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Л Budapest 70. sz. hivatalban ilyen emléklappal 
köszöntötték az ifjú választókat

Február 24-én az urnák elé járultunk, ahol együttesen hitet tettünk a 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány politikája, a Hazafias Népfront 
mellett, s megválasztottuk jelöltjeinket a helyi tanácsokba és népi hatal�
munk legmagasabb törvényhozó testületéhe, az országgyűlésbe. Újra éltünk 
jogunkkal, amelyet alkotmányunk biztosít számunkra. Magunk döntöttünk 
arról, hogy kiket tartunk méltónak képviseletünkre, kik tomácsolják sza�
runkat, véleményünket a legfontosabb államhatalmi testületekben.

A feldíszített, ünnepélyes választóhelyiségekben megjelentek a fiatalok 
százezrei is, és soraikban ott voltak azok az ifjú társak is, akik az idén gya�
korolták először ezt a megtisztelő állampolgári kötelességet. Nagy jogot 
kaptak a kezükbe, amellyel élni felemelő érzés, de egyben kötelesség is.

Maga a választás csupán egy-két percig tartott. Mégis az ifjú választók 
szívében és agyában hosszú érzelmi és gondolati sorokat indított el. Sokuk�
nak Petőfi jövendölése jutott eszükbe mai korunkról, amelyben „a jognak 
asztalánál mind egyaránt foglal helyet” .

AngyaLIi László levelező llp. 70.
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K O N G R E S S Z U S I  

A K T Í V A Ü L É S  S O M O G Y B Á N

A szakszervezet központi veze�
tősége által tartott kongresszusi ak�
tívaértekezletek a dolgozók körében 
nagy érdeklődésre tartanak számot. 
Ez az érdeklődés érthető Is, mivel 
a szakszervezettől, annak kongresz- 
szusától várják, hogy számos gond- 
jukat-bajukat megoldja.

A résztvevők a Somogy megyei 
aktívuülés elé is nagy érdeklődéssel 
tekintettek, noha az aktívaülésen 
való megjelenést erősen befolyásolta 
a rendkívüli időjárás okozta nehéz 
közlekedési viszony. Ennek ellenére 
számosán megjelentek.

A hozzászólások megállapították, 
hogy a szakszervezeti munkában 
észrevehető a fejlődés, és megelége�
déssel nyugtázták a szakszervezet 
eddigi tevékenységét. Szóvátettek 
azonban olyan jelentős dolgokat is, 
amelyek megoldását a szakszervezet�
től várják.

Ilyen kérdések például a kishiva- 
tali dolgozók pihenő idejének biz�
tosítása, az egyenruha-ellátás ren�
dezése, a munkakörülmények ja �
vítása, a postai bérhelyzet megjavítá�

sának szükségessége. Mint elmod- 
dották, a szakszervezetnek igen je�
lentős feladatai vannak nemcsak a 
közvetlen érdekvédelmi, hanem a 
gazdasági mtinka segítése terén is.

Több hozzászólás foglalkozott a 
szakszervezetek termeléssel kapcso�
latos feladataival, a munkaverseny 
megszervezésével. Somogy megye ak�
tivistái saját munkájuk becsületes 
elvégzésével is hozzá akarnak járulni 
a népgazdaság és a posta előtt álló 
feladatok megoldásához.

Ez a kongresszusi aktívaértekez�
let is bebizonyította, hogy a postás 
dolgozók hasznos tanácsaikkal, ja �
vaslataikkal segíteni tudják a szak- 
szervezet tevékenységét.

A szakszervezeti aktivisták meg�
elégedéssel fogadták a kongresszus 
előtti tájékoztatást, mely nekik is 
hasznos segítséget jelent munkájuk�
hoz. Hozzászólásaikban annak a 
reménynek is kifejezést adtak, hogy 
a szakszervezet továbbra is megtartja 
azt a helyes tömegkapesolatot, me�
lyet az elmúlt évek során sikerült 
kialakítani.

Orbán Sándor
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A Postások Szak- 
szervezete Bács-Kis- 
kun Megyei Bizott�
sága 1962. áprilisá�
ban kongresszusi ver�
senyfelhívással for�
dult а В ács-megyei 
postahivatalokhoz. 

Ennek nyomán a 
megye 122 hivatala 
közül 120 hivatal 
csatlakozott a ver�
senyhez.

A kongresszusi ver�
seny befejeztével az

MB értékelte a hiva�
talok eredményeit. A 
legjobb eredményt 
Kunszentmiklós pos�
tahivatal érte el, és 
így elnyerte az MB 
zászlóját.

A zászló ünnepé�
lyes átadására január 
26-án került sor. Az 
ünnepségen megje�
lent Fodor István, a 
szegedi postaigazga�
tóság vezetője is. 
Szanter György, az 
MB titkára a verseny�

Fodor István, a sze�
gedi postaigazgatóság 
vezetője köszönti a 
dolgozókat

ben legjobb ered�
ményt elért 6 dolgo�
zónak átnyújtotta az 
MB tárgyjutalmát.

Az ünnepség be�
fejeztével fehér asztal 
mellett szórakoztak 
a hivatal dolgozói. A 
jókedvre megvolt az 
ok, hiszen a kongresz- 
szusi versenybe be�
nevezett 120 hivatal 
legjobb eredményét 
ünnepelték e napon 
Kunszentmiklóson.

Szantner György 
MB titkár Ferró 
Ferencnek, a hivatal 
vezetőjének átadja a 
zászlót
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Szó esik mostanában arról is, 
hogy a fiatalok el-elkfván- 

koznak a postától. Nem tekintik élet�
hivatásuknak azt, amit csinálnak.

A Budapest 72. sz. postahivatalban 
különösen az irányító osztályon, 
nagyon sok a fiatal. Éjszakai beosztás 
is van és nem könnyű itt a munka. 
Fiatalokkal beszélgettünk arról: mi 
a véleményük, a szándékaik, ter�
veik?

Szalai Vince, a Postaforgalmi 
Technikumban érettségizett 1962-ben. 
Postás családból származik, így nem 
csoda, ha ő is ezt a mesterséget válasz�
totta. Az érettségi után került a 
Bp. 72-es hivatalba, az irányító 
osztályra, mint jövendő mozgópostás 
utánpótlás.

— Jó lenne már a mozgóra ke�
rülni. Persze amíg odakerülök, addig 
még sokat kell tanulnom, öt vonal�
vizsgám van idáig, ha ezt befejezem, 
a szétosztó következik .Nagy tervem, 
hogy a felsőfokú forgalmi tanfolyamra 
is eljussak. Van jövő ebben a szak�
mában — mondja.

Ivanov Mitka bolgár származású 
kislány. 1960-ban érettségizett a Jed�
lik Ányos gimnáziumbem. A segéd�
tiszti vizsga után került erre az osz�
tályra. Mind a 11 vonal- és szétosztó 
vizsgája megvan már. Büszke arra,

É R E T T S É Q I
U T Á N !

Fiatalok a Bp. 72. sz. 
postahivatalban

hogy 1962-ben elérték a szocialista 
brigád címet.

— Én a munkámban sok szépet és 
érdekességet találok, persze otthon 
sokat tanulok. Olaszból és oroszból 
szeretnék vizsgázni.

— Ennek a lánynak arany keze 
van — dicséri őt a csoportvezető. 
Ha a szorgalomból mintát kellene 
venni, őt nyugodtan odaállithalnánk. 
Szinte ég a keze alatt a munka...

Szendrei Péter is a múlt évben 
érettségizett a Postaforgalmi Techni�
kumban. Apja, nagybátyja is postás 
volt. Csöndesen, meggondoltan felel 
a kérdésekre.

— Én tényleg hivatásnak tekin�
tem a postái. Voltak osztálytársaim 
közül olyanok, akik nem ezt vallják, 
vagy vallották, akik mindjárt az
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Szcndrei Péter Nagy Rudolf

állja a helyét — mondja róla a 
csoportvezetője.

Ezek a fiatalok a postát választották 
élethivatásul és szorgalmas munkájuk�
kal, öntudatos magatartásukkal arra 
törekednek, hogy maradéktalanul 
helyt is álljanak.

S. M.

érettségi után kiléptek a postától, 
vagy ha még nem is, de másfelé 
kacsingatnak.

— Maga is mozgás lesz?
Egy pillanatig hallgat, nem felel, 

aztán kicsit zavartan megszólal:
— Hát . . .  ez az, ami nehézséget 

okozhat. A szakvezetés véleménye az, 
hogy nagyon kell a mozgóra az em�
ber. Ezt én értem is, de elég gyenge 
fizikumú vagyok, a gyomrom sincs 
sokszor rendben, attól félek, hogy nem 
fogom bírni. Nagyon szeretek üt dol�
gozni és ezen a helyen szeretnék 
továbbra is maradni.

Nagy Rudolf nemcsak a vonal�
vizsgákat tette le sikerrel, hanem mű�
velt, politikailag is jól tájékozott 
fiatal. A Postaforgalmi Technikum�
ban végzett. Ő is a mozgóra megy. 
Brigádja elnyerte a szocialista brigád 
címet. A KISZ-munkában rendsze�
resen részt vesz, sokat olvas, tanul. 
Neki is az a terve, hogy a felsőfokú 
forgalmi tanfolyamot elvégezze.

— Ügy szeretnénk dolgozni és 
tanulni, hogy igazi szakember váljék 
belőlem.

Fehér Máriát alig lehetett szólásra 
bírni, ő  az egyik szocialista brigád 
vezetője. Minden vonal- és szétosztó 
vizsgáját letelte már.

— Bárhova kerül mindenütt meg�



HOGYAN SEGÍTIK A VEZETŐK 

A SZOCIALISTA BRIGÁDOK MUNKÁJÁT ?

A Bp. 72-es postahivatal kultúrtermében szakvezetők, párt és szak- 
szervezeti funkcionáriusok, brigádvezetők, élenjáró brigádtagok gyűltek 
össze, hogy megvitassák, mit tettek a szocialista brigádmozgalom célki�
tűzésének megvalósítása érdekében: Mennyire sikerült megvalósítani a 
munkaverseny során te tt vállalásokat, meddig jutottak el a szocialista 
embertípus kialakításában?

Hallgattuk a beszámolót: terv és irányszámok, százalékok, bevételi 
teljesítések, hibapontok, brigádok nevei hangzottak sűrűn Kis Lajos hivatal- 
vezető helyettes beszámolójában.

Nyolc brigád nyerte el i tt  a szocialista címet. Nemcsak a bevételek 
emelését, a munkafegyelem, a munka minőségének megjavítását tartották 
szem előtt, hanem fokozott figyelmet fordítottak a dolgozókra, a brigádokra 
is. Hiszen — mint Szabó Gyula osztályvezető helyettes és Béres Károly 
brigádvezető mondották — az egyik legfontosabb feladatuk az öntudatos 
emberek nevelése. Az ilyen dolgozókkal a munka is könnyebb.

Vitatkoztak, érveltek. Ellene voltak annak az epresek részéről fel�
vetett javaslatnak, hogy külön ifjúsági és idősebb-korú brigádokat hozza�
nak létre. Mert — mint mondottak — a fiatalabbak sokat tanulhatnak az 
idősebbektől, az idősebbek pedig átvehetik a fiatalos lendületet. A párt- 
szervezet, a szakszervezet állandóan figyelemmel kíséri a munkájukat. 
Inkább a KISZ adhatna még több segítséget.

Nem volt ilyen lelkes hangulatú a Bp. 62-es postahivatalban megtartott 
brigádértekezlet, amelynek elsősorban a gyenge beszámoló volt az oka.

Meg kell mondani őszintén, ami eredményt elértek — különösen a 
kézbesítőknél Napr András brigádja — az a brigádtagok szorgalma, aka�
rása és nem annyira a vezetés támogatása eredményeként történt. Kaptak 
segítséget az igaz, de nem annyit, amennyi kellett volna. Szó sem volt a 
hozzászólásokban a politikai munkáról, inkább apró munkaköri bérek, 
jutalmak körül támadt nézeteltérésekről vitatkoztak. A hibát még növeli 
az is, hogy a munkaverseny-előadó fiatal, tapasztalatlan, igényelné a segít�
séget, de a szakvezetés nemigen törődik vele.

A többi hivatal munkáját is tekintve, még nagyon változó a kép. Buda�
fok 1. sz. postahivatalnál például négy brigádból kettő szocialista brigád 
lett, míg a sashalmi postánál addig-addig várták-« felülről történő irányí�
tást, amíg eltelt az év, s még csak brigád sem alakult. A Bp. 134-esben meg�
alakultak a brigádok, de fel is bomlottak, ám a hivatalvezetés utána sem 
nézett, hogy ez mi okból történt.

A Rákospalota 1-ben viszont nemcsak túlteljesítették az egyes válla�
lásokat, hanem a szocialista közösség szép tanujelét adták, amikor három 
szaktárs családiház építésénél kollektíván segédkeztek.

Hullámzik, forr még ez a mozgalom a Budapesti Postaigazgatóság 
területén. Az igazgatóság minden támogatást megad ehhez a munkához, 
de nagy hiba, ha a hivatalok sült-galambra várva önállóan nem cselek�
szenek.

Az új évben, új feladatok, új tervek állnak a postás dolgozók előtt. 
Szűrjék le az illetékesek az elmúlt év szocialista brigádmozgalmának tapasz�
talatait. Ügy igényeljék a felsőbb szervek támogatását, hogy az 1963-as 
évben még több postás dolgozó kapcsolódjék be a szocialista brigádokba, 
és még nagyobb sikereket érjenek el.

S.
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Vastagon behavazott homokbuc�
kákon, jégtől csúszós pallókon, ke�
ményre fagyott göröngyökön buk�
dácsolva közelítettük meg a buda�
pesti Astoria szálloda előtti aluljáró 
építkezését.

A felvonulási épületben Gál Imre 
mérnök, a Földalatti Vasútépítő Vál�
lalat műszaki ellenőre minden reggel 
megismétlődő kooperációs megbeszé�
lését tarja ott. Egymás után merül�
nek fel és gyorsan meg is oldódnak 
a közművek helyszíni vezetőinek 
problémái. Csak a különösen fontos 
ügyek kerülnek a „vezérkar” elé, 
hiszen többségükben olyan összeszo�
kott munkatársak dolgoznak itt, akik 
a Ferenc központ és Erzsébet híd 
építkezésénél Ls oroszlánrészt vállal�
tak.

Jeges szél vág az arcunkba, ami�
kor Földváry Jenő Kossnth-díjas 
építési üzemvezetővel és Viskus Ist�
vánnal, a Kábelüzem építési üzem�
vezető helyettesével a Múzeum-kör�
úti munkahelyen járunk. Fővárosunk

Tóth Vilmos, Illírtől, (ívnia, kakor 
János, hárman a kábelesek össze�

szokott brigádjából

közönsége érthető érdeklődéssel kísé�
ri figyelemmel a nem mindennapi 
fontosságú munkát, amelynek ará �
nyaira jellemző, hogy a kábelesek 
mintegy 300 méter hosszúságban, át�
lagosan 24 nyílással, és 10 — a szo�
kottnál nagyobb — aknával építik 
a gyalogos aluljárót.

A tervezésnél tekintetbe vették 
a téli hónapok időjárást viszontagsá�
gait, de a tartós fa дута és a nagy 
havazásra nem számítottak. Nehéz�
ségeket okoz, hogy a méteres mély�
ségben befagyott talajban csak lég- 
kompresszorokkal dolgozhatnak, to�
vábbá, hogy az útkereszteződések�
nél 3—4 méter mélyen kell fektetni 
a többszörös kábelcsatornát. Nyilván 
az sem öröm, amikor a légsűrítő 
kalapácsai befagynak, vagy az előre 
melegített beton kihűl, amíg rendel�
tetési helyére érnek vele. Csupa olyas�
mi, ami ideig-óráig üzemkiesésekkel 
jár, tehát lassítja a munkát.

Mégis szocialista szerződést kötöt�
tek az építkezésben résztvevő köz�
művek dolgozói, mert jól tudják, 
hogy a munkájuk mennyire fontos. 
Vállalták, hogy a befejezés időpontját 
egy teljes hónappal előre hozzák: 
március 31. helyett február 28-án 
végeznek.

Minden jel arra mutat, hogy válla�
lásukat teljesítik is.

Kukor János, a helyszíni munka 
építésvezetője, Tóth Vilmos és Bar�
tók Gyula munkavezetők elmodják, 
hogy a dolgozók -— ha már nagyon 
csíp a hideg -— napjában többször is 
odaállhatnak néhány percre a mele�
gítő bódék barátságosan vöröslő kis 
kályhái mellé. Forró feketekávét, 
teát és persze szőrmebekecset, meleg 
kucsmát, jó bakancsot kapnak.
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Megtudom, liojiy а шпика során 

érdekes kultúresemény is történi, 
ugyanis ásás közben a régi Nemzeti 
Színház egy pinee részére és a Hatvani 
kapu kiugró rondellájának kapu alap�
jaira bukkantak. A Műemlék Bizott�
ság szakemberei megállapították az 
épületmaradványok hitelességét.

Ruí József a csőfektető, kevésbé 
kellemes eseményről számol be. Az 
ő csoportja egy üzemen kívülinek 
vélt, de mégis élő csatornát bontott 
fel és — enyhén szólva — a nem 
nagyon tiszta viz váratlanul öntötte 
el a munkaárkot. Gyors falazással 
ezt a kissé nedves epizódot is meg�
úszták.

— Megy a munka, se a melegedők�
re, se a forró védőitalokra nincs pa�
nasz, — mondja — és ami a legfon�
tosabb, „belevaló” emberek dolgoz�
nak itt, kevés szóval adnak egymás 
kezére mindent.

Csak úgy vág a jégszilánkos, éles 
szél, amikor Kisbalázs Vendel kábel�
munkást kérdezem, hogy fáznak-«“-?

— Ugyan mitől? — csodálkozik. 
Mi lesz majd, ha mínusz 20 fok ulá 
süllyed?

A hófúvás csak nem enyhül. Pi�
rosra csípett füllel, fagyos kézzel 
menekülünk Gál Imre fűtött szobá�
jába.

— Egyik legjobb vállalat a Kábel- 
üzem, — módja — mind mennyiség�
ben, mind minőségben várakozáson 
felüli munkát nyújt. A kizárólag 
rájuk háruló esövezési munkát határ�
időn belül végezték el. Ki kell emel�
nem, hogy a Múzeum-kőrút keresz�
teződéseiben egy nap alatt rakták le 
a kábelek részére szolgáló csővezeték- 
rendszert. Ezzel éppen a legutolsó

pillanatban biztosították, hogy a 
klskörúti forgalom — ütemezés sze�
rint — február 4-én megnyílhatott.

Szószerint jegyeztük fel ezt a rö�
vid, de annál jelentősebb elismerést, 
amelyet nagyon is megérdemel a 
Kábelüzem jóban-rosszban össze- 
kováesolódott gárdája. Szokatlanul 
kemény télben, derekas helytállással 
váltják valóra szocialista szerződés�
sel vállalt feladatukat, siettetik Buda�
pest egyik legforgalmasabb csomó�
pontjának építkezését.

Molnár György
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Két népszerű pos- 
; tás könyvtárat muta�
tunk be olvasóink�

énak. Az egyik a 
^Távíróhivatal épüle�
ti ében levő szakszer�

vezeti könyvtár, а 
másik a Posta Köz�
ponti Szakkönyv�
tára.

Mindkét könyvtár 
több ezer könyve és

l»r. Kormány László, a Posta Központi Szak- 
(könyvtár vezetője Kunért Fcrencnének és Kohut 
I Gábornak a legújabb szakfolyóiratokra hívja fel 

a figyelmét

Látogatás a
folyóirata a postások 
művelődés és szóra�
kozási igényeinek 
szolgálatában áll.

A Központi Szak- 
könyvtár, amely a 
Posta Dokumentációs 
Központjának része�
ként működik, a szak�
mai kérdések iránt 
érdeklődők „kin�
cses-bányája” , ahol a 
legfontosabb szak�
könyvek mellett a 
legújabb postai ered�
mények, technikai 
újítások leírásai is 
megtalálhatók. A 
bel- és külföldön 
megjelenő postás és 
híradástechnikai fo�
lyóiratok, szakla�
pok szinte kivétel nél�
kül ide érkeznek. • 
Ezekből címfordítá�
sok készülnek, s а 
legérdekesebb tanul�
mányok, cikkek for�
dításáról is gondos�
kodik a Dokumentá�
ciós Központ.

— Sajnos ezt a 
gazdag könyvtárat — 
tájékoztat dr. Kor�
mány László, а 
könyvtár vezetője — 
még kevesen isme�
rik. Pedig a könyvtár 
nemcsak a pestiek�
nek. hanem az egész 
ország postásainak a



könyvtárba

rendelkezésére áll. 
Levelezőlapon bárki 
igényelheti a könyv�
tár könyveit, folyó- 
iratait, s igénybe ve�
heti a Dokumentációs 
Központ tájékoztató 
szolgáltatását is. Л 
szakkönyvtár teljes 
katalógusa most je�
lent meg s azokhoz 
az érdeklődők bárme�
lyik postás szak- 
könyvtárban, vagy a 
szakszervezeti körzeti 
könyvtárakban hoz�
zájuthatnak.

A Távíróhivatal jól 
felszerelt könyvtárá�
ban több mint 5000 
szépirodalmi és nép�
szerű ismeretter�
jesztő művek közül 
válogathatnak a dol�
gozók. Ez a válogatás 
sokszor nem is olyan 
egyszerű. Időnként 
„kollektív” tanulmá�
nyozásra, a könyv�
táros segítségére, vé-

kicserélik tapasztala�
taikat. A hosszú téli 
esték, a hideg idő 
tovább növelte a 
könyv, az olvasás 
népszerűségét, és

mind többen vannak 
az épületből, akik 
mindennapi szóra�
kozásukat az olva- 
sásban találják meg.

K. 1.

Ieményére is szükség 
van.

Gumi Ferencné 
könyvtáros elmondja, 
hogy az olvasók szí�
vesen és gyakran láto�
gatnak hozzá. Nem�
csak könyvet cserél�
nek,az olvasók olykor 
meg is vitatnak egy- 
egy érdekes könyvet.

— Ez nagyon érdekes könyv, ezt elvisszük - - 
állapítják meg a lányok a rövid beleolvasús 

után

v á l a s s z a m ?  ?



„MORBUS HUNGARICUS”  ?

Harc egy rettenetes betegség ellen

Magyarországon a felszabadulás 
elölt a tbc népbetegség volt: statisz�
tikai adatok szerint évente tízezrek 
haltak meg e gyilkos kórban. Népi 
államunk szörnyű örökséget vett át a 
kapitalista és feudalista társadalmi 
rendtől. Az egészségügyi szolgálat 
emberfeletti munkát végzett a fel- 
szabadulást követő években e halálos 
kór elleni küzdelemben. Ehhez az ál�
lam biztosította a megfelelő feltüeleket.

Igen nagy jelentőségű az 1961. 
január hó 1-én hatálybalépett kor�
mányrendelet, mely alapján az állami 
és társadalmi szervek végső rohamra 
indultak a már gyógyíthatóvá vált 
tbc népbetegség jellegének megszünte�
tésére. 1961-ben 2 millliárd forintot 
fordítottunk a tbc ellenes intézkedé�
sekre. Ez a nagyszabású gondoskodás 
is a szocialista rendszerünk lényegé�
ből fakad, ebben is kifejezésre jut a 
„legfőbb érték az ember” elve.

A tbc további visszaszorítása, le�
küzdése érdekében az orvosojcon és 
egészségügyi dolgozókon kívül az 
államigazgatás központi és helyi szer�
vei, azok intézményei, továbbá a társa�
dalmi szervek is kötelesek tevékenyen 
részivé írni.

Szakszervezeti szinten a társadalom- 
biztosítási tanács keretében működő 
egészségügyi albizottság feladata a 
tbc elleni küzdelem üzemi végrehajtása.

A tbc elleni harcnak három frontja 
van: megelőzés, gyógyítás és a gondo�
zás. A legfontosabb a megelőzés, 
azért is most csak ezzel foglalkozunk.

A tbc általában nem jár tünetek�
kel, így történhet meg, hogy sokan

nem is tudják, hogy fertőző betegek, 
vagy a korábbiakban már átestek 
fertőzésen.

A megelőzés leghatásosabb módja 
a szűrés. Ehhez a szakszervezeti akti�
visták mozgósító és felvilágosító 
munkájukkal nagy segítséget nyújt�
hatnak, és így a postás dolgozók egész�
ségét védik.

Magyarországon 1938-ban 84 tüdő�
gondozóintézet működött, melyekben 
mindössze 110 000 szűrést végeztek. 
1961-ben 190 gondozó intézet és 47 
ernyőfénykép szolgálat csaknem 4,5 
millió embert, az ország lakosságának 
majdnem felét vizsgálta át.

A tbc-ről szóló rendelet értelmében 
1965-től az ország lakosságáról évente 
készül majd röntgenfénykép. A szű�
résnek ez a formája nemcsak a tbc 
leküzdése szempontjából jelentős, ha�
nem a szív és tüdő egyéb megbetege�
déseit, a korai felfedezés révén az orvo�
sok könnyebben tudják gyógyítani.

A kormányrendelet maradéktalan 
végrehajtásából aktivistáinknak is ki 
kell venni részüket. így valóra válhat 
majd a hazai tbc elleni küzdelem meg�
alapítójának, a világhírű Korányi 
Frigyesnek 1887-ben tett jóslata: 
„Minden avatott ember érzi, hogy a 
X X . századnak az lesz egyik leg�
nagyobb feladata, hogy a tüdővész 
hatalmát megtörje.”

Ehhez a sokoldalú, nagy harchoz 
mindannyiunknak a tőlünk telhető 
legnagyobb segítséget kell adnunk, 
és törekednünk kell, hogy valóra- 
váltsuk a nagy magyar tudós álmát.

D. Gy.

12



Sikeres
fényképkiállítás

A budapesti postaigazgatóságok Természetbarát Osztálya fenn- 
; állásának 10 éves jubileuma alkalmából országos fénykép pályázatot 

és lényképkiállítást rendezett. A kiállítást 1963. jnauár 21-én Darabos 
I Sándor, a Budapesti Postaigazgatóság vezetőhelyettese nyitotta meg, 
' Négy osztály 26 fotósainak 350 nagyalakú fényképén hazánk termé- 
1 szett szépségeiben gyönyörködhettek a  szemlélők. A fiatal természet- 
; barát tagok újból látták magukat a hegyek tetején, idős turisták 
’ visszaemlékeztek 20—25 éves túráikra.

A szakszervezet támogatása révén Zoltán Imre titkár 24 dijat 
; osztott ki.

Sok látogató nézte meg az ötnapos kiállítást. A vendégkönyv 
’ elismerő dicséretei köteleznek: a lelkes fotósgárda művészi hajlamát a 
[ továbbiakban még szakszerűbben kell irányítani és fejleszteni.

! Dr. Deák László



С^щул1те1кп mozdulat
—  büki at!

A Posta Szociális Hivatala 4. sz. 
konyháján két hónap alatt három 
súlyos baleset történt. Pedig ami 
a konyha helyiségét és berendezését 
illeti, a legjobbak közé tartozik. Ben- 
kö Dezsőnétől, a konyha vezetőjétől 
érdeklődtünk: Mi volt a balesetek 
oka?

— Mind a három baleset olyan 
szaktársakkal történt, akik nemrégen 
jöttek hozzánk. Jóllehet az újonnan 
érkezők már a központban baleset- 
védelmi oktatásban részesülnek, ahol 
megismerik a szabályokat és a gépek 
működését. Ennek ellenére mégis

velük történik a leggyakrabban bal�
eset, amelynek -—feltételezésünk sze�
rint — az lehet az oka, hogy a szabá�
lyokat ugyan megtanulták, de a 
konyhai шапка mozzanatai náluk 
még nem idegződtek be. Ez a tény 
nem ment fel bennünket a felelősség 
alól, inkább arra ösztönöz, hogy az 
új munkatársaink tevékenységét 
hosszabb időn át fokozottabb figye�
lemmel kísérjük, s gyakoribb figyel�
meztetéssel megakadályozzuk, illetve 
megelőzzük n balesetek előfordulását.

Hogyan is történtek a balesetek? 
— Valahogy így:

14
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1. Az egyik szuktársnő a rnbotgéphen 
történi) liszt-szitálás közben, a tiltó 
szabályok ellenére a tartályba nyúlt. 
A gép az ujját bekapta, amelynek 
csontrepedés és köröm-zúzódás lett 
az eredménye. Így nem. szabad a 
géphez nyúlni!

2. A forrázásos baleset valahogy 
így történhetett.

3. Az egymást követő három baleset 
óta fokozottabb gonddal ügyelnek a 
veszély elkerülésére. Minden alka�
lommal, ha a kövezet sikossá, vizes�
sé válik, azonnal feltörlik.



E g y

пар

az

óvodában

„Csakhogy végre megérkeztünk az 
óviba!”

R
eggelente fél 7 tájban csopor�
tosan érkeznek az apróságok 
a szülők vezetésével a Ver�
seny u. 12. sz. alatti IV. sz- 

postás óvodába. A csípős hidegben 
a sáltengerből kilátszó arcok pirosra 
pirulnak, de az óvoda átöltöző-termé- 
hen jóleső, kellemes meleg fogadja 
az érkezőket. A hazai öltözetet a 
szülők percek alatt átváltják óvodai 
ruhára. S ezzel a gyermekek számára 
elkezdődik egy izgalmas óvodai-nap.

Korcsoportonként külön-külön
termekben foglalkoznak a gyerekek�

kel. A termek tele vannak, hiszen 
71 gyerek számára biztosítanak má�
sodik otthont, amely bizonyos tekin�
tetben felül is múlja az igazit. Sok�
szor a szülők egy része sem ismeri, 
hogy mi is történik az óvodában, 
csak egy idő múlva veszik észre az 
óvodai nevelés hatását, amikor a 
gyermek magatartásában változási 
tapasztalnak.

Székely Ilona vezető óvónő irá�
nyításával a szakképzett nevelőnők 
alapos felkészültséggel és pedagógus 
alapossággal kidolgozott napiprog�
ram alapján foglalkoznak a gyerekek - 
kel. Céljuk elsősorban az, hogy a 

kicsinyek jól érezzék magukat. De 

a játékos foglalkozások alatt tudato�

san arra törekednek, hogy a gyerme�

kek fogalmi körét bővítsék, s egészsé�

gesek maradjanak, edzettekké válja�

nak.

Képeinken az óvoda egy napjá�
nak ellesett epizódjait mutatjuk he:



3 A „baba-szoba” egyik szegletében vidám telefon tere-fere folyik, még. 
pedig olyan stílusban, ahogy azt anyukától ellesték.

i'ár perere helyükre kerülnek a játékok, s egy kis torna következik



Az óvónéni vezetésével a mosdóba 
vonulnak, ebből sejtik a gyerekek: 
közeledik az ebédidő.

Nagyon Ízlik!'

A terítésnél segédkezik a kis napos.



C3PS-"

\z  ebédet követő piheni! után Székely Ilona óvónő érdekes meséjét nagy 
figyelemmel hallgatják a gyerekek.

"'Аа*КГГЗ

EGY POSTAS TANÁCSTAG
Őszinte örömmel vettük, hogy a Vác 1. sz. postahivatal vezető 

helyettesét, Pomozi Miklóst Vácott már a negyedik alkalommal jelöl' 

ték tanácstagnak. 1950 óta élvezi a körzet bizalmát. Az elmúlt több. 
mint 10 év alatt nagy munkát végzett önzetlenül. A jelölő gyűlésen a 
körzetbeli lakosság Pomozi szaktárstól nemesak támogatást kért 
újbóli megválasztása esetén, de támogatást is ígért, felajánlva, hogy 
a társadalmi munkában segítségére lesz minden egyes választópolgár. 
Sok sikert kívánunk Pomozi szaktársnak az elkövetkezendő 4 évben!

Sz. E.
Vác 1.

'-‘4S4ÜM



osszul leszek 
ebben a zsú�

folt helyiségben! Nem 
lehet kibírni ezt 
a romlott levegőt! 
Múltkor is megcsa�
pott a hideg, mikor 
kimentem ilyen túl�
fűtött szobából l Nyis�
sunk már ablakot ’> 

„Csukják be az ab�
lakot! Kimegy a me�
leg! Ne szellőztessünk 
annyit! Huzat van ”

Sok az ellentétes, 
szélsőséges vélemény, 
sok a vita a szellőz�
tetés körül. Mi az igaz�
ság? Nem vitás: az 
egészséges élet egyik 
fontos feltétele a jó 
levegő. Ha egy helyi�
ségben túl sokan 
tartózkodnak, akkor 
ott emelkedik a hő�
mérséklet, növekszik 
a páratartalom és a 
por, valamint a por�
hoz tapadó, a por�
szemeken szinte lova�
golva röpködő beteg�
ségokozó baktérium. 
Ezzel együtt szaporo�
dik a levegőben a lég�
zéssel kilehelt szén�
sav.

A TÜZELÉS,
A KOROM,

A FÜST

és a különböző ve�
gyi szennyezések is lé�
nyegesen hozzájárul�
nak a levegő rontásá�

hoz. Egy felnőtt em�
ber egy óra alatt körül�
belül 2 0 -2 5  liter 
szénsavat lélegzik ki. 
Ha egy körülbelül 60 
légköbméteres szobá�
ban két személy tar�
tózkodik, a természe�
tes légcsere elegendő 
és a levegő minősége 
nem romlik: külön 
szellőztetésre csak a 
takarítás idején van

I

A
szel�
lő z te �
tésről

szükség. Ha ugyan�
ebben a szobában 
15—20 ember foglal 
helyet, érthetően a 
szükségletnek egy- 
tized-huszad részét 
biztosítja a természe�
tes szellőzés, tehát fel�
tétlenül szükség van 
ismételt szellőztetésre. 
Kis konyhában — ha 
a tűz is ég, az is fo�
gyasztja, szennyezi a 
levegőt, tehát nem ele�
gendő az óránként 
egyszeri levegőcsere 
hanem helyes egy

felső, szellőző ablakot 
állandóan nyitva tar�
tani. A helyiség a 
falak apró pórusain 
és az ajtó és ablakrése�
ken ál szellőződik ter�
mészetes módon. Ez 
azonban nem bizto�
sítja a porhoz tapadó 
kórokozó mikrobák ki�
szellőzését. Ezeket csak 
időnkénti keresztszel- 
lőztdéssel, a nyitott 
ajtón és ablakon át 
lehet jól eltávolítani.

A tiszta levegőben 
is sok porszemcse le�
beg, egy liter levegő�
ben több százezer. A 
sötét szobába besütő 
napfény nyalábjában 
jól láthatók ezek a 
csillogó, oldalról meg�
világított parányi, egy 
század, egy ezred 
milliméternél is kisebb 
porszemcsék. Poros 
helyiségben egy liter 
levegőben egymilli- 
árd ilyen szemcse is 
lehet. Minél több em�
ber tartózkodik, beszél, 
lélegzik, mozog egy 
szobában, annál több 
a kórokozó mikróba, 
baktérium keveredik a 
levegőben. Takarítás 
idején feltétlenül csi�
náljunk kereszthuza�
tot, és a zsúfolt helyi�
ségeket így szellőz�
tessük óránként. Az 
egymással szemben 
kinyitott ajtón abla�
kon át 2—3 perc alatt

20



kiszellőzik a szoba 
anélkül, hogy benne a 
tárgyak, s a falak erő�
sebben lehűlnének. 
Hűvös, szeles időben 
a levegőcsere még 
gyorsabb.

Testünk jó közérze�
téhez szükséges az 
akadálytalan páro�
logtatás is. Fülledt 
levegőjű, páratelt he�
lyiségben könnyen 
megizzadunk, rossz 
lesz a közérzetünk, 
mert „zavart” a hő�

szabályzásunk. Hu�
zatban viszont a test 
körülírt területen hűl 
le és a helyi érszűküle�
tek, idegzsábát, izom- 
fájdalmakat, reumás 
megbetegedést okoz�
hatnak, vagy meg�
hűléses betegségekre 
hajlamosítanak. Te�
hát a túlzott légcsere 
ellen is védekezni kell: 
különösen télen, mi�
kor nagy a hőkülönb�
ség. Éppen ezért ne 
tartózkodjunk a szel-

lőzteiés légáramlatá�
ban, mert a huzatot 
csak az edzett szer�
vezet viseli el ártalom 
nélkül.

Mindenütt biztosí�
tani kell a jó közérzetet 
elősegítő egyenletes 
meleget és a tiszta, 
friss, jó levegőt. Ebben 
nagy segítség a rend�
szeres és helyes szellőz�
tetés.

Dr. Makara 
György
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USA tiszt: „Milyen jő, hogy mielőtt, mint tanácsadó Dél-Vietnamba 
jöttem, megtanultam úszni.”



Postai moped

A harkovi kerék- 
párgyárhun érdekes л  
háromkerekű mope- t  
deket gyártanak a 
postai küldemények 
gyors továhbítására. R 
A mozgékony jármű 
csomagtartójában fitt 
kilogrammnyi teher >ч 
tér el. Maximális se- u  
hessége 30 km/óra, 
erőforrása A9,8 köb�
centiméteres, 1,5 ló- E 
erős, léghűtéses ben- '  
zimnotor.

* К
Másolatok 
továbbítása _
— telefonon b

A „Mufax” elneve- 
zés ű új berendezéssé 1. c  
amelyet egy angol Щ 
cég hozott piacra. 3 
bármilyen okmány 
tartalma gyorsan to S 
vábbítható a nyíl- |  
vános telefonhálóza 
ton keresztül. A sző- £ 
vég lead ása a telefon - Щ 
hoz kapcsolt adó- 1 
berendezéssel, gomb 
nyomásos indítással G 
automatikusan tör- í  
ténik. A felvételt a 
hívott telefonállo- ;Jg| 
másához kapcson 
vevővel ugyancsak lr 
automatikusan biz- % 
tosítják. A berende- |(  
zéssel 3 pereenkén t 
500 gépírásos szó §

továbbítható-— hiba- 
lehetőségek kizárásá�
val.

*

Elektronikus
telefonközpont

A közelmúltban 
helyezték üzemi»- 
Londonban Európa 
első elektronikus 
idő-multiplex telefon�
központját. Az új be�
rendezés segítségével 
egyetlen telefonvonat 
száz beszélgetés to �
vábbítására hasz�
nálható fel. Az egy 
vezetékre kapcsolt 
száz állomáspár
beszédanyagát egy 
másodperc alatt tíz- 
ezerszer szakítják 
meg. Ezen a módon 
a beszélgetés infor�

mációtartalmának 
csak századrésze jul 
el ugyan a hivott fél�
hez, de még ez is kiío-

A gástalan beszédhan�
got biztosít.

Igazi „postamunka”

Algériában a kis 
- Isers városka posta- 
A  hivatalában ötvenöt 

év késéssel érkezett 
meg két levelezőlap. 

G A levelezőlapokat 
1907-ben adták pos�
tára Franciaország- 

Y ban, egy algériai csa- 
■ iád részére, amelynek 

akkoriban Isersben 
w szállodája volt. Máig 
7 , sem tudták kideríte- 

“ ni, hogy mi okozta 
. a „csekély” késést.

Aiphone

“  a neve egy új japán 
távbeszélőkészülék-

Á nek. A hangerő tet�
szés szerint változ�
tatható, s ha a ké�
szüléket megfelelően 

G felerősítjük, a hall�
gatót akár le is tehet�
jük és például sétál- 

3  hatunk a helyiség�
ben — a beszélő- 
partner jól hallható, 
s normális hangerő- 

w  vei társaloghatunk 
vele. Az aiphone mcl- 

.  lett a telefonáló 
L  mindkét keze szabad.

Távvezérlési! televízió-adóállomás

1960 februárja óta a svájci San Salvator-he- 
gyen felügyelet nélküli televízióadó működik. 
Az adó két teljesen egyforma egységből áll 
(az egyik a tartalék), amelyeket a Mont Gene- 
rosó-i állomásról távvezérléssel működtetnek. 
Az üzemidőben a tartalékberendezés is üzem�
képes állapotban van, tehát zavar esetén az 
az adásnak csak az átkapcsolás ideje alatt kell 
szünetelnie. Az üzemzavar azonban ritka, s az 
átkapcsolás pedig két percet sem vesz igénybe. 
A tapasztalatok alapján újabb távvezérlésű 
adóállomásokat építenek.
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D E B R E C E N

A postás szakszervezet debreceni 
művelődési otthona egyre a széle�
sebb rétegek művelődési és szórako�
zási igényét elégíti ki. A tovább�
tanulók, az esti iskolába járók 
korrepetálását biztosítja. A Csoko�
nai Gimnáziumot és Móricz Zsig- 
mond Diákotthon politechnikai ok�
tatásait helyiséggel, szakoktatók�
kal segíti. 10 munkásakadémián 
több száz postás dolgozó képezi 
magát. A TV tulajdonosok részére 
külön 6 előadásból álló — gyakorlati 
bemutatókkal egybekötött — elő�
adássorozatot indított.

Jelenleg a sokféle kulturális tevé�
kenység lebonyolítása érdekében 
számos más helyiséget is igénybe 
kell venniük. Például a műszaki 
akadémiákat a Technika Házában, 
a postaforgalmi akadémiákat az 
igazgatóság tanácstermében, kézbe�

sítőtermében, a könyvkötő szak�
kört a Móricz Zsigmond Diák�
otthonban, a társas táncoktatást 
egy balett intézetben kellett telepí�
teni.

Nyáron külön kultúrpark léte�
sítésével pótolják a helyiséghiányt.

A kiváló színjátszó együttesük és 
fúvószenekaruk közreműködésével 
több tanyanap kultúrprogramját 
gazdagították, és patronalják a 
különböző tsz-eket. Ma már rend�
szeressé váltak a művelődési otthon�
ban a névadó ünnepségek, névnapok 
nyugdíjasok búcsúztatásának szer�
vezése. Többek között így segítik a 
postások kultúrális igényeinek ki�
elégítését. E tevékenység nyomán 
aztán nem csoda, hogy egy év alatt 
mintegy 112 225 fő látogatója volt 
az otthonnak.

Gy. I.
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K Á R O S  S Z E N V E D É L Y
Az alkoholfo�

gyasztás hazánkban 
— az évek során — 
fokozatosan nőtt, kü�
lönösei» az utóbbi 
években. Az elmúlt 
10 esztendő alatt az 
ország lakossága által 
élelmiszerekre és 
élvezeti cikkekre for�
dított összegnek az 
alkoholos italokra el�
költött része 12 száza�
lékról 20 százalékra 
emelkedett. Majd 
azonos összeget köl�
tünk szeszes italokra, 
mint húsra, tejre, tej�
termékekre és to�
jásra összesen. A sze�
szes italok kereske�
delmi forgalma 40 
százalékát teszi ki 
nyole legfontosabb 
élelmiszer kereske�
delmi forgalmának 
(hús, tej és tejtermé�
kek, kenyér, egyéb 
sütőipari termékek, 
cukor, édesipari ter�
mékek, zsiradék, 
burgonya, tojás). Az 

alkoholfogyasztás 
korlátot állít a nép 
táplálkozás javítása 
ele, a lakosság jöve�
delmének egy részé�
nek lekötése révén. 
Az alkohol, mint 
kalóriaforrás az 
egyén számára jelen�
téktelen, mert a szer�
vezet többet, mint 8 
grammot óránként 
nemigen tud elégetni.

A köztudat még 
jelenleg az ilyen pro�
paganda szövegek 
hatása alatt áll, 
mint például: „A sör 
folyékony kenyér” , 
„Étkezés előtt po�

hárka Mecsekit” , „A 
vörös bor növeli a 
vörös vérsejteket” 
stb.

A szeszesital na�
gyobb mennyiségben 
való fogyasztása rom�
boló hatású a szerve�
zetre, és súlyos kárt 
okoz az egyénnek, 
családoknak es a tár �
sadalomnak. Az al�
koholista a mérték�
telen italozásával 
egészségét aláássa,

munkaképességét 
csökkenti. Emberi és 
erkölcsi szintje le�
süllyed. Anyagi hely�
zete bizonytalanná 
válik, esaládi élete 
kárt szenved. Rossz 
példát mutat az ifjú�
ságnak, és gyakran 
összeütközésbe kerül 
a társadalmi életet 
szabályozó írott és 
íratlan törvényekkel. 
Az alkoholisták ma�
gatartása legtöbb- 
nyírta a szocialista 
erkölccsel össze�
egyeztethetetlen, és 
hatásuk a társada�
lomra nézve káros.

Az alkoholizmus 
betegség és társada- 
lomellenes jelenség. 
Ezért ellene a leg�
határozottabban har�
colnunk kell. Az al�
koholizmus eUeni 
küzdelemnek számos 
lehetősége van, mint 
például: felvilágosí�
tás a megszokás 
csökkentése érdeké�
ben, tájékoztatás az 
alkohol hatásának 
következményeiről; 

munka előtti és külö�
nösen a munka köz�

beni önmegtartózta- 
tás megkövetelése, 
gyümölcslevek fo�
gyasztására irányuló 
propaganda stb.

A szakszervezeti 
egészségügyi albizott�
ságok aktivistái az 
alkoholisták körében 
végzendő felvilágosí�
tó és nevelőmunká�
juk során magyaráz-
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Franco: „Heda,
meddig csöngessek 
még!”



zák meg, hogy az 
alkoholizmus ma 
már gyógyítható.

A gyógyult beteg 
újra megtalálhatja 
helyét a társadalom�
ban, és családi élete 
is rendeződhet. A 
helyes és okos fel�
világosítás segítségé�
vel meg kell győzni az 
illetékest, hogy ön�
ként jelentkezzen 
elvonókúrára. Ha a 
beteg intézeten kívül 
ún. bejárókezeléshen 
részesül, ajánlatos,

hogy az aktivisták a 
kúra alatt fokozott 
figyelemmel kisérjék 
magatartását — pél�
dául, hogy megjele- 
nik-e az orvosi szak- 
rendelésen — és to �
vábbra is segítsék őt.

A munkahelyen 
olyan légkört kell ki�
alakítani, amely el�
ítéli az alkoholisták 
káros magatartását, 
ugyanakkor az elvo�
nókúrán részt vevő�
ket megvédi az eset�
leges sértésektől, gú�
nyolódástól.

Az alkoholizmus 
elleni küzdelem fon�
tos feladatokat jelent 
az SZB tagokra, kü�
lönösen az egészség- 
ügyi, kulturális-, agi- 
táeiós propaganda 
felelősökre, de még a 
szakszervezeti bizal�
miak is értékes segít�
séget nyújthatnak. 
A eél megéri, hiszen 

embertársainkról, 
azok családjáról, né�
pünk egészségéről 
van szó!

Doroszlai György

Л munkájuk hangos, ők maguk csendesek. ö l pár kézben csat�

tog a kalapács nyomában száll a por.

Dolgos munkásemhcrek e keringő profelhőbeu teremtették meg a 
hizlonságérzést. Ugyanis sikerült IcesLszolni a Horváth Mihály téri 
17. számú épületünk (Helyközi Távbeszélő Igazgatóság és ltudapesti 
Távbeszélő Igazgatóság) lépcsőinek síkosságát, és ezzel a baleset�
veszély Ls lecsftkkiNit.

Леш kutattunk utána, de tudjuk, hogy jónébányuii szerencsét�
lenül jártak, mint például H. B.-né, а HT1 csoportvezetője, aki 1SMH. 
szeptemberében itt törte el a lábát. .Mennyi szenvedést és egyben anyagi 

kárt is jelentett a baleset mindazoknak, akik hasonlóképpen jártak.

Örömmel és köszönettel fogadjuk ezt a nagyon szükséges intéz�
kedést.

11. J.
Helyközi Távbeszélő Igazgatóság
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— Igazán kedve�
sek, hogy telefonon 
keresnek. Sajnos, most 
dolgozom, de a szolgá�
lat után szívesen fel�
keresem a szerkesztő�
séget. Egyezzünk meg 
abban, hogy ma még 
találkozunk...

B r r ..., de hideg 
van, egész lefagyott az 
orrom. ■Még az a jó, 
hogy csak az orrom 
fázik. De milyen me�
leg ez az irhabunda, 
amely az 1. rajzon lát�
ható! Fejemre kucs�
mát nyomok, lábamra 
krepp harisnyanad�
rágot húzok. Cipő he�
lyett a 62/63-as divat 
csizmát viselem.

Az öltözékem szí�
nei : a ruhám zöld 
bükié, a csizma az ir�
ha színével egyezik.

Majd elfelejtem, a 
bundám ékessége, hogy 
kétoldalt hasítva van.

Tudom, arra kí�
váncsi, hogy miben 
dolgozom. Télen nem 
viselek köpenyt. Meg�
engedhetem, mert nem 
végzek olyan munkát, 
amibe elpiszkltanám a 
ruhámat. Nyáron is 
csak azért hordok kö�
penyt, mert a könnyű 
nyári anyagok hamar 
gyűrödnek. Szóval így 
öltözködöm én a hiva�
talban.

Nagyon szerelek 
ebbe az őrlőn pulóver�
ben dolgozni, mert ké�
nyelmes, és ami az 
idei télen nem közöm�
bös, meleg is. (2. 
rajz.)

A bükié, ruhám, 
amit a kabát alatt vi�
seltem, így néz ki. 
(3. rajz.)

Amint a 4-es rajz 
is mutat ja, szeretem a 
bükiét. Ez a kardigá�
nom is abból készült. 
Színe: fekete-fehér, fe�
hér paszpóllal és fekete 
szűk szoknyával. 
Alatta sárga rövid�
ujjú pulóvert viselek, 
aminek a nyakára 
fehér nyúlszőrt tetet�
tem. Mindenkinek 
nagyon tetszett a hiva�
talban. (5. rajz.)

S egy másik, na�
gyon kényelmes öltö�
zékem a pasztell színű 
ingruhám. Egyszerű 
szabás, azsúr díszítés�
sel.

Éva hirtelen órájára 
pillant és szomorúan 
pislog rám.

— Ne haragudjon, 
de be kell fejeznünk 
mára. Nő vagyok én 
is, . . .  hát randevúm 
van, nem szeretnék 
elkésni.

Akkor hát a követ�
kező havi viszontlátá�
sig üdvözli Önöket:

Éva

» ♦ 4 « * « 4 « 4 « 4 ' » 4 ' » 4 ' * 4 « 4 « 4 « 4 « 4 4 4 4 « 4 « 4 ' * 4 ' * 4 « 4 ' » 4 » 4 <
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J
előtt Duruez Jenő, a repülőklub 
kiképzésvezetője a pilóták számára 

eligazítást tart

Téli felkészülés a Postás Repülőklubban
A postás sport repülők szorgalmasan dolgoznak a hármashatúr- 

hegyi repülőtéren a szükséges műszaki berendezések és repülőgépek 
felújításán. A téli műszaki munkában mindenki, beosztásának meg�
felelően vesz részt, mert repülésre esak az jogosult, aki legalább 
25 órát dolgozott.

A szerelőbrigád a javítás után a hangárba gurítja a „TOLDI” típusú 125- 
lóerős virtoriázó repülőgép csőrlő agregátort, amely a nagyjavítás után a 
nyáron nagy távolságok berepüléséhez nyújt segítséget.



Alapoznak
a
Postás
sportolók

Télen csaknem 
minden sportágban 
erőt gyűjtenek a já �
tékosok a tavasszal 
induló versenyekre. 
Ma már egyetlen 
szakosztályban sem 
lehet megfelelő ala�
pozás nélkül ered�
ményesen felkészülni 
a bajnoki nyitányra. 
Ezért a postás spor�
tolók is szorgalma�
san dolgoznak a ne�
héz gyógylabdákkal, 
nyújtják az izmaikat 
a bordásfalon, gyöt�
rik magukat a „non�
stop” torna vad ira�
mában, vagy éppen 
twistet járnak fel�
üdülésként.

Persze labdarúgó�
ink, atlétáink, kerék�
párosaink, kajakozó- 
ink és kézilabdázóink 
nemcsak a torna�

teremben — már a 
szabadban is végez�
nek alapozó munkát. 
Sőt, a labdarúgó csa�
pat már edzőmérkő�
zést is játszott. Ne�
héz emelgetni a lá�
bakat a félméteres 
hóban, de nagy kedv�
vel és szorgalommal 
végzik az előirt gya�
korlatokat.

Kell is a kemény 
munka, ha sportoló�
ink jobban akarnak 
szerepelni a tavaszi 
fordulóban, mint az 
elmúlt esztendőben!

Egyes 'szakosztá �
lyok azonban éppen 
most, a versenyévad 
kellős közepén jár�
nak. A sakk-szak�
osztály versenyzői 
bajnoki találkozókon 
vesznek részt. Tavaly 
az országos bajnok�
ság 10. helyén végez�
tek, és jelenleg bizony

a kiesés réme fenye�
geti őket. Igaz vi�
szont, hogy a nehéz 
mérkőzéseken már 
túl van a csapat és 
remélik, hogy a hát �
ralevő 6 találkozóból 
megszerzik a benn�
maradáshoz szüksé�
ges pontokat. Bíznak 
ebben Jeney edző ve�
zetésével a legjobb 
pontszerzők is: id. 
Honfi Károly, Rad�
nóti Béla, Csapó Zol�
tán, Gémesi Miklós, 
Bakos Mátyás, Gazsó 
György és Schmidt 
Pál sporttársak.

Sakkozóink közül 
többen egyéni verse�
nyeken is részt vesz�
nek. Csapó például a 
tél folyamán a Vörös 
Meteor által rende�
zett versenyen a mes�
teri normát teljesítet�
te. Radnóti jelenleg a 
Budapest bajnoksá�
gért küzd, mint mes�
terjelölt. Februárban

Eedig az 1963. évi I. o.
ajnokság küzdelme�

iben indulnak Lázár, 
Bakos, Schmidt, Ga�
zsó és Dobos szak�
társak.

Újabb versenyekre 
készülnek fel a sak�

kozók
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Vízszintes: 14. Gyereke, 15. Patak 
Budapesten, 16. Ez friss — vissza�
felé, 17. Ró, 18. „Kocsis-trónon” ,
20. Papírra vet, 21. Ettől a naptól, 
22. Óvta, 24. Morse hang, 26. Figyel, 
27. A kilövés és a becsapódás közötti 
szakasz, 28. AC, 29. Gábor. . . (író), 
31 Bűn, 33. Trópusi kúszónövény,
34. Az aratást előzi meg, 35. Ezen 
fekszik az állat, 37. Pózna, végek 
nélkül, 38. Van bátorsága, 39. Kétes!
40. Asszonyrag, 41. Kisfaludi Sándor,
42. Régi halászeszköz, 44. Növény�
rész, 46. Hangtalanul köt, 47. Fa �

vég, 49. Sír, 50. Ném valódi, 51. 
Épületrész — visszafelé, 52. . . .  Re�
gia, 54. A nagy angol költő vezeték�
neve, 57. Mozi, németül, 58. Robin�
son Crusoe c. regény írója, 59. Pad�
lót tisztít — hiányos ékezettel, 60. 
Opus rövidítése, 62. Ritka férfinév, 
63. Meggyőződés, 64. Azonos más�
salhangzók, 65. — Stowe, a Tamás 
bátya kunyhója c. regény írója, 
67. ü, ü , . . . , 68. Á.O. 69. Angol, 
70. Hivatal, németül, 72. Muzsikus,

Függőleges: 2. Bőg, 3. Névelő 
visszafelé, 4. Tűzhányó tölcsér, 5
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Tésztafajta, 6. Állat-lakás, 7. Elek- '  
tromos töltéssel rendelkező atom,
8. Fésű — hangzók nélkül, 9. Utó�
irat, 10. Magyar Légiforgalmi Válla�
lat, 11. Felvesz, 12. Háztarási esz�
köz, 18. Estélyen, 19. . . . társak 
(férj és feleség), 22. Csomózás, 23. 
Tészta töltelék, 25. Gyógynövény, 
27. Tudatot határozza meg, 30. Eu�
rópai nép, 31. A Szakma Ifjú Mestere 
mozgalom is ez, 32. Római 150, 34. 
Nem próza, 35. Vízinövény — néve�
lővel, 36. Színesfém, 38. Jászai . .  . ,  
39. Levegőmozgás, 42. Női név,
43. Anna — fele, 44. Téli közlekedé�
si eszköz, 46. Erősen kikészített szí�
nes len vagy pamutszövet, 48. G yil �
kol, 51. Lyuk — népiesen, 53. Hely�
határozó rag, 54. . .  .-ok, Földközi 
tengeri szigetcsoport, 55. Végnél�
küli sors — visszafelé, 56. O.E., 
57. Eminens, 58. Értékes prémű ví�
ziállat — visszafelé, 59. Nem hall, 
61. Dél-amerikai állam, 62. Kacatok 
— mássalhangzói, 63. Juttass (ide),
66. Egy, németül, 71. A vízszintes 
47-el azonos, 73. Személyes névmás, 
74. Zrínyi Ilona.

♦

Beküldendő: a vízszintes 1, 45 és 
a függőleges 1 megfejtése.

*

Beküldési határidő: március 10.

*

Az előző szám rejtvényének he�
lyes megfejtése: Szakszervezetünk 
életének jelentős állomása lesz a 
márciusban összeülő kongresszus.

*

Könyvjutalmat nyertek: Csata 
Kálmán Bp. II. Pasaréti u. 85. fsz. 1, 
Kecskés Borbála Hasznos postáhiv,. 
Pataki Anna Budapest 13., Szelényi 
Erzsébet Pécs, Postáig., Szokolszky 
László Miskolc 10.

S A KK
Olvasóink kérésének teszünk ele�

get sakkrovatunk ismételt meg�
indításával. A feladványok meg�
fejtése, amelyeket Jeney Ferenc 
nagy mester szerkeszt, reméljük 
érdekes, és kellemes szórakozást 
nyújt a sakk kedvelőinek.

1. számú feladat
Világos: Kgl, Vg2, Bgl, Fe5. Gya�

logok: a2, ЬЗГсЗ, d4, h2.
Sötét: Kg8, Ve3, Be2, Hg6. .Gya�

logok: a6, b6, f7, h6.
Világos indul és a harmadik lépésben 
mattot ad.

2. számú feladat
Világos: Kh2, Vc6. Gyalogok: a4, 

f3, g3,
Sötét: Kh5, Val, Fa2. Gyalogok: 

f5, h6.
Világos indul és nyer.

Mars: „Nem elég, hogy a földön 
üldöznek, az égben sincs tőlük 

nyugalmam”

KÉPES POSTAS
K iad ja  a  P ostáso k  S zakszervezete 

Felelős k iad ó : Beecnyel M iklós 
F őszerkesztő : H o rv á th  István  

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

XIV., C hazár A ndrás u. 13.
T elefon : m- m  

M egjelent 10 000 p é ld án y b an  
03.2452 E gyetem i N yom da, B udapest
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