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A MÁV1979. évi eredményei 
és az 1980. évi terv főbb célkitűzései

Áz óév utolsó testületi ülé- lomban 1,6, az importnál 5,3 millió forint állt rendelkezés- 
sére, a Vasutasok Szakszerve- százalékos az elmaradás, re. Ennek az összegnek teljes 
zete elnöksége és a bizalmi- ugyanakkor az exportnál 5,3, felhasználása várható, ; de a 
küldöttek együttes tanácskozó- a tranzitnál 5,2 százalékos a szociális, munkavédelmi^ és a 
Sára december 28-án került túlteljesítés. A belföldi tonna- jóléti fejlesztésekre előirány- 
sor a MÁV Vezérigazgatóság terv teljesítését kedvezőtlenül zott összegnek iŝ  a 100 száza- 
konferenciatermében. Ezúttal befolyásolta, hogy a vasút az lékos felhasználásával kell 
Szűcs Zoltánnak, a MÁV ve- igényeknek nem tudott min- számolni, 
zérigazgatójának két előter- denkor eleget tenni. Ebben A vasút vezetői az 1980. évi 
jesztését, a  MÁV 1979. évi üzemviteli problémák is gyak- tervjavaslat összeállításánál 
terve várható teljesítésének ran közrejátszottak. Így pél- megkülönböztetett figyelmet 
értékelését és az 1980. évi terv dául a rendező pályaudvarok fordítottak: 
főbb célkitűzéseit, továbbá az elmaradt technikai színvonala, — a vasúti személy- és áru- 
1980. évi bérpolitikai intézke- a külföldi vasutak fogadási ne- szállítási igények  ̂ kielégítésé- 
dések tervezetét vitatták meg hézségei miatt bekövetkezett nek biztosítására és a minősé- 
az együttes ülés részvevői. torlódás, a rakodások egyen- gi követelmények fokozására;

A két írásos előterjesztéshez lőtlensége, a vágányzárak nagy — az üzemviteli munka 
tftlőhh Maráz Béla a tervear- száma, továbbá a szervezett- jobb megszervezesere;\
S á g i -  &  műSáki fejtartfel, ségben és a munkafegyelemben | É gÉ i ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ g
majd dr. Rimóczi László, a ielentkező fogyatékosságok,
munkaügyi és szociálpolitikai A munka termelékenységé- 
szakosztály vezetője fűzött re jellemző mutatók valami
szóbeli kiegészítőt. vei kedvezőbbek az 1978. évi

Mint az az előterjesztésből eredményeknél. Az egy teljes 
kitűnik, a MÁV 1979-ben 290 munkaidőben foglalkoztatott 
millió utast és 134 millió tón- dolgozóra jutó árutonna-kilo-
na árut szállított, Ezzel a sze. jP^^r árútonmfkilométer ?3  állóeszköz-fenntartási tevé-mélyszállítási tervét utasfoben üzemi árutonna-kilométer ¿,ó, k é színvonalának eme- 
96,7, utaskilométerben 97,9, míg az egy főre eső termelési szmvonaianaic eme
árutonnában 99,3, tonnakilo- érték 1,2 százalékkal emelke- 
méterben 100,3 százalékra tel- dett. 
jesítette.

Az utasok száma 1978-hoz fejlesztési tervében —- háló
képest 4,4, míg az utaskilomé- zatfejlesztésre, járműbeszer- 
ter-teljesítmény 1,8 százalék- zésre, egyéb állami beruhá- számát az 1979. évi Várható 
-kai .csökkent. A tonnaterv zásra és vállalati beruházások- 
teljesftésénél a belföldi forga- ra — összesen 9 milliárd 782

a vasút eszközeivel és 
berendezéseivel történő haté
konyabb gazdálkodásra;

•— az anyaggal és energiával 
való ésszerű takarékosságra;

— a munkaerő célszerű fog
lalkoztatásának biztosítására 
és

— a beruházási, valamint az

lesére.
A MÁV 1980-ban, az elmúlt 

, - , évek tendenciájától eltérően.
A MÁV 1979. évi állóeszköz- a személyszállítási igények to

vábbi csökkenésével már nem 
számol. A szállítandó utasok

(folytatás a 3. oldalófi)

A  gondos felkészülés eredménye:

Zavartalan volt az ünnepi forgalom
Az év végi ünnepi forga- hogy a vasút hibájából egyet- dúlt elő, ugyanekkor üresen

lom 75. százaléka általában a len baleset sem történt. A sem közlekedtek a vonatok,
fővárosi pályaudvarokon bo- mozgó informátorok és a meg- Az erre a posztra beosztott 
nyolódik le. így volt ez az el- figyelők segítették a gyerekek- vasutasok éberen figyelték az 
múlt év karácsonyán és szil- kel utazókat és az időseket a utasáramlást, következéskép- 
veszterén is, amikor csaknem felszállásnál. Gyakran előfor- pen annyi koCsit toltak az in-
félmillió utas indult Buda- dúlt, hogy egyik-másik utast dúló vágányokra, amennyi ép
pestről, vagy érkezett a fővá- figyelmeztetni kellett a bal- pen kellett. A korábbiakhoz 
rosba. A budapesti igazgatóság esetveszélyre, vagy visszafog- hasonlóan most is a Budapest 
személyszállítási csoportja — ni a mozgó vonatra való fel- —Miskolc—Nyíregyháza vona- 
számolva a négy, illetve a ugrástól. Sajnos mégis előfor- 
három napos ünneppel — a dúlt a Keletiben, hogy egy 
négy nagy fejpályaudvar (a fiatalember a mozgó vonatról 
Déli, a Keleti, a Nyugati és a leugrott és csonkulásos bal

Ion utaznak a legtöbben. Utá
na a Budapest—Cegléd—Deb-

Ijjugati i  a leugroiz i  csoukumsos oai- recfn közö‘U> M  1 
józsefvárosi) veze/5ivel már esetet szenvedett. Az ünnepi >̂eŝ : szombathelyi vonalak
jóelőre intézkedési tervet dől- forgalomban ez volt az egyet-  voltak a legzsúfoltabbak, 
gozott ki, és december elején len utasbaleset a fővárosi pá- 
megkezdték az előkészülete 
két.

A hangosbemondókon rend-

A  forgalomban helytálló 
lyaudv^rokon. vasutasokon kívül a pónztá-

Hasznosnak bizonyult arz r°sok is sokat dolgoztak: 25 
úgynevezett figyelő szolgálat, millió forint értékű jegyet ad-szeresen hirdették a jegyeiévé- ' k köszönhető tok e l

telt. Talán ennek is köszönhe- t<Uc eL
tő, hogy 1978. hasonló idő- mottevo zsufoIteaS nem tor- 
szakához viszonyítva 30 ezer- H 
rel többen váltották meg je
gyüket elővételben. Noha no
vemberben még jó  idő volt, a 
vasút felkészült minden es
hetőségre. Megerősített ügye
letet rendeltek el a központi 
szolgálat személyszállítási, va
lamint az épületgondozó és 
- karbantartó csoportoknál.
Volt is rá szükség, mert az 
újévre nagy hó esett. Ezért 
szinte minden takarítógépet 
munkába kellett állítani.

A forgalom zavartalanságát 
nagymértékben segítette, hogy 
ez alkalommal 120-szal több 
személykocsi állt rendelke
zésre, mint 1978-ban. Ez lehe
tővé tette, hogy 268 vonattal 
többet indítsanak, a menet
rendben előírtaknál. A szerel
vények nyolc-tizenöt kocsival 
közlekedtek, attól függően, 
hogy mekkora volt az utas- 
áramlás. Arra is., akadt azon
ban példa a Déliben, hogy Ta
polcára az előírt mentesítő 
vonatot nem indították el 
energiatakarékossági szem
pontból, mert nem volt elég 
utas.

Az ünnepi forgalomban több 
mint kétszáz vasutas és a 
tisztképzős hallgatók többlet- 
munkájának is köszönhető, l

(Séra)

December 18-tól újból fogad vonatokat a Nyugati pályaudvar átépített csarnoka 
(Tudósítás a 3. oldalon) (Laczkó Ildikó felv.)

A pártkongresszus tiszteletére

Egy utat szabad időben
Üjabb felajánlását is teljesítette a veszprémi vontatás Che Guevara brigádja

trmm
Augusztus első napjaiban Sikerült az utazó brigád ve- gatósági döntőn első, az or- 

születtek a többlet-munkafel- zetőjével is beszélnünk: szágos versenyen az ötödik
ajánlások Veszprémben, a — Tavaly szerveződtünk át lett. Ebben az esztendőben a 
körzeti üzemfőnökségen. Az egy 1973-ban alakult nagyobb szocialista brigádok vetélke- 
MSZMP XII. kongresszusa és létszámú brigádból — mond- dóin tűntek ki. Fűtőházi győ- 
hazánk felszabadulásának 35. ja Auer János. — Kollektí-  zelem után az üzemfőnöksé- 
évfordulója tiszteletére kibon- vánkban négyen vagyunk gi versenyen október 25-én 
takozó munkaversenyhez szó- mozdonyvezetők és ketten 2000 forintot kaptak. Az eréd- 
cialista brigádvezetői tanács- mozdonyfelvigyázóként utaz- mény kihirdetése után a ju- 
kozáson hangzottak el a csat- nak. Valamennyien középisko- talomból ötszáz forintot gyer- 
lakozások. lai végzettséggel rendelke-  mekintézmények javára aján-

Ekkor vállalta Auer János zünk. F ebru á rba n n égyen  lottak fel. Röviddel ezután a 
brigádvezető, a ' Che Guevara technikusi minősítőre indu-  brigád közös pénzéből hat
brigád nevében, hogy elvég- lünk Szombathelyre. száz forintot küldtek a Kő
zik egy M 44-es mozdony idő- — A Che Guevara brigád szegi MÁV Nevelőotthon la- 
szakos revíziós munkáit. A tagjai vezetik az egyetlen M hóinak karácsonyi ajándéka- 
hattagú kollektíva már októ- 62-es dízel mozdonyt is — zásához. 
bér 12-én eleget tett vállalt mondjá ismét Kismihók Ró- Auer j ános. brigádvezető
kötelezettségének. bért. El kell mondani azt is, eevAv>vAnt q vontatás KISZ-_____ _ _  hogy Veszprémből egyedül ők egyepKent a vontatás jiusz,

Kismihók Róbt..
üzeiTifőnok-helyettes, a von- tej* jelentő 
tatás! szakszolgálat vezetője. tr. .
— Az M 44 073-as számú ^  brigád tavaly a Ki mt- 
mózdony revíziós munkájával ne^ a mestere helyi és ígaz- 
lerövidítétték a vontatójármű 
forgalomból való kiesését, és 
egyidejűleg a szerelők e gép 
helyett másutt végezhették 
szoros feladataikat.

— Mint hallottuk, a vállár 
lás teljesítése után a kollek
tíva újabb feladatokat vál
lalt?

— Auer Jancsi a közelmúlt
ban azzal keresett'meg, hogy 
a kongresszus tiszteletére a 
Che Guevara brigád vala
mennyi tagja, természetesen 
ellenszolgáltatás nélkül, vál
lalna még egy olyan utat, 
amely nem számítana bele 
munkaidejükbe — válaszolta 
az üzemfőnök-helyettes. —
Gondot is okozott az ajánlat, 
hiszen rendezni kellett a me
netlevél- és egyéb adminiszt
rációs akadályokat. Mozdony- 
vezetőink eddig hét utat tet
tek meg bér nélkül. Igaz, ez 
már több a brigád létszámá
nál, de a példát látva mások 
is csatlakoztak a vállaláshoz.

— Jól jött a vállalásuk -  a fotoirtt ITénybevé- alapszervezetének szervező tit-
a-«—** CSM rendszer- kára és tagja a Szakszerve

zetek' Veszprém megyei Taná
csának is.

Sz. Jakab István

; s á M i
Küzdelem a hóval a Budapest-Nyugati pályaudvaron

üzemgazdászok tanácskozása
Az év végén a debrecemá igazgatóság Nyíregyházán adott 

otthont a vasutas üzemgazdászok országos konferenciájának. 
A tanácskozás résztvevőit tájékoztatták a vasút elmúlt évi 
eredményeiről és a tervekről, majd az üzemgazdasági munka 
számítógépes jövőjéről hallhattak előadást.

Az üzemgazdászok beszámoltak az igazgatóságokon vég
zett szakmai munkáról, és eddigi tapasztalataikról.

A VOLÁN PELDAJARA

la ünnepsk alatt sem szünetelt a rakodás
Az elmúlt év utolsó napjai- dával; a vasutasokkal együtt- 

ban a vasútnál is lelassult az működve a karácsonyi ünne- 
áruszállítás. Ám annak ellené- pekben 80 kocsit ürítettek ki. 
re, hogy december 25-én 6 Ebben az időben a Fővárosi 
órától 27-én ugyancsak 6 órá- Vízművek szintén kirakta a 
ig a közforgalmú helyeken nem részére érkezett küldeménye- 
volt kötelező a rakodás, né- két.
hány állomáson — ha nem is 
hétköznapi ütemben — de

A budapesti igazgatóság te
rületén nagyobb ünnepi mun-

folyam osán  rakták a sürgős számoltak még be Salgó-
szállítmányokat.

A fővárosban például Buda
tarjánból. Itt elsősorban a 2-es 
Volán, a Városgazdálkodási

pest Duna-part teherpályaud- Hivatal és a Kőbányai Sörgyár 
varon a Volán I. Vállalat 7-es helyi kirendeltsége mintegy 15 
üzemegysége december 24-én kocsit rakott ki december 24. 
51, 25-én 20, 26-án pedig és 26. között. Székesfehérváron
ugyancsak 20 vegyesáruval ér- sem állt le az élet. A  Dunántúl 
kezeit kocsit rakott ki. Ugyan- vasúti kapujában a karácso- 
itt az Erőtakarmány Vállalat nyi ünnepekben több vagon 
24. és 26. között 18 vagonból füszért-árut, tejterméket, sőt 
fuvarozta el az áruját. még zúzottkövet is rakodtak a

Angyalföld állomáson is a vállalatok.
Volán Vállalat járt elöl jó  pél- S. R.

Társadalmi hozzájárulással

Vi/lanyvilágítású jelzők Pópán
December elejére elkészült kábelárok ásását és befölde- 

Pápa áfcmáson a' jelzők víi- lését társadalmi munkában 
lamosüzeműie történő átsze- végezték el a pápai vasutasok 
relése. A régi elavult, petró- és az igazgatóság székhazában 
leírni világításai jelzőkről való dolgozó szocialista brigádok. 
átállás 260 ezer forintba ke- Beruházási munkálatokra nem 
rült. is kerülhetett volna sor, ha

A költség azért volt ilyen 100 pápai és 60 igazgatósági 
alacsony, mert az építkezés- alkalmazott nem fogott volna 
hez szükséges 1000 folyóméter ásót, lapátot és csákányt.
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Hobbija a filmezés

Fogorvos — kamerával
Első hallásra szerénységnek 

gondoltuk a visszautasítást. 
Dr. Haffner Szabolcsról, a 
MÁV győri fogorvosáról fény- 
képfelvételt szerettünk volna 
készíteni, hogy mellékeljük a 
kedvenc időtöltéséről és az Őt 
méltán népszerűvé tevő ama
tőrfilmezésről szóló írásunk
hoz.

— Felesleges a fénykép — 
mondta. — Az amatőrfilmes
re nem jellemző a feltűnés. 
A filmes kis gépével, feltü- 
nésmentesen örökíti meg azo
kat a pillanatokat, amelyek 
a hivatásosoknak nem mindig 
sikerülnek.

Fotózással kezdte
Mint az amatőrfilmesek 

többsége, ő  is fotózással kezd
te. Amikor anyagi helyzete 
megengedte, áttért a mozgó
képekre. Az első Kvarc M fel
vevőjét 1969-ben, olaszországi 
útja előtt vásárolta.

— Vettem hozzá tizenöt te
kercs filmet is. Egy részük 
alig ért valamit, másik felük 
hasznavehetetlen lett. A ku
darc nem keserített el. Szak
könyveket vásároltam, Igen 
sokat, és tanultam.

Egy év múltán — 1970-ben 
— az amatőrfilmesek orszá
gos fesztiválján az Aranyka- 
mena I. díját kapta meg a 
nagyvázsonyi várról készített 
filmjéért. Másik díjnyertes 
filmjének fogadtatása már 
nem volt zökkenőmentes.

— Győr 700 éves fennállá
sának tiszteletére filmet ké
szítettem a megyeszékhelyen 
tapasztalható fonákságokról. A 
hétszázát. • • című munkám 
bemutatóján a város egyik- 
másik vezetője megneheztelt 
rám. A zsűri fővárosi elnöke 
ennek ellenére magával vitte 
a tekercset. . .  Az Amatorfli
mesek Országos Fesztiválján 
első díjat kaptam érte.»«
’¿Azóta sok víz lefolyt a vi

zek Városában és a. hirtelen 
jött harag is elmúlt.'sőt: fel
karolták az amatőrfilmeseket. 
A győri amatőrtilm-stúdi ónak, 
amelynek Haffner doktor is 
tagja, 15—20 állandó munka
társa van. A megye és a vá
ros anyagi segítségének kö
szönhetően megfelelő helyisé
gekkel, kamerákkal és külön
böző nélkülözhetetlen kellé
kekkel rendelkeznek. Finanszí
rozzák és támogatják a stú
dió amatőrjeinek bel- és kül
földi útjait. Mindezt a fil
mesek magas szintű művészi 
munkáikkal érdemelték ki. 
Több esztendeje önálló mű
vészeti ágként az irodalmá
rok, a szobrászok, a festők ás 
más művészetek képviselői 
mellett indulhatnak Győr- 
Sopron megyéiben minden év
ben megrendezésre kerülő Fel- 
szabadulási pályázaton. Az 
eredmény: több első és máso
dik helyezés.

Díj, díj után
Á MÁV győri fogorvosa 

részt vesz a vasutas rendez
vényeken és élénken foglal
koztatja mindaz, ami a vas
úton történik.

— A vasutas-szakszervezet 
rendezésében kétévenként 
megrendezésre kerülő mun
kásportré fesztiválon is részt 
vettem — folytatta. — A szol
noki első fesztiválon a Kút
ásó című filmemért első di
jat kaptam. A második fesz
tiválon — két év múlva —• 
egy mozdonyvezetőről szóló 
filmemet különdíjjai jutal
mazták.
' Filmre vette egy balesetet 

szenvedett győri vasutas Ház
építését is. ahol a szocialista 
brigádok értékes társadalmi! 
munkát végeztek. Nagy kár, 
hogy az érintett vasutas tilta
kozása miatt a filmet nem 
mutatták be. Most forgat fil
met az osztrák Plasser-gép- 
lánc pályaépítő tevékenységé
ről. A Szalagon a hagyomá
nyos pályaépítéssel von pár
huzamot A kamera főleg az 
emberre irányul: amíg a
munkás a régi módszernél a 
fizikai erejét adja, addig az 
automatizációnál a gépet ki
szolgáló monoton emberi ki

szolgáltatottságot fedezhetjük 
fe l .. .

— Rendező típusú filmes 
vagyok — mondja önmagáról 
dr. Haffner Szabolcs. — Az 
amatőrfilmezés művészi igé
nyű, kollektív munkát igényel. 
Így ezen a fokon olykor már 
szükség van operatőrre, vilá
gosítóra, rendezőre, sőt dra
maturgra is.

Nemzetközi
elismerés

A filmes doktor hazánk tá
jai mellett bejárta az összes 
szocialista országot de meg
fordult másutt is.

Két hónapja Ausztriában, 
Veldenben vettem részt az 
egyik amatőrfilmes kollégám
mal egyhetes fesztiválon. A 
rendezvény felett védnökséget 
vállalt a Nemzetközi Amatőr- 
film Szövetség az UNICA. Az 
UNICA nevét adta az októ
ber közepén városunkban tar
tott bemutatóhoz is: e nem

zetközi seregszemlén 18 or
szág 60 díjazott amatőrfilm
jét hasonlították össze. Ügy 
érzem ez — a győri helyszín 
miatt — stúdiónk munkájá
nak az elismerése volt.

Dr. Haffner Szabolcs tagja 
a Magyar Amatőrfilmesek Or
szágos Ellenőrző Bizottságá
nak. Eddig csaknem 30 fil
met készített. Több értékes al
kotását a televízió is sugároz
ta. Filmjeit,>és a győri stúdió 
többi alkotójának munkáját 
láthatták a vasutasok is. Ve
títéseket rendeztek a győri 
vasutasok Arany János Mű
velődési Házában és a pálya
udvar oktatótermében. A fil
mes fogorvos több esztendőn 
keresztül vezette a marxiz
mus—leninizmus középiskolá
ját az állomáson.

Kedvenc filmes hobbija mel
lett — nagyapja nyomdokain 
haladva — 18 esztendeje ke
zeli, gyógyítja a vasutasok fo
gait...

Sz. Jakab István

KETYKO ISTVÁN

Közietek élek
(Vasutas társaimnak)

Csattogó kerekek gázolnak át szivemen — — —■
közietek élek több mint egy évtizede már
viselem izzadt ingetek
zubbonyomon pörköl, átsüt a nyár.
ügy élek közietek elvegyülve mint teátokban a cukor,
levesetekben a só
körben járnak napjaim
s nem veszitek észre,
hogy olykor megáll a mutató. . .
Csillagporos réten gondotokkal játszom 
füttyös hajnalok ölén ébredek 
álmaim magammal hordozom
s elzárom mélyen sejtjeimben kiálvatlan szemetek.
Arcunkra egyre több borosta nő Rn : m,. -1 • s a ,
földdel takarja sorainkat az idő
könyörtelen rostál bennünket a vég
van jelző, mely időben már vissza nem vehető. . .
Közietek élek, mégis rámszóltok
néha a mozdony ablakából
„a költők is fáznak/..7”  —
s biztattok, hogy gyújtsak be versemmel. . .
engem nem tör meg az alázat!
Mert alázattal járok közietek én is
bár féksarut helyeznek elém a Nagy Guritőn az évek
álmos reggelek és dolgos nappalok
segítenek abban, hogy továbblépjek
Köztetek élek — kínált ételeitekből eszem,
dugi pálinkátokból iszom
szerelmeim meséit hallgatjátok
és szerelmeitek történeteit hallgatom,
mert egyformák vagyunk mindannyian
kis részei egy nagy gépezetnek
a napok borotva-élén járunk táncot
és megtapsolnak, kik szeretnek•••

A  G Y E R M E K É V  J EGYEBEN

Rajz- és szoborkiállítás 
óvodások alkotásaiból

Nem mindennapi esemény 
színhelye volt december 6-án 
a budapesti vasűtigazgatóság 
kultúrterme. Csaknem ötszáz 
gyermekrajz, illetve gyurmá
ból készült állatfigura sora
kozott az asztalokon, a kör
ben elhelyezett tablókon.

Az igazgatóság szakszerve
zeti és KISZ-bizottsága a 
nemzetközi gyermekév tiszte
letére rendezte ezt a kiállí
tást, amelyet Dalos Ede, a

központi szolgálat személyze
ti osztályának vezetőhelyette
se, a művelődési bizottság 
társelnöke nyitott meg. A be
mutatón az igazgatósági, a rá
kospalotai és a Benczúr utcai 
óvodák csöppségeinek „alko
tásait” állították ki.

A háromévesek csoportjá
ban első lett Kardiák Orso
lya, .második díjat kapott Ug
rál Imre, a harmadik helyen 
pedig Tóth Tamara végzett

P É L D Á S  K Ö T E IE S S E G T U D A T T A L

A társadalmi munkák vonzásában...
Negyvenhét évi szolgálat! 

Kimondani is sok. Hát még ha 
ezt hatvanévesen mondhatja el 
valaki magáról, mint Pozsár 
András, a gyomai vasútállomás 
raktárnoka, a műhelybizottság 
titkára. De azt is hozzá kell 
tenni, hogy ezt a majd fél év
századot két szakmában és há
rom munkahelyen töltötte el, 
s ebből a vasútra huszonnyolc 
év esik egy helyen.

— Még három hely sem lett 
volna, ha rajtam múlik, de 
mint annyi másban, ebben is a 
sors játszott közre. Temesvár 
mellett, egy kis faluban szü
lettem. Apám az oraviczai 
kesztyűgyárba adott inasnak 
tizenhárom éties koromban. 
1940-ben jöttem át Magyaror
szágra, s egyenesen Pécsre vitt 
az utam, a Hamerli kesztyű
gyárba— hangzik a vallomás.

Az elhelyezkedés nem oko
zott gondot, mert kellett a jó 
szakember, de aztán jött a ka
tonaság, a háború és a hadi
fogság. Majd ez is véget ért, s 
1949-ben már szakszervezeti 
bérfelelös, később a gyár üb- 
titkára.
\ — 1951-ben sztahanovista
lettem — folytatja —, s jutal
mul kéthetes beutalót kaptam 
Hajdúszoboszlóra. Ott ismer
kedtem meg a feleségemmel. 
Amikor összeházasodtunk* én 
jöttem Gyomára, nem ő Pécs
re. Így kezdtem új életet és ta
nultam új szakmát, vagyis így 
lett belőlem vasutas.

Gyomén nem sokkal 1956 
után szakszervezeti titkárnak 
választották. Ettől a tisztség
től csak most több mint húsz 
év után, a nyugdíjazás miatt 
vált meg. Tagja volt a járási 
pártbizottságnak, a Hazafias 
Népfrontnál tizenöt éve elnök
ségi tag, illetve a szakmaközi 
bizottságnak 1962 óta titkára. 
Gyomén azt mondják róla, 
hogy „első számú hobbija a 
társadalmi munka**.

Erről így beszél:
— Van benne valami igaz

ság, mert engem mindig von
zott a társadalmi munka. Sok
szor éltünk nehéz körülmé
nyek között, s jól jött volna 
egy kis mellékes kereset. Mi

vel azonban így is meg volt 
az, ami a csáladnak, a gyere
keknek kellett, fizetség nélkül 
is elvállaltam, amit tudtam. 
Estéről estére, meg szombat
vasárnapra is megvolt, hogy 
hol tevékenykedjem. Való
színűleg azért, mert nem tu
dok meglenni munka nél
kül. Nincs rá más magyará
zat.

Pedig van. Először is az, 
hogy a szó tetté váljon. Az a 
szó, amit párt- és szakszerve
zeti tisztségviselőként hirdet. 
A politikai elveket a gyakor
latban megvalósítani: az nem
csak feladat, hanem példamu
tató kötelesség is számára.

De mi lesz majd nyugdíja
sán?

— Az szb-titkári funkcióról 
lemondtam, de mint nyugdí
jas, tovább szeretnék dolgozni 
a szakszervezetben. A nép
frontbeli tisztséget is megtar
tom, hiszen amíg bírom, Gyo
méért mindig tenni akarok. A 
szakmaközi bizottságban is 
1980-ban lesznek a választá
sok. Ki tudja, hogy lesz, egy 
azonban biztos: a társadalmi 
ellenőrök irányítását továbbra 
is elvállalom. A fogyasztók ér
dekképviselete mindig szív
ügyem volt, az is marad. . .

Lesz tehát a jövőben is 
jócskán társadalmi munkája 
Pozsár Andrásnak, csak egész
ség legyen hozzá — ennyi a 
kívánsága. Ennél, persze „töb
bet” : tiszteletet és megbecsü
lést érdemel. Vass Márta

Kitüntetés
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa Baki Károlyt, 
a Vasutasok Szakszervezete 
Budápesti Területi Bizottsága 
politikai munkatársát, kiemel
kedő szakszervezeti tevékeny
sége elismeréséül, nyugdíjba 
Vonulása alkalmából, a Munka 
Érdemrend bronz fokozata ki
tüntetésben részesítette.

A kitüntetést december 22-én 
Koszorús Ferenc főtitkár adta 
át.

Nyugállományba vonulása 
alkalmából — több évtizedes 
közművelődési tevékenységé
nek elismeréseként —• a „Szo
cialista Kultúráért** kitünte
tésben részesült Dávid István, 
a debreceni állomásfőnökség 
dolgozója. A kitüntetést a 
Hajdű-Bihar megyei Tanács 
művelődési osztályának veze
tője adta át.

Dávid István 1945. óta tagja 
a vasutas-szakszervezetnek, s 
a felszabadulástól napjainkig 
mindig szívügyének tekintette 
a szakszervezeti mozgalommal 
összefüggő közművelődési te
vékenységet. Több mint há
rom évtizede végez a csomó
ponton propagandistaként, il
letve vezető propagandista
ként oktató-nevelő munkát. A 
munkásművelődés segítése, a 
kultúra terjesztése, valamint 
a vasutas mozgalmi és műsza
ki hagyományok ápolása te
rén is kiemelkedő tevékenysé
get folytatott.

Véradók ünnepsége
A gyöngyösi kitérőgyártó 

üzem Vöröskereszt-szervezete 
decemberben tartotta hagyo
mányos véradó-vérkapó ta
lálkozóját. Az ünnepséget 
Babróczki Miklósné, a Vörös
kereszt-szervezet titkára nyi
totta meg, majd dr. Bakos 
József, a városi kórház orvo
sa tartott előadást a véradás 
szerepéről a gyógyászatban. 
Utána kitüntetések átadásá
ra került sor.

Négyen a Kiváló véradó- 
kitüntetés arany, öten ezüst, 
heten pedig bcpn*.. fokozatát 
kapták. Az aktivisták közül 
többen tárgyjutalomban ré
szesültek. Ezután került sora 
véradók és vérkápók találko
zójára.

A  S Z Á N D É K  N E M E S

Szót érteni az emberekkel
Portrévázlat egy kitüntetett szb-títkárröl

Móri Lászlót, a ferencvárosi 
pályafenntartási főnökség szb- 
titkárát, belső ellenőrét nem
rég tüntették ki a Munka Ér
demrend ezüst fokozatával. 
Pályafutásáról, munkájáról 
beszélgettünk a tapasztalt vas
utassal.

— Taksonyban születtem 
1928-ban egy bakterházban — 
kezdi az emlékezést — Már 
gyermekkoromban is a vasút 
levegőjét szívtam, ezért akar
tam vasutas lenni. Anyai és 
apai nagyapám is vasutas volt. 
Apám 46 évet dolgozott a 
MÁV-nál váltókezelőként, in
nen ment nyugdíjba, Ferenc
városból, több mint húsz év
vel ezelőtt. Hárman voltunk 
testvérek, de csak belőlem lett 
vasutas.

— Milyen beosztásokban 
dolgozott?

— 1945 áprilisában kezdtem 
a munkát pályamunkásként, 
itt, Ferencvárosban. Később 
sorompóőr lettem, majd anyag
kezelő az akkori I-es pálya
mesteri szakaszon. Három év
vel később kerültem ide a fő
nökségre, az anyagcsoporthoz 
kezelőnek, majd számadóvá

léptem elő. 1957-től én vezet
tem a csoportot, öt évig. Ak
koriban kezdtem tanulni a 
közgazdasági technikum leve
lező tagozatán. 1965-ben érett
ségiztem . . .

—-  Társadalmi funkciója szb- 
titkár. Mikor választották meg 
először?

— Az ellenforradalom után. 
Azóta is élvezem a tagság bi
zalmát Közben hat évig füg
getlenítve is voltam. 1968-tól 
ismét társadalmi munkában 
teszek elget megbízatásomnak. 
Ekkor neveztek ki belső el
lenőrnek is. Ezen a főnöksé
gen mindig olyan gazdasági 
vezetőkkel dolgoztam együtt, 
akik munkáskáderekként ke
rültek az élre. Talán ezzel ma
gyarázható, hogy nem sok né
zeteltérésünk volt. Az üzemi 
demokrácia nálunk nem szó
lam. Egyetlen cél vezérel ben
nünket: a jobb teljesítmények 
érdekében szót érteni az em
berekkel. És ez eddig még 
mindig sikerült

Móri László 23 éve párttag. 
A csomóponti pártbizottságnak 
1958 óta tagja. Munkahelyén 
politikai szemináriumokat ve

zet. Tavalyelőtt fejezte be a 
marxista egyetem szakosítóját, 
ötven éves volt akkor.

— Jut-e idő kikapcsolódás
ra, a családra?

— Sohasem voltam annyira 
elfoglalt, hogy ne szakítottam 
volna időt a családnak. Sze
retem a természetet is. Vasár
naponként gyakran kirándu
lok az unokákkal, vagy 
meccsre megyek, szurkolni a 
helyi csapatnak. Nyáron, haj
nalonként mindig kiballagok a 
kertünk végébe, a Holt-Duná- 
hoz horgászni. Sok kárászt 
fogtam már, de néha akad 
egy-egy szép ponty is . . .

Mármar ősi Pál

Szocialista brigádok vetélkedője Szegeden
A XII. pártkongresszus és 

hazánk feLszaixkiLásán ak 35. 
évfordulója tiszteletére indí
tott szellemi vetélkedők ked
vező visszhangra találtak a 
szegedi igazgatóság területén 
dolgozó szocialista brigádok 
körében is. A munkahely- ve
télkedőkön 367 brigád 1430 
tagja vett részt. A felkészü
lést a szolgálati helyek mű
velődési bizottsága:, valamint 
a művelődési intézmények is 
segítették.

A munkahelyi vefélkedők 
tíz legjobb brigádja került a 
vasútigazgatósági döntőbe, 
amelyet december 19-én tar
tottak Szegeden, a vasutasok 
művelődési házában. \ közel 
háromórás versengésben a 
szentesi Szamuely és a békés
csabai Munkácsy brigád ví
vott különösen nagy csatát.

A verseny végeredménye: 
1. a szentesi körzeti üzemfő
nökség Szamuely Tibor (von

tatási) szocialista brigádja, 404 
ponttal; 2. a békéscsabai kör
zeti üzemfőnökség Munkácsy 
(kereskedelmi) brigádja, 385 
ponttal; 3. a Kiskunhalas ál
lomás Komarov brigádja, 382 
ponttal.

A verseny győztese képvi
seli majd a szegedi igazgató
ságot a szocialista brigádok 
II. országos vetélkedőjének 
döntőjében. Az igazgatósági 
döntő valamennyi brigádja 
jutalomban részesült Ezen kí
vül a Vasutasok Szakszerve
zete és a Vezérigazgatóság a 
négy legeredményesebb mun
kásbrigádnak — a szentesi 
építési főnökség Béke, a szen
tesi üzemfőnökség Szamuely, 
a kiskunhalasi pályafenntar
tási főnökség Kossuth és a 
békéscsabai üzemfőnökség 
Kossuth brigádjának — két- 
kétezer forintos könyvutal
ványt adományozott.

G. J.

Döntő Dunakeszin
Ipari főnökségek és üzemek 

brigádjainak szellemi vetélkedője
A dunakeszi járműjavító- 

tan december 14-én és 17-én 
tartották a járműjavító üze
mek, illetve az ipari főnöksé
gek szocialista brigádjai szel
lemi vetélkedőjének döntőit 
Az elődöntőkön, a helyi ve
télkedőkön a járműjavító 
szakszolgálat brigádjainak 62 
százaléka, mintegy nyolcezer 
dolgozó vett részt Az építési 
és pályafenntartási szakszol
gálat öt ipari főnökségénél pe
dig ezren versengtek a helye
zésekért

A szakszolgálati szintű dön
tőn a járműjavító üzemeket 
nyolc, a főnökségeket pedig 
hat brigád képviselte. A jár

műjavító üzemek brigádja! 
közül a győzelmet a Landler 
járműjavító Fábián Béla bri
gádja szerezte meg. Jutalmuk: 
3000 forint, és a MÁV vezér- 
igazgatójának 2000 forintos 
könyvutalványa. A második 
helyezést a szombathelyi jár
műjavító Jubileum *72 brigád
ja érte el. a harmadik pedig 
a szolnoki járműjavító Sallai 
Imre brigádja lett.

Az ipari főnökségek brigád
jai közül 1. a Gépjavító Üzem, 
dr. Csanádi György, 2. a Híd
építési Főnökség, Landler 
Jenő, 3. a gyöngyösi Kitérő
gyártó Üzem Rakéta szocia
lista brigádja.
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December 18-án A Z EGYÜTTES ÜLÉS NAPIRENDJÉN

Ünnepélyesen átadták a forgalomnak 
a Nyugati pályaudvar műemlékesarnokát

Elismerés és köszönet a munkában résztvevőknek

Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója beszédét mondja
Kétévi kemény munkával 

befejeződött a Nyugati pálya
udvar európai rangú műemlék 
csarnokának felújítása. Átadá
sára, mint ahogy azt lapunk 
december 15-én megjelent 
számában már jeleztük, az év 
végi ünnepi forgalom kezdete 
előtt,, december 18-án került 
sor.

A csarnok megnyitása al
kalmából rendezett ünnepsé
gen megjelent Pullai Árpád 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Urbán Lajos államtit
kár, dr. Móró István, a VI. ke
rületi pártbizottság első titká
ra, Szűcs Zoltánt a MÁV ve- 
zérigsá^ésftó já,~ óSá'jttzg&f,- á 
yasutás-szakszervézet titkára:

A pályaudvar rekonstrukció
járól, a csarnok felújításának 
befejezéséről Szűcs Zoltán tá
jékoztatta a részvevőket. El
mondotta, hogy a csarnok be
zárása, 1978. január 9-e óta 
eltelt két év eseményeiből ne
héz lenne bármit is kiemelni, 
mert szinte minden napra ju
tott váratlan akadály, amely
nek elhárításáért az építők
nek keményen meg kellett 
dolgozni. Bebizonyosodott az 
is, hogy a kényelmi szempon
tokat feladva, szervezési és 
egyeztetési munkával lehet 
egy időben építeni és üzemel
tetni is.

A felújított csarnok meg
nyitásával a Nyugatiban visz- 
szaállt a régi forgalmi rend. 
Az utasok az aluljárón át ké
nyelmesebben és a korábbinál 
jóval rövidebb úton közelít
hetik meg a vonatokat.

— A felújítás, javítás, ta
tarozás tovább folytatódik, de 
már az utasforgalom jelentő
sebb zavarása nélkül — hang
súlyozta a vezérigazgató. — 
Azzal is tisztában kell len
nünk, hogy a pályaudvar — 
mint a városkép egyik jelleg
zetes létesítménye — ma még 
nem képvisel sem vasútüzemi, 
sem esztétikai szempontból 
teljes egészet, ehhez még évek 
munkája szükséges. Az oldal
hajók teljes belső felújítása 
mellett, e munkálatok nagy
része. kapcsolódik7'a Marx tér

épületek tatarozásához, felújít
juk a Lenin körúti, a Westerid

udvari homlokzatot, s rendezni 
fogják a Hámán Kató teret.

A Nyugati pályaudvari fel
újítási munkák egyik legfon
tosabb részének befejezése al
kalmából köszönetét mondok a 
részt vevő munkások, műve
zetők, mérnökök és a vasúti 
üzemvitelben dolgozók szor
galmas munkájáért. Kívánom, 
hogy a jövőben is érjenek el 
további munkasikereket.

Ezután Pullai Árpád közle
kedés- és postaügyi miniszter 
kitüntetéseket adott át, majd 
a házigazdák és a meghívott;
vendégek-'kíséretében*'' meg te-;
kintette á csarnokot és ' utas
aluljárót.

Pullai Árpád közlekedés- és postafigyi miniszter és kísérete 
megtekinti az utascsarnokot

(Laczkó Ildikó felv.)

K A R Á C S O N Y I IDILL

a Lővér express bisztrójában
Ügy hozta a sors, hogy az 

ünnepek előtt kétszer utaz
tam Győrből Budapestre, a 
Lővér Expresszen. Mindkét 
alkalommal az Utasellátó 
vendégeként vacsoráztam.

Első utazás:
Az étkezőkocsiban barát

ságos volt, a hangulat. A sza
kács a pult mögül kedvesen 
köszöntötte a vendégeket. 
Étellel, itallal kínált. Mond
hatja most az olvasó, hogy 
ez csak természetes, hiszen 
ez a kötelessége. Mégis szót 
érdemel az eset, mert a szo
kásosnál kedvesebb volt az 
invitálás. Belépett egy arab 
utas — kiderült, hogy egyip
tomi üzletkötő — és kávét 
kért, no, meg némi harapni- 
valót. A szakács — aki se
gédkezett a felszolgálásban is 
— angolul, franciául, néme
tül szólt hozzá. Az üzletkö
tő igencsak meglepődött ezen, 
de még nagyobb volt a meg

lepetése, amikor a fiatal sza
kács az újonnan érkezőket 
szlovák, majd lengyel nyel
ven is köszöntötte. Az egyip
tomi vendég miután elfo
gyasztott néhány süteményt, 
felhörpintetté a kávéját, el
ment az első osztályú kocsi 
fülkéjében hagyott csomag
jaihoz, majd néhány perc 
múlva egy üveg konyakkal tért 
vissza. Aztán műanyag po
harat kért, és mindenkit meg
kínált, aki a bisztrókocsiban 
tartózkodott.

Az üzletember talán a tá
voli országban élő ^családjá
ra gondolt? Vagy arra, hogy 
milyen közvetlenek, figyel
mesek a magyar pincérek? 
Nem lehet tudni. Annyi bi
zonyos, hogy ezúttal békés, 
baráti, karácsonyi hangulat 
lett úrrá vasutason, kiskato- 
nán, újságírón, diáklányon, 
mindenkin, akik együtt koc
cintottak. És ezt a jó hangu

latot egy jólfelkészült, több 
nyelvet beszélő, udvarias sza
kács váltotta ki.

Második utazás:
Karácsony másnapján ismét 

találkoztam vele. Megkérdez
tem a nevét, Spanyhel Imré
nek hívják. Mint kiderült, a 
szakmunkásképző elvégzése 
óta az Utasellátónál dolgo
zik. Ennek már 16 éve. Több
nyire — legalábbis a fő sze
zonban — nemzetközi gyors
vonatokkal járt. A nyarat 
már évek óta Bécsben tölti, 
a Táncsics hajón. Az osztrák 
főváros és a német határ 
között járnak és természe
tesen, Spanyhel Imre készíti 
a magyaros finom falatokat. 
Tizenhármán dolgoznak a ha
jón, valamennyien az Utas
ellátó dolgozói.

— Külföldön tanulta meg 
az udvariasságot?

— Ilyen az alaptermésze
tem! Szeretek beszélgetni, ál-

A vasút idei tervének 
fontosabb célkitűzései

(Folytatás az 1. oldalról)
érték szintjén 290 millió fő
ben irányozták elő, miután 
azonban az utazási távolság 
növekszik, az utaskilométer
terv 2,2 százalékos teljesít
ménynövekedéssel számol. A 
magán- és vállalati személy- 
gépkocsik üzemeltetési költsé
geinek drágulása miatt a ko
rábban gépkocsit igénybe ve
vő utasok egy része hivatalos 
és magán utazásainál fokozot
tabban a vasutat fogja igény
be venni. A távolsági és nem
zetközi forgalom növekedési 
tendenciája továbbra is meg
marad. A szabad szombatok 
új rendje várhatóan növeli a 
turisztikai jellegű utazások
kal kapcsolatos igényt.

Továbbra is fontos feladat 
a személyszállítás minőségi 
színvonalának növelése, töb- 
i bek között ezt a célt, továbbá 
í a személyszállítás gazdaságo
sabbá tételét szolgálja a 
Csehszlovákiából beszerzett 
nagy számú háromrészes mo
torvonat üzembe állítása. Na
gyobb gondot kell fordítani a 
menetjegykiadás és ellenőr
zés jobb megszervezésére, hogy 
a vasutat jogosan megillető 
bevételek beszedése maradék
talanul megtörténjen.

A MÁV 1980. évi tervjavas
latában azt a maximális áru- 
szállítási feladatot irányozta 
elő, mely kapacitástartalékai

nak mozgósításával biztosít
ható. Ezzel az intézkedéssel 
lehetőséget kívántak adni a 
korábban közútra átterelődött, 
de vasúton gazdaságosabban 
fuvarozható áruk vasútra tör
ténő visszaterelésére. Mivel 
ez automatikusan nem való
sulhat meg, a vasút piacfeltáró 
tevékenységének fokozását 
igényli. Ily módon 1980-ban 
137 millió árutonna elszállítá
sa szerepel a tervben. Az ösz- 
szes áru&zállításon belül a bel
földi forgalom 2,3, az export- 
forgalom 7,6, a tranzitforga
lom 3,9%-os növekedése vár
ható, míg az importforgalom 
2j3 százalékkal csökken.

Miután az áruszállítási terv 
teljesítése csak jelentős erő
feszítésekkel biztosítható, 1980- 
ban számítani kell a szállítá
sokkal kapcsolatos és vasúton 
kívüli kedvezőtlen hatások 
mérséklődésére. Ezek közül 
különösen fontos az első ne
gyedévi előszállítások növelé
se, valamint a munkaszüneti 
napokon a be-  és kirakások 
fokozása. •

A szállítási feladatok telje
sítése érdekében feltétlenül 
javítani kell az áruszállítással 
kapcsolatos üzemviteli mun
kát. Az egy dolgozó teherko
csival teljesítendő évi áruton
na-kilométer teljesítménynek 
1,9 százalékkal kell növekednie

a múlt évi várhatóhoz képest. 
Ez csak a kocsiforduló idő ja
vításával és a teherkocsik rak
súlykapacitásának jobb ki
használásával érhető el. A 
szervezési intézkedéseket te
hát ebben az irányban kell 
koncentrálni. A tehervonati 
mozdonypark jobb kihaszná
lása érdekében növelni kell a 
tehervonatok terhelését és a 
mozdonyok napi hasznos fu
tását. Nagy figyelmet kell for
dítani a szállítófelek folyama
tos. kocsiellátására.

Ebben az évben tovább 
folytatódik a vasút rekonst
rukciója. Változatlanul fontos 
feladat a villamosítás és a 
pályakorszerűsítés. Termé
szetesen az eddigiekhez ha
sonlóan nem szorulhatnak 
háttérbe a munkavédelmi és 
szociális beruházások sem.

Az 1980-ra tervezett átlag
bérek a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott dolgozóknál 
3,9, ezen belül a fizikai dolgo
zóknál 4,5 százalékkal, míg a 
nem fizikai dolgozóknál 2,4 
százalékkal növekednek az 
1979. évi várhatóhoz viszonyít
va. A vasút vezetői ebben az 
évben olyan bérpolitika kia
lakítását tervezik, amely na
gyobb teljesítményekre ösztö
nöz, így jobban lehetővé válik 
a differenciálás.

Az elnökség és a bizalmiak 
együttes ülése megvitatta és 
elfogadta a két előterjesztést.

Kiskunhalasi helyzetkép
foSytatódik a villamosítás 9 K é t ú j Bo-Bo, rá d ió va l9 Delta lesz 

a mentesítő 9 Rejtett tartalék is van 9 Élenjáró brigádok
Kiskunhalas állomás dolgo

zóinak évről évre mind na
gyobb feladattal keíí megbir
kózniuk. Az állomás harma
dik éve szinte már a teljesí
tőképessége felett dolgozik.

A kocsik számának emelke
désével azonban nem járt 
együtt a munkakörülmények 
változása. A négy irányból be
futó vonalak találkozási pont
ján tíz vágányon bonyolódik 
le a forgalom. A tízből mind
össze hét a vonatfogadó. A 
biztosítóberendezés is korsze
rűtlen. A kelebiai oldalon pél
dául egy szolgálatban 700 vo
nóvezetékes váltóállításra van 
szükség, ami az ott dolgozók
tól nagy fizikai erőkifejtést 
igényel. A feladatokat növeli, 
hogy az átmenő forgalom igen 
erős. A vonatok nagy része Kis
kunhalason irányt változtat, s 
a gépek napi vizsgálatára is itt 
kerül sor. A kényszerű tar
tózkodás idején a szerelvények 
elfoglalják az állomási vágá
nyokat, a gépek pedig több 
órát tartózkodnak a fűtőház
ban. Zavarja a folyamatos 
munkát a három pár nemzet
közi gyorsvonat rendszeres ké
sése is.

A  csomópontra háruló fel
adatok teljesítéséről, az elért.

tálában jókedvű vagyok és 
nagyképűség nélkül mondom, 
tudatosan ügyelünk arra, hogy 
megfelelően képviseljük a vál
lalatot. És ez az udvariasság 
— a téli szezonban — itthon 
is természetes velejárója a 
munkánknak. Egyébként kői- 
lágáim szakszervezeti bizal
mija vagyok. ..

— Honnan ered az idegen 
nyelvek ismerete?

— Rendszeresen tanulom 
a nyelveket, és szerencsére 
jó a nyelvérzékem. Ha példá
ul Japánba, Indiába vagy a 
Föld bármély pontjára csöp
pennék, biztos, hogy néhány 
hónap alatt az ottani nyelvet 
is beszélném társalgási fo
kon. Most természetesen a né
met a legfontosabb, hiszen 
továbbra is a hajón teljesítek 
majd szolgálatot.

A fiatal szakács két gyer
mek apjá. A felesége most 
tanul trolit vezetni a BKV- 
nál. A karácsony előtti napo
kat és az ünnep első napját 
együtt tölthették, mert a 
vállalat méltányolta, hogy 
gyakran van távol a család
tól.

(Kőhidi)

eredményekről és a gondok
ról beszélgettünk Szálai Sán
d o r állomásfőnökkel. 
tóní ?vázuév első tíz hónapjá-; 
'bőn' szállítási tonnatervünket 
104,18, a teherkocsik kihasz
nálását 102,07 százalékra, a 
helyből induló személyszállító 
vonátok indítását 92 helyett 
95,11 százalékra, a tehervona- 
tokét 65,58 százalékra teljesí
tettük. Elfogadható a kocsitar
tózkodási idő is. Az idegen ko
csik tartózkodását a bázishoz 
képest kocsinként 10,41 órával 
csökkentettük. Egyedül a rako
dóhelyeket nem tudtuk kellően 
kiszolgálni. Ennek oka a for
galmi helyzetre vezethető visz- 
sza.

— Sajnos, a munka növeke
désével az emberek idegi, fi
zikai terhelése is növekedett — 
folytatta az állomásfőnök —, 
ami többször figyelmetlenség
gel párosult. Ennek tudható 
be, hogy 1979-ben több balese
tünk volt. Az idegek néha pat
tanásig feszültek, a hangulat 
is romlott. Most elsőrendű fel
adatunk, hogy ebből a helyzet
ből mielőbb kikerüljünk, s a 
lehetőségeken belül megfelelő 
munkakörülményeket biztosít
sunk.

— Munkaerőgondok?
— November utolsó két he

tében négy váltókezelő hagyott 
Itt bennünket — három fel
mondott, egyet pedig mi bocsá
tottunk el. A kilépők egyike 
24 évig szolgált, s a legjobb 
váltókezelőink közé tartozott 
ö  a nagy fizikai igénybevétel
lel indokolta elhatározását. Üj 
munkahelyén nem keres töb
bet, de kisebb a felelőssége. 
S a kialakult bérezés, amely 
alig tesz különbséget a kis és 
nagy állomáson dolgozók kö
zött. nem nevezhető ösztönző
nek.

— Jelenleg kocsirendezők
ből 10-—12, váltókezelőkből 4—- 
5, vonatfékezőbői és jegyvizs
gálóból 20—20 főt tudnánk al
kalmazni. S ha kicsit előrete
kintünk, akkor az elkövetkező 
öt év alatt 85 dolgozónk megy 
nyugdíjba — az ő pótlásuk is 
gondot okoz.

Ennek ellenére az állomás 
dolgozói bizakodóak, örülnek 
annak, hogy Kelebiáig befe
jeződött a villamosítás. Igaz, 
az átépítés nehezítette munká
jukat, s néha zavart is oko
zott a forgalomban — a nap
pali tolatások éjszakára tevőd
tek át —, de a felsővezeték- 
építőkkel kialakított jó kap
csolat segített: az építéssel já
ró feladatokat naponta meg

beszélték. így az átépítést fenn* 
akadás nélkül végezték.

Jó ütemben épül az állomás 
új iparuágány-kögrzete. A  mint* . 
egy 70 millió forint értékű 
munkából a  . vontatóvágány 
már elkészült, jelenleg a vál
lalatok területén dolgoznak az 
építők. Ugyancsak jól halad, 
az állomás országhatár felőli 
végén az új deltavágány építé
se. Ha elkészül, naponta 10— 
12 vonattal kevesebb lesz a 
gondjuk.

—  Az említett létesítmények, 
átadása, amelyhez idén pá
rosul a 7300-as vonal villa
mosítása, nagyban könnyíti 
majd munkánkat — mondja az 
állomásfőnök. — Ha még a 
munkaszervezésben is előbbre 
lépünk, akkor jelentősen gyor
síthatjuk az elegy továbbítást.

A változás máris érzékelhe
tő. Az idén újabb dízel tola
tómozdonyt kaptáik, s a je
lenleg üzemelő két M 44-esse! 
gyorsabb lett a munka, több 
kocsit tudnak mozgatni. Előny 
az is. hogy az egyik tolatógép 
már rádióval van felszerelve^

— Hogyan alakult az állo
más áruforgalma?

A választ Suba László keres
kedelmi állomásfőnök-helyet- 
testől kaptuk:

— Állomásunkról november 
végéig több mint 60 ezer ton
na árut szállítottak el. ugyan
akkor 481 ezer tonna áru ér-* 
kezett. ami 1Ó3 ezer tonnával 
meghaladta az elmúlt évi áru
befutást. Az áruk főként irány
vonattal érkeztek. Ezek növe
kedésére jellemző, hogy amíg 
tavaly összesen 51 irányvonat 
érkezett Halasra, addig most 
november végéig 191. Az irány- 
vonatokkal beérkezett kocsik 
beállítása viszont nem volt fo
lyamatos. Gyakran előfordult, 
hogy a reggel érkezett árut 
csak a déli órákban tudtuk be
állítani.

Az állomás vezetői a munka 
értékelésénél hangsúlyozták, 
hogy a meglevő gondok, prob
lémák ellenére Kiskunhalas 
valamennyi dolgozója dicsé
retes módon dolgozott. A fel
adatok teljesítésében különö
sen a szocialista brigádok jár
tak az élen. Az állomás dolgo
zóinak több mint 70 százalékát 
összefogó 23 szocialista brigád 
közül a Komarov, a vonatkísé
rők pofr István és Lenin, va
lamint a személypénztárosok 
Zrínyi Hona brigádja a leg
eredményesebb-

Gellert József
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Életek közelről Mellékvágányon
Ami több figyelmet érdemelne...

MOTTÖ: „Legnagyobb cél
pedig, itt é földi létben 
Ember lenni mindég, • minden 
körülményben."

(Arany János)

Sokat játszottunk, utaztunk 
és sokat beszélgettünk. Kat
togtak alattunk a vonatkere
kek. futottak a villanypóznák 
s amíg a többiek a kártyát 
verték és gyufában játszottak, 
mi beszélgettünk. Milyen so
k a t!... Most, hogy írom eze
ket a sorokat, azon töprengek, 
hogy mégis milyen kevés né
ha a sok. Hajnalban indultunk 
mindig, a koraival, s ha el
kezdte meglopni az év a napot, 
újra sötét volt, mire leszáll
tunk a darányi állomáson.

Mosolygó szemek
Játékkal kezdem most is. 

Szókratészt idézem:
— Nincs nagyobb bűn. mint 

másokat vezetni akarni ah
hoz való tulajdonság nélkül.

Nándinak mindig a szeme 
mosolyog először:

— Nagy bölcs a te görögöd. 
Ö hívta a filozófiát az égről a 
földre és ma már úgy tanít
ják, hogy szobrászként is me
séset adhatott volna a világ
nak. De tudod mit? Tegyük a 
görögöd mellé Arisztotelész 
szavait: „Nem az értelmesség 
jele, hanem a tudatlanságé: 
nagyobb pontosságot követel
ni egy olyan területen, mint 
amilyenre az a terület képes." 
így, a kettő együtt többet 
mond mind egyik-egyik kü
lön-külön.

A komoly dolgokról éppen 
úgy tudtunk játékosan beszél
getni, mint a játékosról ko
molyan. Pál évvel ezelőtt, ami
kor én még a Magyar Ifjúság
nál voltam, megkeresett egy
szer és azt kérte, segítsek, 
niert bajbán van a legkisebb 
tés tv érével. 'Letett elém egy 
nákás verset és azt mondta, 
ezeket a Gyula öccse írta, aki 
..civilben” jelenleg nem költő, 
hanem a Kertészeti Egyetem 
hallgatója, s mivel tudja, hogy 
költő sok van, jó kertészmér
nök pedig sajnálatos módon 
kevés, tiszta vizet szeretne ön
teni az öccse poharába. Akko
riban még Baranyi Feri volt 
az ifjúság koszorús költője, aki 
úgy örült ezeknek az őszinte 
mondatoknak, mintha három 
zsenit talált volna egyszerre. A 
történethez annyi tartozik 
még, hogy Gyulából kitűnő 
kertészmérnök lett. . .

Kisbíró volt az édesapja. 
Darányban ő dobolta, 6 hord
ta a jó és rossz híreket. A kis
bíró apát egy angyali türelmű 
asszonnyal és hat örökké ke
nyeret kérő gyerekkel áldotta 
a sors. A gyerekek úgy jöttek 
.egymás után mint az orgona
sípok: Nándi. Béla, Árpi, Laci, 
Jénő és Gyula. Nándi az első
szülött 1948. szeptember 21-én 
lett pályamunkás a Darány— 
Szigetvár vonalon és öt falu 
alatt öntözte verejtékkel a 
talpfák közeit. Akkor még ku- 
kacvirág-erdő pompázott min
den őrház környékén. Én már 
évek óta nem látok sehol az 
országban, egyetlen bódé előtt 
sem. Lehet, hogy az igénytelen 
kukacvirág csak ott és akkor 
térem, ha a munka verejtéke 
öntözi?!

A pártmunka 
emberség is

Két rézkarc és egy Lenin 
kép van a szobája falán. A 
tárgyalóasztal két oldalán há
rom-három szék, a sarokban 
csipketerítős kisasztal és két 
öreg. de kényelmes fotel. A 
rézkarcok tájakat ábrázolnak. 
Itt, ebben a szobában dolgozik, 
maholnap másfél évtizede 
Szabó Nándor, az MSZMP 
Pécs városi bizottságának osz
tályvezetője, aki Nagykani
zsától Mohácsig. Dombóvártól 
Kaposvárig minden pályaőr- 
pék, előmunkásnaik és csá- 
kánytforgató, munkát szerető 
vasutasnak a: Nándi.

Szinte tálcán kínálkozik a 
kérdés:

— Gyakran mondasz ne
met? Ide hozzád, *már akkor 
jönnek az emberek, amikor

NÁND
másutt kikosarazták őket, vagy 
ajtót mutattak nekik, mert jo
gosnak vélt sérelmük jogta
lannak bizonyult

— Ez nem ilyen egyszerű. 
1979-et írunk és a naptár sze
rint harmincöt éve felszaba
dultunk. Ez nemcsak az évek 
számát tekintve nagy idő. Az 
emberek leszoktak a könyör
gésről és megtanultak utána 
nézni, menni a dolgaiknak. Én 
ennek nagyon örülök. Annak 
viszont nem, hogy az íróasz
taloknál ülő vezetők egy ré
sze elfelejtette, hogy kinek kö
szönheti az íróasztalát, meg a 
pámás székét. Természetesen 
én is mondok nemet. De fehér 
holló az olyan ember, aki itt 
ebben a szobában hazugság
gal traktál. Az Igazi munkás
ember sohase volt és lesz ha
zug. Ott van a baj, hogy akik
hez mennek először, másod
szor, harmadszor vagy talán 
tizedszer, nem veszik a fáradt
ságot maguknak, hogy tisz
tességgel végighallgassák a pa
naszost. Bezzeg, ha az 5 
ügyükről van szó!. . .

Emlékezés 
régmúlt időkre

— Mire gondolsz konkré
tan?

— Arra, hogy most . az űr
hajósok meg a rakéták rohanó 
világában hajlamosak va
gyunk arra, hogy mi is min
denben rohanjunk. Természe
tes dolog, hogy a technika for
radalma felgyorsította az élet
ritmust. De ez ne jelentse, nem 
jelentheti azt, hogy nem érünk 
rá másokért is élni.

Először az előmunkás tanfo
lyamot végezte el, azután a 
tisztit. A felszabadulás napjá
tól benne él a mozgalomban. 
Az édesapja dobolta ki a föld
osztás hírét, őt megírta a cédu
lákat. a neveket az új mezs
gyék frissen faragott cövekéi
re. Akkor az apját is meg őtt 
is sokan kívánták a pokolba

— Ma hogyan látod, a fé
nyes szelek időszakát?

— A mi falunk a felszaba
dulással együtt kapott kato
likus papot A nagygazdáknak, 
az egy kés, vagy maximum két 
gyerekes reformátusoknak 
szép temploma és jogi dokto
rátussal bíró papja volt, aki 
tartotta a három lépést ihég a 
nagygazdákkal szemben is. A 
falu akkor „alszögből”  és 
„fölszögből”  állt. A kis és 
nagy utcából. Nándiék a ha
tárvonalon laktak. A hat gye
rek eleve kizárta őket a 
„Nagy” utcából. Szülőfalunk 
első katolikus papja Longauer 
Imre plébános nem tartotta a 
három métert, így aztán mire 
észbékapott a református pap, 
nem a misékre, de a vasárnap 
délutáni énekórákra meg a 
beszélgetésekre és izzó hangu
latú, hangvételű vitákra ide. a 
katolikus kápolna udvarára 
jártak az értelmesebb refor
mátus gyerekek is. Ott is, ak
kor is hallottam Nándit vitat
kozni. Baka Lacival, az 
MSZMP Baranya megyei párt- 
iskolájának mai tanárával 
együtt faggatták, kérdezték 
Imre bácsit, akiről velem 
együtt tudták, hogy a rajta lé
vő reverendáján kívül semmi
je  sincs, hiszen a katolikus 
egyházközség a földosztáskor 
jussolt először a mi falunkban. 
Nándi nem tudja a titkomat: 
én a kommunista újságíró 
minden halottak napján két 
szál gyertyát veszek és viszek 
a pestlőrinci temetőbe. Egyi
kei a szovjet katonák sirsorá- 
nak emlékművén, a másikat 
pedig a pár méterre levő Lon
gauer tisztelendő úr sírján 
gyújtom meg, aki ugyan elérte 
a legnagyobbnak számító papi 
rangot, de végrendelete szerint 
a fejfáján ez áll: plébános. 
Hányunknak mondta ő akkor: 
Itt van a ti világotok, tanulja
tok. És ezt nem szabad, nem 
lehet elfelejteni. Én enyhe iró
niával úgy mondanám szeren
csés volt az én falum: mert 
pártonkívüli kommunista pa
pot kapott.

Először másokon 
kell segíteni

Komoly, már-már komor, 
aztán, megint a szeme moso

I
lyog először. A válasza tömör 
és rövid:

— Mindent nyugodt szívvel 
vállalok, amit akkor tettem. S 
ha ma kéne, megtenném is
mét, természetesen ma már 
okosabban, bölcsebben, de 
ugyanolyan lelkesedéssel.

Évekig volt nevelőtiszt, az
tán személyzeti előadó a nagy- 
ikanizsai pályafenntartási fő
nökségen. 1955-ben nevezték 
ki személyzeti csoportvezető
nek a MÁV Pécsi Igazgatósá
gán. Egy vasutas lányt, egy 
forgalmi szolgálattevőt vett 
feleségül. Darányban a szülői 
ház nyárikonyhájában lakottá 
feleségével és két gyerekével. 
Nem kért és nem vett igénybe 
protekciót. 1948-tól 1959-ig be
járó volt. Akkor kapott la
kást, Pécs állomás 2IB őrházá
ban, ami egyetlen szobát és 
egy konyhát jelentett. Jártam 
abban a lakásban és emlék
szem, hogy a kisebbik gyerek 
pelenkáinak gőzétől alig lát
tuk egymást a konyhában. 
Klári, a felesége zsörtölődött 
és szemérmesen, szégyenkezve 
mosolygott.

— Látja, mi így vagyunk. 
Nekünk talán csak akkor lesz 
igazi lakásunk, ha már min
denki kapott. Nándi ilyen volt 
régen és ilyen ma is, amint 
látja. . .

Gyerekkorom barátja szelí
den nézett a feleségére.

— Mi itt nagyon jól megva
gyunk Klárikám. Először azo
kon kell segíteni, akiknek még 
ilyen otthonuk sincs, övék  az 
elsőség. Hogyan nézhetnék az 
ö  szemükbe, ha én másként 
élék, mint amit vallók, hiszek 
és hirdetek. De hidd el, egy
szer majd nekünk is lesz für
dőszobánk és kedvedre pancsi- 
kolhatsz.

Még nem elég...
Munkája' ttiéHett 1957rtöl 

1965-ig a pécsi igazgatóság 
KISZ-bizottságának titkára 
volt. Munkájáért lett „Érde
mes Vasutas” , négyszeres Ki
váló Dolgozó és ezért kapott 
KISZ Érdemérmet 1965 ja
nuár 31-én az MSZMP Pécs 
városi bizottsága „kölcsönkér
te”  a vasúttól, így lett hivatá
sos pártmunkás. Nappali tago
zaton végezte el az MSZMP 
Politikai Főiskolát. A munkás
őrség alakulásától kifejtett és 
végzett tevékenységéért a „Ha
za Szolgálatáért Érdemérem** 
arany fokozatát kapta. Ami
kor itt tartunk (tiltakozott a 
kitüntetések számbavétele el
len) talán csak úgy magának 
mondja:

— Dolgozunk, hisz ezért 
élünk. S hia valaki nem úgy te
szi ezt, hogy öröme teljen ben
ne, vagy nem harcol azért, 
hogy úgy dolgozhasson, az 
nem közénk való. •.

Két szenvedélye van: bélye
geket és régi pénzeket gyűjt. 
József Attilán kívül örök Ady 
rajongó, Illyés Gyula Szekszárd 
felé című versét úgy szereti, 
mint a legbecsebb bélyegét. 
Mondja is a sorokat: (Kis vo
nat megy nagy domboldalon;) 
terhes kicsi nő a vonaton. . .  / 
Jár szemem a kedves kis 
anyán /  s azt gondolom: itt 
megy a hazám... /  A min
dennapi, hétköznapi pártmun
ka során is gyakran használja 
a hajdai baktergyerek. a tra
gikusan korán eltávozott Váci 
Mihály sorait: /  Nem elég jó
ra vágyni: /  a jót akarni kellJ /  
És nem elég akarni: /  de ten
ni, tenni kell! í A jó szándék 
kevés! /  Több kell: — az érte
lem t /  Mit ér a hűvös ész?! / 
Több kell: — az érzelem! / 
Ám nemcsak holmi érzés, / de 
seb és szenvedély, / keresni, 
hogy miért élj, /  szeress, szen
vedj, remélj! /

Játszunk, együtt mondjuk a 
nyírségi baktergyerek örök ér
vényű szavait Amikor a vers 
végére érünk sokáig hallga
tunk, aztán Nándi szólal meg:

—-  Mi mindent köszönhet a 
mi hazánk a vasútnak. . .

Németh Sándor

A ferencvárosi pályaudvart 
övező ipartelepek többségét 
Gübacs-rendező szolgálja ki.

— Milyen a vasutasok kap
csolata a fuvaroztatókkal? — 
kérdezem Falusi Géza állo- 
másfőnök-helyettestől, aki 
bár nem éppen fiatal ember — 
naphosszat a rendezőt járja, 
vagyis többet van a vágányok 
rengetegében, mint az irodájá
ban,

— Megvagyunk egymással, 
inkább jól, mint rosszul — szól 
félig tréfásan. Aztán hangne
met vált, s így folytatja: — 
Égető létszámgondjaink elle
nére is igyekszünk eleget ten
ni a partnerek igényeinek, fel
téve, ha azok nem túl maga
sak. A  grafikonos kiszolgálási 
rendet betartjuk, s az ezt mé
rő mutatószámúnk — ami 
ugyan nem versenytényező, hi
szen csak állomási szinten ér
tékelik — jónak minősíthető.

Tőle fon n é lk ü l P
— Komplex brigádszerződé

sek?
— Voltak és vannak is ilye

nek köztünk és a jelentősebb 
partnerek között. Csakhogy 
mit várjunk ettől, ha a leg
alapvetőbb vállalásunkat, 
amely szerint a feladáshoz 
igényelt kocsikat idejében ki
állítjuk, képtelenek vagyunk 
teljesíteni. A központi kocsiin
tézés ugyanis előbbre való pa
rancs . . .

— Más nehézségek?
— Ne is kérdezze! Semmi

lyen megbízható adatunk nincs 
például arról, hogy esetenként 
milyen kocsik vannak a gyári 
iparvágányokon. Úgyszintén 
arról sem, hogy mikor hány 
kocsinak kellene azokra ki
menni vagy azokról bejönni. 
A tolatószemélyzet képtelen 
arra, hogy a forgalmi tevé
kenységek közben még kocsi
felírással is foglalkozzon. Ki
vihetetlen az is, hogy kiürült 
kocsikat jegyzékkel adják 
vissza, amelynek alapján leg
alább ',  e^^teihetnéi^^.bizar 
nydá"ádáTökál*! Tftéij}' ifŰfosí te
lefonunk sincs! Bizony, azok 
voltak a szép idők, amikor itt, 
Gubacson is folyamatos rak- 
tárnoki szolgálat v o lt ...

— Az idegen kocsikkal is ez 
a helyzet?

— Lényegében igen, azzal a 
különbséggel, hogy azokra 
megkülönböztetett figyelmet 
fordítunk. Üjabban előre meg
kapjuk róluk a jelzést, szám 
szerint és rendeltetési helyük 
pontos meghatározásával. Az 
iparvágányokról kihúzott ide
gen kocsikat pedig egy-másfél 
órán belül egy tagban beadjak 
a Keleti- vagy a Nyugati-ren
dezőnek, a továbbítás iránya 
szerint. Korábban volt egy

Pöstyéni György mozdony- 
vezető. A nagyobbik fia a sze
rencsi üzemfőnökség műszaki 
vezetője. S mivel az édesap
ja is itt teljesít szolgálatot, a 
fiú a papának is fölöttese. A 
25 éves ifjú ember tehát „di
rigál” a nyugdíjhoz közeledő 
apának.

Sátoraljaújhelyen lakik ez a 
vasutas család. Ha valaki a 
PÖstyéniék szépen berendezett 
lakásába lép, hamarosan rá
jön, hogy ennek a családnak 
nemcsak kenyere a vasút, ha
nem hivatása is. A lakást dí
szítő festmények között moz
donyokról készült bekeretezett 
fényképek is függnek. Az 
egyik vitrinben mozdonymo- 
dellek sorakoznak.

NYAKIG OLAJOSÁN
— A férjem és a két fiam 

megszállottjai a hivatásuknak 
— mondja Pöstyéniné. — Az 
este is jön haza Gyurikám 
nyakig kormosán, olajoson, 
akárcsak szolgálatból az apja, 
pedig a „főnök úr** első osztá
lyon is utazhatna, ö  inkább a 
mozdonyon érzi jól magát. 
Néhány hete a Zsoltikám volt

olyan kísérlet, hogy egyenesen 
az irányvágányokra sorozzuk 
ezeket a kocsikat. így egysze
rűbb is volt, csakhogy gyak
ran az lett az eredmény, hogy 
a továbbításra kijelölt vonat 
elment, a kocsik meg itt ma
radtak, túlsúly, illetve túlten- 
gely miatt.

— Mi lenne mégis a megol
dás?

— Erről már 1972-ben ké
szült egy belsőellenőri jelen
tés — ésszerű javaslatokkal — 
de a vasútnál az ilyesmire ki 
figyel oda? Azóta nem is kap
tunk rá érdemi választ sehon
nan — legyint Falusi Géza.

Fagatsra vá rra
Hogy kívülről nézve milyen 

a vasút arról a Marhavásár
téri MÁV-kirendeltségen Guih 
Sándor, a Húsipari Vállalat 
Mester utcai exporttelepének 
a vezetője beszélt, egy dél
előtt, amikor is az óra negyed 
10-et mutatott.

— Itt a példa, tessék! — ki
áltotta az órára pislantva. —-  
Fél 9-re itt kellett volna len
nie a második fogásnak a 
Nyugati-rendezőből, és még 
sehol semmi. Ha nincs meg a 
normális kiszolgálási ütem, 
annak mindig csak kapkodás 
a vége. Ilyenkor jönnek aztán 
a vasutasok, hogy „drága Sa
nyi bátyám, közbejött ez meg 
az, húzzatok bele egy kicsit**! 
Engem persze — villan egy 
huncut mosoly a száján -— 
nem lehet megfőzni. Kivéve. . 
ha a záhonyi élőszállítmányról 
van szó. Az ugyanis más: An
nak, ha törik-szakad, men
nie kell, percnyi pontosan. 
Tudják ezt az én fiaim is ,— 
huszonketten vannak a bri
gádban —, így még be sem 
tolták egészen a szerelvényt 
már kezelik is a vagonokat. . .

— Az a kifejezés, hogy „ke
zelik” , azt jelenti, hogy nem 
itt rakodnak?

— Lényegében ezt. Rako
dunk persze itt is, de Ferenc
város •tüíajdonképpen ; olyan 
szélép, * áftiéiyétf •; csak1 akkor 
nyitunk meg, ha valahol az 
országban dugulás van. Több
nyire Baranyában meg a sze
gedieknél fordul elő, hogy kés
ve ad a vasút az élőknek ko
csikat . .*. Máskülönben az 
előre meghatározott diszpozí
ció szerint folyik a rakodás 
mindenütt mondjuk Zala- 
szentgróton vagy Dabason. az
tán irány egyenesen Ferencvá
rosba. Mi itt átvizsgáljuk a 
küldeményt minőségi és állat
egészségügyi szempontból, ete
tünk, itatunk, az útközben 
esetleg elhullott állatok tete
meit eltávolítjuk, illetve a se
lejtes ' marhákat pótoljuk. A 
sertéseket nem egészítjük ki.

itthon, aki Győrött, a közleke
dési főiskola gépészeti karán 
tanul. Délután a barátjával 
együtt elővették a kisvasutat, 
lehasaitak a szőnyegre — és 
mint két gyerek — játszottak 
a síneken futó vagonokkal.

— Ahelyett, hogy a lányok
hoz járnának — szól közbe ne
vetve a papa.

— A lég kisebbik a főis
kolás Zsolt — túl fog tenni a 
bátyján is — folytatja a ma
ma. — Amikor Rostockban 
jártak, Gyuri elküldte őt a 
szállásról, hogy hozzon regge
lit. Dél felé jött vissza. A moz
donyokat nézegette a vasútál
lomáson.

A papa leemel a könyves
polcról egy vaskos kötetet, 
amelyben megtalálhatók a vi
lág össze mozdonyainak fény
képei, műszaki leírásai. A 
szerző: dr. Kubinszki Mihály. 
A könyvet Ausztriában adták 
ki. Zsolt megszerezte, még
hozzá a Sopronban élő szerző 
dedikációjával.

Mi a véleménye az „öreg”

mivel a falka nem fogad be 
„újonc**-ot. . .  Van persze az 
érkező küldemények között 
helyi leadás is, ezénkívül itt 
rakunk nyugati exportot. A 
minap küldtünk például egy 
vagon lovat az olaszoknak, 
ám mindez csak a záhonyi 
élőküldemények után követke
z ik .. .

— Kocsiálláspénz?
—- Még mit nem? — kérdez 

vissza Guth Sándor háborgást 
színlelve. — ö t  éve egyetlen 
vasat se fizettünk ezen a cí
men a vasútnak. Megírhatja: 
mi valóban szállításra hasz
náljuk a vagonokat, nem pedig 
tárolásra, mint mások teszik.

Tö bb wnumt üaíet
A  telepvezető megemlítette 

azt is, hogy a MÁV kereske
delmi dolgozóival kötött 
komplex-szerződés értelmében 
a húsipariak brigádja vállal
ta bármiféle, az állomáson át
menő élőszállítmány átrakását, 
ha azt a kocsik műszaki álla
pota (meghibásodása) indokol
ja. Erre munkaidőn túl is ké
szek. Ezzel szemben kifogásol
ják a hozzájuk beállított va
gonok elhanyagoltságát.

— Az ajtók nehezen járnak 
az ablakok szinte lehúzhatat- 
lanok. a csúszósínek — zsaluk 
olajozatlanok stb. Mindez 
azért se mellékes — fejtegeti 
Guth Sándor —, mert az élő 
állatok vasúti szállításának re
neszánszához érkeztünk, te
kintettel a közismert energia- 
válságra. De történjen a világ
ban bármi, nekünk az a* leg
fontosabb, hogy a friss hús 
időre ott legyen a moszkvai 
vagy a leningrádi munkás ■ 
asztalán, mert így kívánja a 
becsület. Amikor mi 1975-ben 
bajban voltunk, mert a Közös 
Piac lemondta a tagállamaiba 
irányuló hússzállítmányokat, 
szovjet barátaink átvették 
azokat tőlünk, mégpedig valu- 
táért. Van, aki. azt mondja 
erre, hogy „biznisz iz biznisz”, 
én meg azt mondom, hogy 
az internacionalizmus az in- 
ternacionalizmus. . .

— Maga agitátor is? — csip
kelődöm.

— No, ezt eltalálta — szólt 
közbe Szántó Lászlóné. a vas
úti kirendeltség vezetője. — 
Hát még ha azt is hallaná, 
amikor Sanyi bácsi kisszemi- 
náriumot tart nekünk . . .

De nincs idő a további be
szélgetésre, mert Kovács 
Lászlóné raktámok lép be az 
ajtón, és jelenti, hogy meg
jött a második fogás.

(Folytatjuk.)

Pöstyéni Györgynek a hivatá
sáról?

— Én 1945-ben kezdtem a 
vasúti szolgálatot — meséli. 
A mozdonyok iránti vonzódá
som gyermekkoromban kezdő
dött. Nagybátyám híres masi
niszta volta miskolci fütőház- 
főnökségen, az apám meg itt, 
Üjhelyben mozdonylakatos. A 
polgári iskola után én is laka
tosnak mentem, majd hama
rosan megnősültem.

— Megkaptam, amit akar
tam — szól közbe nevetve a 
felesége. —  Harminc éve va
gyok „ébresztőóra”. Én még 
mindig izgulok, amikor szolgá
latban van, mert a vasúti pá
lyán ezernyi veszedelem leske- 
iődik. Előfordult mór, hogy 
még a moziban sem ülhettem 
nyugodtan mellette, mert on
nan is kihívták nemegyszer, 
menni kellett szolgálatba. Hát 
ilyen egy mozdonyvezető fele
ségének az élete.

— Megbánta?
— Nem panaszként mondom 

ezt — mosolyog a férjére Éva 
asszony. — Nem cserélnék én 
senkivel!

MármarosI Pál

Apa és két fia

A  vasút megszállottjai
LÁTOGATÁS A PÖSTYÉNI CSALÁD OTTHONÁBAN
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Brigádvetélkedő KITÉRŐK
Szombathelyen

A vasutas! szocialista brigá
dok II. országos vetélkedőjé
nek területi döntőjét decem
ber 18-án rendezték Szom
bathelyen. A  kétszáz bri
gádból 14 került a döntőbe, 
ahol szakmai, politikai, mun
kavédelmi, kulturális, sport 
és a brigádmozgalommai kap
csolatos kérdésekre kellett 
megfelelni.

Az első helyen a Veszprémi 
Körzeti Üzemfőnökség moz
donyvezetőkből álló Che Gue- 
vara brigád végzett. Második 
az igazgatóság Alkotmány, 
harmadik a biztosi tóbe rende
zési fenntartási főnökség Ju
hász Gyula brigádja lett.

Szilveszter hajnalán

— Nagyítót is hoztam hozzá, 
így jobban látja, mit eszik 

(Kesztyűs Ferenc rajza)

Elkészült a h áz
A közelmúltban beszámol

tunk arról, hogy a oelldömöl- 
ki építési főnökség dolgozói 
a szakszérvezeti bizottság irá
nyításával miképpen segítik 
egy cigánycsalád házépítését. 
Kolompár Sándor, a család
feje, aki több mint húsz esz
tendeje dolgozik megszakítás 
nélkül a vasúton, tizen kétta
gú családjával szoba, kon yhás 
házában élt.. >

• A áftükrfék bíáőnyiflfr’iafc^f' 
még Két szobával „toldották’ ' 
meg és komfortosítottak. Az 
építkezés szervezését, irányí
tását, valamint a pénzügyek
ben való eligazodást koordi
nálták a főnökség vezetői A 
munkatársak részt ve:tek a 
falak felhúzásánál, a tetőszer- 
kezet felrakásánál, valamint 
a szakipari munkálatoknál.

Az építési hatóság még a 
múlt év végén megadta a 
lakhatási engedélyt. Igaz, az 
épület külső vakolása és más 
egyéb munkák a tavaszra ma
radtak, de a népes cigánycsa
lád a karácsonyi ünnepeket 
már a társadalmi összefogás 
segítségével tágassá vált ott
honában tölthette.

A GŐZÖSNEK LELKE VAN
— Biztosan így igaz r— bó

logatok, s közben az jár az 
eszemben, hogy rendszerető 
gondoskodása^' okos nevelése 
nélkül bizonyába a két fiú sem 
tanulhatott volna. Közben 
Gyuri bácsi visszaveszi a szót, 
és arról a három évtizedről 
mesél, amit a vasút szolgálatá
ba töltött.

— Dízelt is vezethetne, mégis 
a gőzmozdonyra kérte magát. 
Miért? — kérdezem.

— Mert a gőzmozdonyt szok
tam meg. Annak „ lelke” van, 
mint az embernek. Nehéz ezt 
megmagyarázni. A Szerencs— 
Űjhelyi vonalon még jó  dara
big csak gőzmozdonyok jár
nak. A  424-es masinámmal né
ha több, mint kétezer tonnás 
vonatot viszek.

— A főnökével megértik-e 
egymást?

— A Gyurkával? — moso
lyog a papa — hát vele „be
faragtam”,' mert a diploma 
megszerzése után ő is erre a 
vontatási főnökségre kérte ma
gát. Így aztán én nem igen 
nyithatom úgy ki a számat, 
mint régebben, mert a kollé
gák mindjárt azt mondják: 
könnyen beszél, a fia a fő
nök. ..

— No, de itthon azért csak 
a papa „dirigál” ?

— Az én Gyurim — mondja 
a mama — itthon is vezető 
emberhez méltóan viselkedik, 
lem  iszik, nem dohányzik, 
csak a szakkönyveket bújja. A

Ha kell, beáll fűtőnek, 
csakhogy mozdonyon utazhasson

Kutrovics Zoltán nem híres 
ember. Alacsony, törékeny; 
kisfiúnak nézném, ha nem 
tudnám, hogy 11 éves lánya 
van. Megfontoltan beszél, so
kat próbált. Életének utóbbi 
10 éve alatt ugyancsak kiju
tott a gondból. A gépóriások
kal, irdatlan vasakkal köny- 
nyen boldogult. Erejét nem 
ez tette próbára...

Nevelőapja
nyomdokában

— 1947-ben születtem, ne
velőapám mozdonyvezető — 
mondja. — Az öregnek is kö
szönhetem, hogy soha nem 
akartam más lenni, mint moz
donyvezető. 1962-ben felvettek 
járműlakatos ipari tanulónak. 
Tizenketten kezdtünk, ma már 
csak hárman vagyunk vasuta
sok. Két évig voltam moz
donylakatos, majd két évig 
fűtő. Az első mozdonnyal a 
326 061-essel két hétig tolat
tam Szombathely állomáson. 
„Magántitkár”  voltam. A tit
kárságról a régiek még tud
ják, hogy fűtőt jelent.

Első utamon Sopronba men
tünk. 324-esen tüzeltem; két
hetes fűtői múlttal nem lett 
volna szabad elküldeni ilyen 
távra. Tudta ezt a felvigyázó 
is. Szombathelyen úgy vártak, 
mint a messiást. Ha késünk, 
őt büntették volna meg. Na
gyon Ősszé, kellett szedni ma
gam, hogy rendesen érkez
zünk. Akkor, de azóta se szi
dott senki. Egy kivétel volt: 
egy „idegennek” lapátoltam, 
a rossz gép miatt engem 
mocskolt állandóan, a vonat
személyzet majdnem agyon
csapta. Régen volt.. .  Az ösz- 
szes fakezűnek tüzeltem. írja 
inkább azt, hogy erőskezű. 
Erőskezűek, ciháiják a gépet. 
Van olyan, aki ha 100 évig 
utazik is, nem tanul megbán
ni a mozdonnyal.

A . gőzmozdonyvezetői vizsga 
úján. ^inden előM l . k^dődött 
a tartalékon. Ött Kellett a -leg
többet dolgozni, becsülete 
mégsem volt sok, ma sincs. 
Igyekszik is mindenki mene-, 
külni onnan. Első önálló út
jaimon Kőszegre, Rumba jár
tam. Talán 70-ben volt az a 
nagy tél? Alig láttunk. Ami
kor megjöttünk, azt mond
tam: elég. A főnök válasza az 
volt: aki meg tudott jönni 
Kőszegről, annak el kell men
ni Rumba is. Elmentünk.

1968-ban megnősült. A kis- j 
lánya kétoldali csipőficammal j 
született, hordták orvostól or
vosig. Rendbejött, mindent! 
tud, fut, ugrik, nem engedi, ! 
hogy betegként kezeljék. Ezt j 
a szívósságot, akarást tőle 
Örökölte. Folytatja, ismét ön- i

minap is jött haza a férjem a 
kis háztáji szőlőnkből, és kér
te, hogy töltsék neki egy po
hár hideg bort, mert nagyon 
szomjas.

A BAJ HAMAR JÖN
— Már csak a csapból, ma

ma, mert a papa két óra múl
va szolgálatba megy — szólt 
közbe a főnök-fiam.

Sajnos józanul is történhet 
baj, mint ahogy már történt is 
három alkalommal Pöstyéni 
Györggyel.

— Borsodnádaskáról hoz
tunk éjjel egy személyvonatot 
Miskolcra — emlékezik az ese
ményre a mozdonyvezető. —• 
Edelényben diánk váltottak. \ 
Hét kocsi- ment a hármasra, a 
mozdony és két kocsi a kettes
re. Amikor dőlt a gép, arra 
sem volt idő, hogy ugorjak. 
Egy másik alkalommal Sajó- 
ecseg állomásról gurult elénk 
a nyílt pályára négy, mészkő
vel rakott kocsi. De erről nem 
szívesen beszélek. Azt a vona
lat, ahol most járok, évtizedek 
óta ismerem. Lehet sűrű köd, 
vagy sötét éjszaka, én tudom 
merre járunk, mikor követke
zik egy útátjáró vagy jelző.

Pöstyéni György mozdony- 
vezető négy év múlva már 
nyugdíjba mehetne, de ő nem 
akar. Fekete haja még nem 
őszül. Hatalmas tenyere — 
amit a beléje ivódott olajtól 
soha sem lehet tisztára sikál
ni — még határozottan mar
kolja a gőzszabályzó karját.

Dávid József

magáról: 1973-ban egy úton 
megfázott, kórház lett a vége, 
gyógyszerek marékszámra. 
Erős fájdalmai voltak, de na
gyobb bajnak tartotta, hogy 
szédült, gyakran elesett. Nem 
engedték utazni. Ekkor szüle
tett a fia. A felesége gyesen, 
ő 11 forintos órabérrel megint 
lakatos lett. Mindennek tete
jébe: a kisfiú aszjmás, a fe
lesége súlyos beteg volt. Ab
ban, hogy még egyszer moz
donyra ülhet, talán csak ma
ga hitt.

Bet égen is 
dolgozni akart

A főorvosnő biztatott: kere
sünk valami nyugodt helyet, 
ahol nem kell emelni, hajol
ni. Én ? Semmi esetre. Dol
gozni akartam. 1978-ig voltam 
lakatos. Mindenből a legnehe
zebbet, koszosabbat vállaltam, 
csakazártis. Nem akartam, 
hogy lássák: beteg vagyok.
Nem akartam, hogy a kenye
remet más keresse meg. Visz- 
sza akartam menni utazni, na
gyon akartam. Többször is 
kértem — nem engedték. 1978- 
ban újra bizottság elé kerül
tem. ..  engedélyezték, hogy 
megint utazzak. Sikerült! Mi 
lett volna, ha megint elutasí
tanak? Nagy harc. Anyám 
sokszor mondta: ilyen makacs 
embert a föld még nem hor
dott a hátán.

A 376, 375, 275, 520-as moz
donyok után másfél éve 424 
sorozatú gépeken utazom. 
„Fekve”  még egyszer sem ma
radtam, szeretem a gépet jól 
megvizsgálni indulás előtt, de 
menetközben is megérzem, hol 
a baj, egyszerre odanyulok. 
Az összes mozdonyvezető kö
zül talán én voltam legtöbbet 
a műhelyben, ott mindennél 
találkoztam, a mozdonyt te
tejétől az aljáig ismerem. Elő
fordult, hogy amikor megér
keztem, a fűtőházban nem 
volt éppen - lakatos, aki a ké
pet’ l^gcíslÁáltOTi, í
mert és m eg  t u d o m  c s i 
n á l n i .

— Az öreggel gyakran ta
lálkozunk, Valamikor — fel
ügyelet alatt — utaztam is 
vele. Legutóbb Répcelakon fu
tottunk össze O Szergejjel 
volt, én meg titkárként egyen
gettem ott a kocsikat.

— Ismét titkárként? — kér
dezem, mert arra gondolok,

hogy aki ilyen sokáig vártar
ra, hogy megint mozdonyveze
tő lehessen, az többször nem 
fog mást csinálni. Nem így 
van.

— A fűtőhiány már 71-ben 
jelentkezett, a mozdonyveze
tők többsége tiltakozott, nem 
akartak tüzelni. Nekem nem 
kellett könyörögni, igaz, én se 
könyörgök senkinek. Tudom, 
hogy sok olyan öreg tüzel be
tegen, akinél százszor egész
ségesebbek már rég könnyebb 
helyet találtak. Épp elegen 
vannak nélkülem is, akik csak 
arra a gépre, útra( akarnak 
menni, ahol többet és köny- 
nyebben lehet keresni. Vállal
tam a tüzelést. Ismerem az 
igazgatóság összes vonalát, en
gem mindenhova el lehet kül
deni, mint az öreget, bár ö  
már más elbánást érdemelne... 
Utazom M62-esen második 
emberként, szenes, pakurás 
mozdonyon mozdonyvezető
ként, ha keli tüzelek. Nem 
csak pakurás mozdonyon, az 
nem tudomány! Néha nagyon 
elfáradok, voltam már havon
ta 247 órát is távol, de nem 
tudom az életemet mozdony 
nélkül elképzelni. A felesé
gem nem rajong ezért, de a 
havi 6 ezer forintnak ő is 
örül. Kell a pénz, saját la
kást szeretnénk. (Volt szocia
lista brigád vezető, KlSZ-tit- 
kár, erről nagy szeretettel be
szél. Most a Savaria brigád 
tagja.)

Szakértelme 
átlagon felüli

Holnap RépceszentgyÖrgyre 
megyek, a nevelőintézetbe. A 
brigádunk vállalta, hogy az 
ott kiállított régi mozdonyt 
helyrehozza. Sok munka lesz 
vele!

Kun József vontatási főnök 
szerint szakértelme átlagon 
felüli, szorgalma példamutató:

— Lakatos korában figyel
tem fel rá. Nem állt meg 
fgésZ' W&p, mindkét váután egy- 
egy féktuskó betéttel, katonás 
tempóval jött-ment, nem 
ácsorgott, mint a csoportjá
ból többen.

Kiváló dolgozó, 1977 óta 
párttag Szabadidejében sokat 
olvas, szép könyvtára van. 
Boldog és elégedett ember, 
teljesült élete nagy vágya: 
megint mozdonyvezető.

Szilágyi Tibor

M it hoz nekünk ez a vonat?

-&&/y4sr- 

(Kesztyűs Ferenc rajza)

A  LAKKOZÁS NEM SEGÍT
Ahogy egy munkásvonat utasai látják

Népes utazóközönség várakozik Budapest-Zugló megálló
hely peronján a Monorig közlekedő 2636-os személyvonatra. 
Ezzel térnek haza naponta családjukhoz a monori járás közsé
geibe. Helyesebben csak utaznának vele, mert a vonat az utób
bi hetekben már többször kimaradt.

December 4-én az eredeti indulási időt (16 óra 56 perc) már 
húsz perccel túlléptük, mire a bemondó közölte: „Bizonytalan 
ideig késik a monori helyi vonat. A késésért szíves elnézést ké
rünk*’. Kénytelen-kelletlen végig kellett hallgatnunk az uta
sok jogos megjegyzéseit.

— Na, ez már megint kimarad! De akkor miért nem mond
ja be őszintén, hogy csak a következő járattal mehetünk to
vább? Megértjük, ha köd van, és késnek néhány percet, de 
hogy most már rendszeresen kimarad, ez bizony túlzás. S egy
általán minek a menetrend? — mondja beszélgetőpartnerének 
egy üllői bácsi.

— Nézd, a tanácstag beszámolóját is azért tetettük este 
hatra, hogy a munkaidő se rövidüljön, de oda is érjünk időben. 
Most már megint elkések. Csak azt tudnám, hogy a TV „Meg
kérdezzük a minisztert** című műsorához honnan vették azo
kat a lakkozott menetrendszerűségi adatokat. Ezen a vonalon 
az a ritkább eset, ha valamelyik vonat pontosan indul vagy ér
kezik — teszi hozzá pilisi ismerőse.

Odébb a kártyázók nyomdafestéket nem tűrő hangon foly
tatják a bácsika mondatait. „Dicsérik”  a vasutat, de nem az a 
célunk, hogy mindéit felsoroljuk. Csupán az illetékesekhez to
vábbítjuk a legtárgyilagosább utasok kérését:

— Tegyék pontosabbá, megbízhatóbbá a munkásvonatok 
közlekedésétl

(orosz)

Munkánk ereje
m rról lehet tűnődni, hogy a nyolcvanas évek most 

A  kezdődtek-e el, vagy csak a következő szilvesz
teren köszönnek ránk — az viszont nem képezhet 

vitát, hogy az idén, már ma másként kell dolgoznunk, 
mint tavaly. Üj évet kezdtünk — ekként a sztereotip 
tény, de nekünk most újszerű évet kell élnünk-alkot- 
nunk-formálnunk. Mert: megváltozott — és félő, hogy
számunkra a közeli esztendőkben is előnytelenül válto
zik — az a közeg, amelytől nem idegenithetjük el ma
gunkat. A világgazdaság ellentmondásoktól sem mentes, 
munkálkodásunkra ható közege. Fogyatékosságaink tör
vényszerűen felnagyítódnak, s csak erényeink érvényre 
juttatásával kerülhetünk ismét egyensúlyba, léphetünk 
előbbre.

Az elmúlt esztendő végén mondhatni egy ország 
vált értő közgazdásszá. Ha részfolyamatok lényege nem 
mindenki előtt világos is, ha a szabályozórendszer feje
zeteiben nehéz is eligazodnunk — a párt és a kormány 
következetes politikája most is hatásosnak bizonyult. E 
következetesség pedig — több mint két évtizedes gya
korlatunk van benne — a kendőzetlenül őszinte beszéd. 
Az MSZMP Központi Bizottságának december 6-i ülésén 
elfogadott közleményében olvashattuk: „A  népgazdasági 
egyensúly javításának alapvető feltétele, hogy a terme
lés növekedése nagyobb hatékonysággal valósuljon 
meg. . .  Javítani kell a munkaerő-gazdálkodást és bizto
sítani a gazdaságos termeléshez szükséges munkaerőt. . .  
Az életszínvonal megőrzésének elengedhetetlen feltétele, 
hogy a termelés hatékonysága fokozódjék. A  bérek ösz
tönözzenek a jobb munkára, szorosabban kapcsolódjanak 
a teljesítményekhez, a gazdálkodó szervek eredményei
hez ..

Az évzárás hagyományaihoz tartozik az országgyű
lés vitája a következő esztendő költségvetéséről. Ilyen
kor fogalmazódnak meg a célok, s körvonalazódnak a 
lehetőségek; ekkor vonják meg a mögöttünk levő tizen
két hónap mérlegét, szűrik le a tapasztalatokat. Nos, 
igaztalanok lennénk, ha csak a „kell” oldaláról szemléz
nénk. Hiszen már a téli ülésszak bevezetőjében elhang
zott — Faluvégi Lajos pénzügyminiszter mondotta —, 
hogy „Az 1979-es év gazdaságpolitikai célját sikerült 
megvalósítanunk: az előző évben bekövetkezett romlás 
után megkezdődött a gazdasági egyensúly helyreállításá
nak a folyamata**. Megkezdődött, és ez reményre jogosít. 
Ugyanakkor: „Céljaink megvalósulását megnehezítette, 
hogy a termelés mind az iparban, mind a mezőgazda
ságban kisebb, a külkereskedelmi árveszteség pedig na
gyobb volt az előirányzottnál, a termelés hatékonyságá
nak és szerkezetének javulása elmaradt a szükségestől” .

Mm iért kapott mindez széles nyilvánosságot (hiszen 
aki a gép mellett áll, mozdonyt vezet, vagy ép
pen a szolgáltatás más területén dolgozik, aligha 

változtathatja meg a termelési szerkezetet, s legfeljebb a 
minőség javításával enyhítheti a külkereskedelem ár
veszteségét)? Éppen mert szocialista társadalmunk érett, 
erős és megkívánja a nyílt szót. Szemléletváltozásra, új 
módszerekre van szükség az irányításban is — akárcsak 
a végrehajtásban. Hiszen azt is lépten-nyomon tapasz
taljuk, mily sok múlik rajtunk. Igyekezetünkön, akará
sunkon —- fegyelmünkön.

A fegyelemre — a munkavállalói, az állampolgári 
fegyelemre — mind nagyobb szükség lesz az Idén, s a 
nyolcvanas évek későbbi esztendeiben. Most például a 
követelmények fokozódnak, miközben az életszínvonal 
alig emelkedik. Azért kell az eddigieknél keményebben 
dolgoznunk, hogy védeni tudjuk azt, amit — bizony ko
rábban gyakran kemény munkával — elértünk. Hoz
zátehetjük: nem minden ország reménykedik abban, 
hogy a kusza nemzetközi helyzet, az államhatárokon át
csapó infláció, az energia- és egyéb válságok idején pol
gárainak életszínvonala ne romolna.

Ha számottevő energiatartalékunk nincs is, ha úgy 
tűnik is, a munkaerő fogytán — mégis van tartalékunk. 
S éppen a munkaerőben: munkánk erejében. Tartalé
kunk az a józanság, amellyel realitásnak fogadjuk el 
mindazt, ami realitás, s rendelkezünk a jobbítás képes
ségével. Ami házunk táját illeti: a vasút sajátos hely
zetben van. A Központi Bizottság közleménye kimond
ta. „A  vasúti áruszállítás az átlagosnál gyorsabban bő
vüljön**, s ezt erősíti meg a népgazdaság 1980. évi terve 
is. „A vasúti közlekedés tervezett fejlesztése eredménye
képpen a hálózat teljesítőképessége és a forgalom bizton
sága tovább javul. A korszerű vontatás aránya eléri a 
95 százalékot”  — olvashatjuk. S éppen mert átfogó intéz
kedésekre került-kerül sor. remélhetjük: a korábbi ked
vezőtlen fluktuációt egészséges munkaerő-áramlás váltja 
fel. Lesz olyan üzem, amely csökkenti a létszámát, s en
nek hatására talán a vasút foglalkoztatási gondjai is 
enyhülnek.

Fontos év az 1980-as, az ötödik ötéves tervidőszak 
befejező esztendeje, amikor is megalapozzuk gaz
daságfejlesztésünk hatodik ötéves programját. Jó 

iránytű lesz ehhez a márciusi, országos hatású esemény 
—r o.z MSZMP XII. kongresszusa. A további teendőink 
— immár valóban a nyolcvanas évekre — akkor még 
konkrétabban fogalmazódnak meg. S feltehetőleg az is: 
az egyensúly megteremtése, a további fejlődés valós ala
pokon nyugszik. Ez az alap harmincöt esztendőnk — 
hellyel-közzel fiaskóktól -sem mentes — építőmunkája. 
Azok a társadalmi, gazdasági eredmények, amelyekre — 
gondj^tnk-zökkenőink ellenére is — okkal hivatkoz
hatunk.

F. T.

Év vége Hegyeshalomban
December húszadikán top

pantunk be Hegyeshalom ál
lomás főnökének irodájába.

— A mai nappal teljesítet
tük ez évi, egy millió kétszáz
ezer tonnás belföldi szállítási 
tervünket — újságolta Oros
házi Ferenc, állomásfőnök. — 
Az előirányzatot lényegesen 
túlszárnyalhattuk volna, ha a 
legnagyobb belföldi szállítónk 
a helyi Kavicsbánya Vállalat 
az év hátralevő részére a part
nerek rendelésének hiánya mi
att nem szünteti meg a kavics- 
bányászást.

— Hogyan alakul a tranzit

forgalom? — érdeklődtünk to
vább.

— Az átmenő forgalom ha
sonló lesz a tavalyihoz. Arár* 
nyait tekintve — ha kis mér
tékben is —, de nő a ' kivitt 
áruk mennyisége.

— Hogyan készültek az ün
nepekre?

— Ellentétben más pályaud
varokkal, bennünket kevésbé 
érint a személyszállítás. Igye
keztünk az aromáson tisztítás
ra váró szerelvényeket megfe
lelő állapotban közlekedtetni. 
Az ünnepekben egy tolató
mozdonnyal kevesebbel láttuk 
el napi feladatainkat.
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ff Ha segíteni kell,
zóljanak és megyünk ff

A  k iv ite le ző k  é s  a v a s u ta s o k  ö s s z e fo g á s á v a l 

h a tá rid ő re  e lk é s zü lt a v e s z p ré m i s zo ciá lis  é p ü le t
Veszprém állomás, illetve a 

körzeti üzémfőnökség dolgozói 
is számba vették az elmúlt év 
kiemelkedő eseményeit. Közü
lük a legemlékezetesebb idő
szaknak tartják az új szociális 
helyiségek építésének „hajrá”- 
já t

— Az október 16-i koordiná
ciós értekezleten Biri Sándor 
igazgatóhelyettes feltette a 
nagy kérdést — mondja Ba- 
barczy Árpád, a pártvezetőség 
titkára —: „Át tudjuk-e adni 
az épületet november 7-re, 
vagy várjunk-e vele még né
hány hetet?’*

parkosítani. Az épület üres 
volt, hátra volt tehát a beren
dezésék, felszerelések betele
pítése és felszerelése is.

nológiával felszerelt üzemi 
konyhán háromszáz adag 
ebédet főzhetnek. Az étkezdé
ben egyszerre akár hatvanan

Büszkén elmondhatjuk, fogyaszthatják el ebédjüket. Az
nem volt hiány munkáskéz
ben. Üzemfőnökségünk 37 
szocialista brigádjának példá
ját követték a többi segíteni 
akarók — szólt közbe Horváth 
Béla szb-titkár. — Várpalotá
ról például négy brigád jelent
kezett. Jöttek kollektívák Tar- 
jánpusztáról, Pannonhalmá
ról, Veszprémvarsányból, Haj- 
máskérről, Papkesziből és ter
mészetesen Veszprémből is. A

Az ezt követő rövid'csendet legnagyobb gondot végül már
Kiss Imre, a kivitelező ceH- 
dömölki építési főnökség fő
építésvezetője törte meg azzal, 
hogy építészeti 
reális lehetőségei 
átadásnak.

Újra csend lett. . .
—í Ekkor jutott eszembe — 

folytatja az emlékezést Ba
barc zy Árpád —, hogy szinte 
valamennyi szocialista brigád
értekezleten elhangzott: „Ha 
valamiben kell segíteni, szól
janak és megyünk. . . ”  Feláll
tam tehát és ezt mondtam: 
„Elvtársak, a csomópont kom
munistái, az üzemfőnökség szo
cialista brigádjai és dolgozói 
nevében vállaljuk, hogy a ki
vitelezők munkája után mara
dó feladatokat elvégezzük,
hogy a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 62. évfordu
lóján dolgozóink birtokba ve
hessék a létesítményt.”

Ha akkor kívülálló, idegen 
látta az épület állapotát, bizo
nyára mosolyogva megcsóválta 
a fejét. A vasutasok között 
nem volt kérkedő. Mindenki 
egyet akart: átadni az épületet 
november 7-re. Tíz alvállalko
zó egymásra épült munkáját 
kellett koordinálni a hátralevő 
három hétre. Ezek után kö
vetkezhetett a vasutasokat 
igénybe vevő véghajrá. Taka
rítani kellett, az épület helyi
ségei legalább öt felmosást 
igényeltek, ablakokat kellett 
tisztítani, utakat építeni és

csak a társadalmi munkák 
egyeztetése okozta, s október 
27-én következett el a munka 

szempontból dandárja. Ekkor közel 150 vas
vannak az utas négy vagon berendezést 

rakott ki, hordott fel és helye
zett el az épületben.

— Felejthetetlen volt az a 
nap, október utolsó szombatja

öltöző és a fürdőrendszer ki
alakításánál figyelembe vet
ték, hogy a vasutasok ruhája 
fokozott igénybevételnek van 
kitéve, tehát az öltözés, tisz
tálkodás több fázisú. A mun
kásszállások ételtárolókat és 
hűtőszekrényeket kaptak, s 
emeletenként van társalgó, 
benne televízió.

Az épületben helyet kap egy 
háromezer-ötszáz kötetes 
könyvtár és kialakítanak egy 
helyiséget orvosi vizsgálatok 
elvégzésére. Így akiknek ki
sebb problémájuk van — pél
dául receptet akarnak felírat
ni — nem kell a városban le
vő üzemorvosi rendelőt fel
keresni. Tervezik, hogy az 
épület udvarán egy kézilabda

— veszi át a szót Kismihók es egy kispályás futballpályát 
Róbert, az üzemfőnök műsza- építenek az idén. 
ki helyettese. — Jó volt nézni,
hogy az emberek az üzemfő- Sz. Jakab István
nökség valamennyi vezetöjé- ■  
vei, műszakiakkal és admi
nisztratív munkakört betöltők
kel együtt milyen szívesen 
„trógerolták” a bútorokat.

Az ülések, értekezletek Is 
kurták voltak ezekben a na
pokban. Babarczy Árpád erről 
a következőket mondja:

— A csomóponton neigy 
pártalapszervezet október vé
gén tartotta soron következő 
taggyűlését. A mondanivalóki 
rövidre fogása után mindenki 
kézbe vette a felmosóvödröt, 
a rongyot, a söprűt, lapátot és 
ment takarítani. . .

De mit is kaptak Veszprém 
és a környék vasutasai ezért 
a szorgoskodásukért? Egy H 
alakú modem épületben min
den igényt kielégítő szociális 
ellátottságot. A harmincmillió 
forintba került lét?sítjnényh$% 
száz vasutas befogadásáéi al-. 
kalmas munkásszállás, lákia- 
nya és vendégszoba tar
tozik. A legújabb főzési tech-

FELHÍVÁS
A Közlekedési és Táv. 

közlési Műszaki Főiskola 
(Győr, Ság vári E. u. 3. 
9026) Közlekedésépítési In
tézete az 1972—76. között 
vasútépítési és pályafenn
tartási szakon végzett 
üzemmérnökök részére 
1980. I. negyedévi kezdés, 
sel vasútépítési és pálya- 
»fenn tartási üzemmérnök 
továbbképző tanfolyamot 
indít.

A tanfolyam célja a ré
gebben végzett üzemmér
nökök szakmai ismeretei
nek bővítése, különös te
kintettel a legújabb terve
zési elvekre, építési és 
fenntartási technológiákra 
és munkáltató gépekre.

A tanfolyam tervezett 
időtartama 10 hónap — 
9x3 előadásnap a tanúimé, 
nyi időszakokhoz igazodva 
—. A továbbképző tan fo
lyamot végzettek — a tan
folyam sikeres elvégzése 
esetén — igazolást kapnak. 
A tanfolyam önköltséges, 
az 1 főre eső összeg 3450 
forint, amelyet két rész
letben kell befizetni.

A tanfolyam csak kellő 
számú jelentkezés esetén 
indul. A jelentkezéseket 
január végéig levélben, a 
fent közölt címre kell 
megküldeni.

STÍLUSOS f o t e l

7- A főnök így is kifejezésre akarja Juttatni takarékossági 
szándékát

(Kesztyűs Ferenc rajza)

PIPÁK ÉS ¡SZIVAROK
A tavaly! zsebnaptáram 

szilvakék, a — már zsebem
ben levő — idei almazöld. Szí
nét tekintve az 1980-as re
ménykeltő tehát; bízhatom ab
ban, hogy az idén mindaz meg
valósul, amit kerek egy esz
tendeje a következő 12 hónap
ra terveztem. Sokéves szoká
som, hogy egy-egy teendőmet 
letudva kipipálom a naptár
ból: elintéztetett. Ha az ügy 
közmegelégedésemre ért véget, 
jókedvű piros golyóstoliamat 
használom — ha viszont igye
kezetem kudarcba torkollott, a 
pipa színe fekete.

Tallózok az 1979-es szilva
kék naptárban, és mind 
határozottabban úgy tűnik: 
a piros meg a fekete ki
egyenlítik egymást. Vagyis 
— miként az életben min
dig — volt jó is, rossz is. 
Példának vegyük mindjárt a 
januárt; az első munkanapi 
előjegyzése: Povács elvtárs — 
Magas Hivatal — felkeresni. 
Az esztendő jól kezdődött: Po
vács elvtárs a helyén volt, sze
mélyesen fogadott — piros pi
pa. . .  Ezután fekete pipa kö
vetkezett. Povács elvtárs nem 
Intézte el azt, amit e napra 
ígért, miután 1978-ban sem 
teljesítette. Egy jó — egy 
Fossz, sportnyelven: döntetlen.

Február 14-én, szerdán, két 
feladatot róttam ki magamra. 
Az első, hogy adjam meg Do
rogi barátomnak a kölcsön
kért ötvenest: piros pipa. A 
másik, hogy vigyem vissza a 
szervizbe a javításra egyszer 
már beadott magnetofonomat: 
fekete pipa. Az a parányi al
katrész, amely fillérekbe ke
rülne, ha volna, hónapok óta 
hiánycikk. Március 8: nagyon 
szép nap —■ Nemzetközi Nő
nap, a pipa mégis fekete, és 
ha jól emlékszem én voltam 
vörös, miközben nem láttam a 
pipától. Gondoltam: e szép 
nap alkalmával meglepem a 
feleségem (ez illik) és meg-.

ajándékozom Veruskát (ez ter
mészetes). A feleségemnek il
latos, szép virágcsokrot, Ve- 
ruskának pedig hetekkel előre 
a virágnál lényegesen kisebb, 
mondhatnám jelentéktelen 
nyakláncot rendeltem. Reggel 
a feleségem sugárzó arccal fo
gadott: „nem kell tovább tit
kolóznod, ideadhatod, tudom, 
mit rendeltél nekem, a szom
szédok láttak a boltban!”. 
Ugye, nem akármilyen férjecs- 
kéd van neked? ! — mondtam 
nagy büszkén, majd átnyúj
tottam a szép, illatos csokré- 
tát. „Tünemény vagy — ugrott 
nyakamba a nejem —, még vi
rágot is kapok, nemcsak nyak
láncot .. .**

Április bolond hónap, mit 
várhattam volna 27-től, pén
tektől, amely ráadásul Arisztid 
meg Zita napja is? Alkalmas 
nap arra, hogy meghívjam 
vendégségbe Percegiéket, hír
hedten fukar kollégámat és fe
leségét Nem vágytam a társa
ságukra, de Percegi olyasmiről 
tudott, amit én nem tudtam, 
de tudni szerettem volna... 
gondoltam: fehér asztal mel
lett elviselhetőbb. (A kezdet 
fekete pipa.) Néhány perccel 
Percegiék jelzett érkezése előtt 
úgy csapódott be az előszobám 
ajtaja, hogy én kívül voltam, 
a kulcs viszont belül. A zár
ban. (Fekete pipa.) Fekete..1 
lenne, ha az ötödik emeletre 
időközben felgyaloglő Percegi - 
párral — a lift hála istennek 
rossz volt — jobb híján nem 
mentünk volna át a közeli 
kisvendéglőbe. De mert a 
pénztárcám is a lakásban ma
radt, a pacalpörköltöt, majd az 
azt követő túróscsuszát és a fél 
liternyi kadarkát a skót szi
var: Percegi fizette. Piros, pi
ros, piros, háromszor is piroS 
pipát a naptáramba!

Május a tavasz, a szerelem 
gyönyörű háva, 23-án szerdán 

Dezső napja 7-  kora hajnal-.

bán csőrepedés: délig szerelem 
a vízcsapot, majd délután csak 
a beázott mennyezet festési 
költségeinek megelőlegezésé
vel tudom leszerelni az alat
tam lakó — és engem bicsak- 
kai fenyegető— Borissza lakó
társat. Piros pipa: estére meg
érkeznek a szerelők, akik 
jegyzőkönyvileg megállapítják, 
hogy a munka elvégeztetett. 
Pecsét, dátum, aláírás. . .  Én 
végeztem el, én írhatom alá! 
Júniusban, 5-én — Fatime 
napján — ha jól emlékszem, 
még az ég is ragyogott. Az 
egyik közért-ben autoszifon- 
patronra bukkantam, az egyik 
maszeknál a hiányzó magnó
alkatrészre, ráadásul levél ér
kezett a Magas Hivatalból: 
amennyiben 48 órán belül még 
egy, 20 forintos okmánybé
lyeggel ellátott hivatalos ki
mutatást eljuttatok Povács 
elvtárshoz, az öreg szivar so
ron kívül fölülvizsgálja a ké
relmemet. Piros-piros pipa!

Milyen különös — a szom
batra eső július 21-e (Dániel- 
nap) kizárólag fekete pipák
kal kedvetlenített. A fodrász
nál közölték velem, hogy a 
legutóbbi hajvágás óta tucat
nyi hajszálam fehéredett meg. 
Emiatt eszembe jutott vala
mennyi bosszúságom, amely az 
év első felében hozzásegített 
egykor bozontos fejékem'őszü
léséhez, s e gondolattól még 
tovább őszültem; Augusztus 
8: piros pipás nap, megkaptam 
a balatoni beutalómat. Au
gusztus 11: zuhogó esőben ér
keztünk meg Balatonkishelyre, 
ahol kishíján fakutyázni lehe
tett. A télies időjárás augusz
tus 22-ig, hazaindulásunk nap
jáig tartott, 23-án Pesten ismét 
kánikula fogadott Fekete pi
pák.

Szeptember 25: Töhötöm. 
Tiszteletemet töhötöm az is
mert jógázónál — piros pipa. 
A csaknem kétméteres férfiú 
a lakásán fogadott, elmélyült

lótusz-ülésben. Félórai magá- 
baszállás után szóba elegye
dett velem, és hogy meggyőző
en bizonyítsa a jóga lélektisz
tító hatását, néhány gyakor
latra engem is megtanított. 
Először összecsomózta a lá
bam, majd a jobb karomat a 
csomón keresztülhúzva a bal 
fülemhez kötözte. „Most ho- 
morítson szerkesztőkém — ki
áltott rám —, és másra se 
gondoljon, mint hogy ilyen 
boldog még nem voltV*. . .  
Délután el kellett volna men
nem a Nagy Világutazóhoz, 
aki csupán egyetlen napot töl
tött Magyarországon, és kizá
rólag nekem ígért nyilatkoza
tot, de elkéstem a megbeszé
lésről — fekete pipa! —, mert 
órákba telt, amíg jógázó ba
rátom segítségével nagy nehe
zen kibogoztuk a lábam.

Október 31: vendégül látom 
Percegit egy vendéglőben. 
Farkas-napja: szerda. A far
kas-étvágyú Percegitől tudom 
meg, hogy másnaptól —■ no
vember 1-től — csökkentik az 
éttermi árakat, mivelhogy ama 
júniusban túlontúl megdrágí
tották. Ennek örömére —• az 
én számlámra, még októberi 
áron! — bekebelez még egy 
somlói galuskát. November 1: 
Marianna. Mariannával men
nék az olcsóbbított étterembe 
névnapot köszönteni — átala
kítás miatt zárva. „Sebaj** — 
így a szép Marianna, mától ol
csóbbak az éttermi árak, 
mehetünk a Hiltonba. Nem is 
került ezer forintba a vacso
ra — csak nyolcszázötvenbe. . .

Végül december 7 (Ambrus), 
lapzárta. Átnyújtom szerkesz
tőmnek a „Pipák és szivarok** 
című írást (végre kész. piros 
pipa!). elolvassa, rámnéz, 
majd megjegyzi: „öregem, volt 
jobb is ...**

Hát ilyen pipás év volt az 
1979-es. Az 1980-as biztosan 
jobb lesz: városszerte nem
kaptam a golyóstoliamba feke
te betéteti F. T.

A balesetek megelőzését szolgálja

Alkoholszondás ellenőrzés 
a terézvárosipft. főnökségnél

A MÁV Terézvárosi Pálya- 
fenntartási Főnökség vezetése 
— a szakaszmérnökök, vonal
kezelők, főpályames.terek, illet
ve a munkavédelmi, ügyintéző 
bevonásával — a múlt év vé
gén, novembertől kezdve több 
alkoholszondás ellenőrzést tar
tottak dolgozóik körében a 
budapest—ceglédi, illetve bu- 
dapest—lajosmizsei vonalon. 
Az ellenőrzést indokolttá tet
te, hogy nemcsak a főnökség 
területén, hanem országszerte 
is szaporodtak a munkaközbe- 
ni italozások.

Bár a főnökség baleseti sta
tisztikája az elmúlt évhez vi
szonyítva kedvezően alakult 
és a bekövetkezett balesetek
nél sehol sem volt kimutatha
tó az alkoholos állapot, még
sem lehetnek nyugodtak a ve
zetők, miután a szondavizsgá
latok többször pozitív ered
ményt mutattak. Így került sor 
azután egy komplex ellenőrzé
si sorozatra, amely kiterjedt a 
munkás csapatokra, azok veze
tőire, a vonalgondozókra, so
rompókezelőkre.

Harmincnégy ellenőrzött 
személy közül kilencnél volt 
megállapítható, hogy munka 
közben, vagy közvetlenül a 
munka megkezdése előtt sze
szesitalt fogyasztott. Általános 
tapasztalat, hogy az ittas dol
gozók az italozás tényét ta

gadták. Rendszerint „az előző 
nap’* délutánján, illetve esté
jén elfogyasztott italra hivat
koztak. Védekezésüket nem le
hetett elfogadni, hiszen az 
ÁBEO érvényben levő előírása 
szerint munkakezdés előtt 6 
órával tilos mindennemű sze
szesital fogyasztása, illetve a 
dolgozóknak munkára jelent
keznie mindenkor kipihenten 
és józanul kell. Ezek a dolgo
zók azonban a munka megkez
désekor is ittas ember benyo
mását keltették.

Az utasítások ellen vétő dol
gozókkal szemben szigorúan 
kellett eljárni. Az ilyen dolgo
zó azonnal abba hagyta a 
munkát, bevonult állomáshe
lyére. A napja igazolatlannak 
számított, ezenfelül havi pré
miumának megvonásáról a fő
nökség vezetője gondoskodott. 
Akadt olyan dolgozó is. akit 
már harmadszor talált alkoho
los állapotban az ellenőrző bi
zottság. Ellene fegyelmi eljá
rás indult, amely azonnali ha
tál vú elbocsátással végződött.

A vizsgálat pozitív értéke
lést adott a sorompókezelőkről. 
Az ő körükben ugyanis nem 
fordult elő ittasság az ellenőr
zés időszakában. Ez önmagá
ban is jelentős tény, miután 
ez a munkakör különösképpen 
igényli a megfontolt utasítás
szerű munkát.

Pál Imre

CIKKÜNK NYOM ÁN

Jogos kritikára
soronkivüii intézkedés

Lapunk 1979. november 17-i 
számában „A mellékhelyiség 
nem mellékes ügy” címmel 
cikk jelent meg a békéscsabai 
utas váró férfi WC-jének elha
nyagolt állapotáról. A cikkre 
Vailkö Pál, az üzemfőnökség 
ve&tőjtfn? öZojfclábbi 
küldte: * •••> ■

„A  cikkben leírtakat meg
vizsgáltuk, és megállapítottuk, 
hogy azok a valóságnak meg
felelnek. Megjegyezni kíván
juk azonban, hogy a WC álla
potát még a cikk megjelenése 
előtt — soros üzemszemlén — 
már megvizsgáltuk, s a fel
adatokat ügyrend szerint meg
határoztuk. Előrelépés azért 
nem történt, mert a helyiség 
szellőzőberendezésének szere
lése folyamatban van. Beépí
tésével egyidejűleg terveztük a

karbantartási és festési mun
kálatok elvégzését is.

Mivel a szellőző berendezés 
még nem érkezett meg, a 
MÁV épületfenntartó részle
gétől kapott tájékoztatás sze
rint a szükséges fenntartási 
miirtkáüftotíat' • b ' közeljövőben 

¡soron kívül elvégzik.
Sajnos, olyan tapasztalata

ink is vannak, hogy az uta
zóközönség egy része jelentős 
rongálást idéz elő a részükre 
megnyitott helyiségekben. Ez 
az oka a fülkék ajtajain le
vő zárak eltűnésének, meg
rongálásának, az oldalfalakon 
levő különféle firkálásoknak 
és egyéb szennyeződéseknek. 
Megállapítható továbbá a kel
lő felügyelet hiánya is, mely
re a megfelelő intézkedést 
megtettük*

VASUTAS D O L G O Z O K  

HOZZÁTARTOZOTT, BARATAIT.

ISMERŐSEIT VARJUK

felvételre
a Cegléd— Kiskunfélegyháza— Kiskunhalas 

és Kiskunfélegyháza— Szeged vasútvonalak 

villamosítási munkáira, kiskunfélegyházi 

telephellyel:

•  VILLANYSZERELŐKET

•  VASIPARI SZAKMUNKASOKAT

•  TEHERGÉPKOCSI-VEZETOKET

•  DARUSGÉPKOCSI-VEZETŐKET

•  NEHÉZGÉPKEZELŐKET

Jelentkezés személyesen vagy levélben:

MÁV Villamos Felsővezeték Építési Főnökség 

1106 Budapest X., Jászberényi út 42523/2. hrsz, 

vagy Kiskunfélegyháza vasútállomáson levő j 

építésvezetőségen.
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A közlekedési szakszervezetek 
nemzetközi szövetségének 30 éve

Ünnepélyes külsőségek között került sor Budapesten 
az adminisztrativ bizottság 31• ülésére

A Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége megalakulásának 
30. évfordulójá alkalmából ün
nepi ülést rendeztek Budapes
ten. Az ülésre december 19-én 
került sor a SZOT-székház ta
nácstermében.

Az ülést, melyen megjelent 
Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter, Földvári 
Aladár, a SZOT elnöke és Tim- 
mer József, a SZOT titkára,
Jean Brun, a szövetség elnöke 
nyitotta meg. Üdvözölte qz ün
nepség magyar és külföldi 
vendégeit, majd átadta a szót 
Földvári Aladárnak, aki, mi
után tolmácsolta a magyar 
szakszervezetek üdvözletét, 
hosszan méltatta a szövetség 
tevékenységét Ezután Debku- 
mar Ganguli, a nemzetközi 
szövétség főtitkára mondott 
Ünnepi beszédet

Az ünnepség után Pullai Ár
pád közlekedés- és postaügyi 
miniszter fogadást adott a 
részvevőknek a MÁV Vezér- 
igazgatóság konferenciatermé
ben.

Másnap, december 20-án hu
szonkilenc ország közlekedési 
szakszervezete 54 képviselő
jének részvételével kezdődött 
meg az adminisztratív bizott
ság 31. ülése.

Jean Brun elnök megnyitó 
szavai után Koszorús Ferenc, 
a Vasutasok Szakszervezete 
főtitkára, a Nemzetközi Szö
vetség Vasutas Ágazati Bi
zottságának elnöke üdvözöl- rencia határozatainak. Az el- munka biztonságát; a munka 
te a tanácskozás részvevőit, múlt évek eseményei tanúsít- környezetének és feltételeinek 
Az ülés jelentőségéről szólva ják a közlekedési dolgozók javítását; a szakmai képzés és 
elmondotta: alapvető cél, kérlelhetetlen harcát a fényé- továbbképzés lehetőségét; a
hogy az öt világrész közieke- gető munkanélküliség ellen, a társadalombiztosítási 
dési és szállítási szakszerveze- jobb élet- és munkakörülmé- 
teinek képviselői gyümölcsöző nyék megteremtéséért, a köz
vita keretében, egymás tapasz- lekedéspolitika demokratikus 
talataira építve, kialakítsák a átalakításáért

A felszólalók rámutattak ar
ra, hogy a közlekedés és szál
lítás terén dolgozó emberek 
számos problémája nem csu
pán a kapitalizmus gazdasági

Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter és Koszorús 
Ferenc, Debkumar Ganguli főtitkárral beszélget a miniszte

ri fogadáson

transznacionális vállalatok el
leni harc leghatékonyabb 
módszereit, és felemeljék sza
vukat &gy^féobrdináfá''é8!*>''d&*J 
mokratikus kÖzlekedéspoliti-* 
káért
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szolgál
tatások és az egészségügyi el 
látás javítását; a szakmai kép
zettségnek megfelelő bére 
zést; a szakszervezeti jogok 
érvényesülését és a dolgozók 
vezetésbe történő bevonását 
minden szinten.

Az adminisztratív bizottság 
tagjai hangsúlyozták: támo
gatják a fejlődő országok 
szakszervezeteinek erőfeszí
téseit és harcát, hogy gazda
ságfejlesztésük nem kapi
talista útjának támogatásával 
elkerülhessék a transznacioná
lis vállalatok kizsákmányolá
sát és érvényre jusson egy új 
világgazdasági rend kialakí
tására vonatkozó követelésük

Kambodzsa ünnepén

Szolidaritási nagygyűlés 
az Északi Járműjavítóban

Egy évvel ezelőtt, 1979. ja- Egységfront irányítása alatt 
nuár 7-én új fejezet kezdődött széles körű felkelés kezdődötts a reakciós rendszer a népiKambodzsa népének történe
tében. A kegyetlen megpróbál
tatások évtizedei után ekkor 
döntötte meg a kambodzsai 
nép a népi egységfront vezeté
sével a népirtó PoZ Pót, leng 
Sary-klikk uralmát. A Béke
világtanács 1980. január 7-ét a 
kambodzsai néppel vállalt 
szolidaritás napjának nyilvá
nította és szolidaritási akciók 
kezdeményezésére hívta fel a 
világ békeszerető erőit

Az Országos Béketanács, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
elnöksége, a Magyar Szolida
ritási Bizottság és az Északi 
Járműjavító Üzem csatlako
zott a felhíváshoz és az év
forduló alkalmából január 7- 
én munkásszolidaritási nagy
gyűlést rendeztek Kőbányán, 
az Északi Járműjavító Üze
mének műhelycsarnokában.

A nagygyűlés mintegy két
ezer résztvevőjét — köztük 
Harmati Sándort, a Magyar 
Szolidaritási Bizottság elnökét 
To Tuongot, a Vietnami Szo
cialista Köztársaság budapesti 
nagykövetségének másodtit
kárát dr. Kovács Bélát, az

erők támadása nyomán kár
tyavárként omlott össze. Ja
nuár 7-én felszabadult az or
szág, megalakult a Népi For
radalmi Tanács, s három nap
pal később kikiáltották a
Kambodzsai Népköztár sasá-
got.

Az Országos Béketanács el
nöke rámutatott: a Szovjet
unió és Vietnam, valamint a 
szocialista közösség többi or
szága eddig is segítette és
ezután is segíti a Kambod
zsai Népköztársaságot hazája 
védelmében, az újjáépítésben, 
a gazdasági élet megszervezé-

Ezt követően a nagygyűlés 
résztvevői táviratot fogadtak 
el, amelyben kifejezésre jut
tatták szolidaritásukat a kam
bodzsai néppel. A táviratot az 
Országos Béketanácsnak cí
mezték.

„Mi, a MÁV Északi Járműjavító Üzem dolgozói 1980. ja
nuár 7-én munkásszolidaritási nagygyűlésen testvéri együtt
érzéssel köszöntöttük a Kambodzsai Népköztársaságot, a nép
irtó Pol Pot-klikk felett aratott győzelmének első évfor
dulóján.

őszintén őrülünk annak, hogy a kambodzsai nép annyi 
szenvedés és megalázás után — n Nemzeti Egységfront és a 
Népi Forradalmi Tanács vezetésével — ejy  évvel ezelőtt tör-

Országos Békatanács fŐtitká- ténelmének új, a függetlenség, a szabadság, a szocializmushoz
rát, Koszorús Ferencet, a vas
utas-szakszervezet főtitkárát, 
Zamóczy Józsefet, a X. ke
rületi pártbizottság első tit
kárát és Gulyás Jánost, a MÁV 
vezérigazgató-helyettesét Csá
ki Sándor, a járműjavító üzem 
szakszervezeti bizottságának 
titkára köszöntötte, majd Se
bestyén Nándor né, az Orszá-

vezető út korszakát nyitotta meg. E győzelem hosszú, küzdel
mes harcban született, amely elsöpörte a gyilkos Pol Pot-re- 
zsimet. Kambodzsa népe nem volt egyedül, harcában segí
tette a testvéri Vietnami Szocialista Köztársaság, a szocialista 
országok közössége, a világ békeszerető erői.

Együttérzéssel kísértük azt a nem könnyű küzdelmet, 
amelyet Kambodzsa népe tett és tesz a konszolidációért, az 
élet további normalizálásáért és újjászervezéséért

Ezen a helyen is kifejezésre juttatjuk azt a szándékun
kat, hogy minden lehetséges eszközzel támogatjuk országépítő 

_ ,  . ... munkájukat, hősi küzdelmüket. Egyúttal felemeljük tiltakozó
gos Beketatanács elnöke mon- savunkat mindazon mesterkedések, imperialista és kínai pro-  
dott beszédet. volzációk ellen, amelyek a bukott rezsim erőinek összegyűj-

A szónok emlékeztetett ar- tésére, a kambodzsai nép belügyeibe való beavatkozásra, a 
ra, hogy a Pol Pot-rezsim béke és a stabilitás álááknázására irányulnak. Meggyőződé 
négyéves uralma alatt kon- *üiik, fídgy a kambodzsai nép igazságos harca, szocialista ha- 
centrációs táborrá változtatta zajának építése sikeresen folytatódik, amelyet a világ haladó, 
az egész országot. Kiürítették békét óhajtó népeivel együtt őszinte szolidaritással és tettre- 
a városokat és az embereket készséggel támogatunk.
kényszermunkára ítélték, a Szívből kívánunk a Kambodzsai Népköztársaságnak to- 
6—7 éves gyermekeket is dől- vábbi sikereket hazája felvirágoztatásában, tartós békéje meg-  
goztatták. A rezsim a kambod- teremtésében.”
zsai nemzetet a teljes pusztu
lás szélére sodorta: több mint 
hárommillió embert Öltek 
meg. A Kambodzsai Nemzeti

A MÁV Északi Járműjavító üzem dolgozói

sem x í í m

Koszorús Ferenc, a vasúias-szakszervezet főtitkára, az ága- 
•; zati bizottság elnöke üdvözli a tanácskozás résztvevőit

Az üdvözlő szavak elhang
zása után Debkumar Ganguli, 
a nemzetközi szövetség főtit
kára szóbeli kiegészítésben 
hívta fel a figyelmet a transz
nacionális vállalatok negatív 
hatásait elemző írásban elő
terjesztett dokumentum egyes 
fejezeteire.

A kétnapos tanácskozás 
alatt huszonheten mondták el 
véleményüket a' témával kap
csolatban. Többek között hoz
zászólt: Borisz Averianov, a 
Szákszervezeti Világszövetség 
főtitkárhelyettese, Nyikolaj 
Kóvaljev, a Szovjet Vasutas 
Szakszervezet elnöke, Bachir 
Al Charif, az Arab Közleke
dési Szakszervezetek főtitkára, 
Ray Buckton, az Angol Vas
utas Szakszervezet (ASLEF) 
főtitkára, Duón Luong, a Vi
etnami Közlekedési Szakszer
vezet főtitkára és több, szocia
lista és fejlődő ország közle
kedési szakszervezetének kép
viselője.

Á hozzászólók részleteiben 
Is megvitatták az előterjeszté
seket és kifejezésre juttatták, 
hogy az abban foglalt megál
lapítások és következtetések 
helytállóak., s a végzett mun
ka megfelel az 1977-ben, 
Moszkvában megtartott VII. 
Nemzetközi Szakmai Konfe-

(Laczkó Ildikó felv.)
válságának a következménye, 
hanem a tőkés országok köz
lekedéspolitikájáé is, amely a 
magánfuvarozók érdekeinek 
kedvez, de mindenekelőtt a 
közlekedési és szállítási mo
nopóliumok és transznacioná
lis vállalatok érdekeit szolgál
ja.

Sem a burzsoá állam, sem 
pedig a monopoltőke nem ve
szi figyelembe saját közleke
déspolitikájának társadalmi 
vonatkozásait. Ez súlyos konf
liktusokhoz vezet mind a 
munkában, mind pedig a tár
sadalom életében. A fejlődő 
országok lemaradása teljesen 
nyilvánvaló a közlekedés te
rületén. Ennek legfőbb oka a 
transznacionális vállalatok 
neokolonialista kizsákmányo
lásában található meg.

A küldöttek hangot adtak 
annak a véleményüknek, hogy 
az egyes országokban kialakí
tandó demokratikus közleke
déspolitikának nem a konkur- 
renciaharcon, hanem az egyes 
közlekedési ágak harmonikus 
fejlesztésén kell alapulnia, 
amely dolgozói számára biz
tosítja: a képzettségnek meg
felelő foglalkoztatást; a mun
kaidő és a nehéz fizikai mun
ka folyamatos csökkentését; a

FELHÍVÁS
a világ közlekedési dolgozóihoz 

és szakszervezeteikhez
A Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek Nemzetközi 

Szövetsége 30 évvel ezelőtt alakult meg, mint szuverén, de
mokratikus és o&ztályszervezet, azzal a céllal, hogy a közle
kedési és szállítási dolgozók alapvető érdekein őrködjön, s 
elősegítse a dolgozók testvéri együttműködését, a kölcsönös 
nemzetközi segítséget és osztályszx>lidaritásit.

A  nemzetközi szövetség tagszervezetei és baráti szerveze
tei a sok, főleg a hidegháború évei alatt felmerült nehézség 
ellenére, hűek maradtak az alapító konferencián felvázolt 
irányvonalhoz. Külön erőt adott a szövetség tevékenységéhez 
— fennállásának egész ideje alatt — az SZVSZ és a szövetség 
közötti szoros együttműködés, melynek alapját a szakszerve
zeti világkongresszus határozatai képezik.

Nemzetközi szövetségünk mindig arra törekedett, hogy 
fejlessze a különböző orientációjú és hovatartozású közleke
dési szakszervezetekkel, valamint autonóm szervezetekkel foly
tatott együttműködését, mert ez szakmai tevékenységének ha
tékonyságát növeli, mind regionális, mind nemzetközi szinten.

Szövetségünk fennállása óta erőben és tapasztalatokban 
sokat gyarapodott és képes arra, hogy irányítsa és összehan
golja a dolgozók alapvető érdekeikért folytatott harcát.

Figyelembe véve a transznacionális monopóliumok egyre 
növekvő offenzívája és a kapitalista válság katasztrofális kö
vetkezményei miatt kialakult súlyos helyzetet, a Közlekedési 
és Szállítási Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége meg
alakulásának 30. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi 
ülésének résztvevői felhívják a világ közlekedési dolgozóit és 
szakszervezeteiket, függetlenül nemzeti és nemzetközi hova
tartozásuktól és orientációjuktól, hogy keressenek meg min
den olyan lehetőséget, mely közelebb hozza őket egymáshoz, 
és egyesíti őket a jobb élet- és munkakörülményekért, a szak- 
szervezeti jogokért és demokratikus szabadságjogokért, a tár
sadalmi haladásért és a békéért folytatott közös harcukban, 
és erősíti nemzetközi szolidaritásukat.

Javasolja a közlekedési dolgozók három nemzetközi szák
szervezeti szervezetének (KSZSZNSZ, ITF és FIOST), hogy 
kezdjen párbeszédet a kölcsönös együttműködés megteremté
séért:

— a kapitalista kizsákmányolás és a transznacionális vál
lalatok offenzívája ellen, a jelenlegi kapitalista válság követ
kezményei — a munkanélküliség, a bérek vásárlóerejének 
csökkenése — ellen,

—- a szakszervezeti jogok és demokratikus szabadságjogok 
védelméért és kiterjesztéséért,

— a világ békéjéért és a leszerelésért, az atomfegyverek 
használatának betiltásáért.

December 21-én

Átadták a dunakeszi járműjavító 
500 milliós költségéi épült üzemcsarnokát

December 21-én ünnepélye
sen átadták a Dunakeszi Jár
műjavító Üzem hathajós, 16 
ezer négyzetméter alapterü
letű, mintegy 500 millió fo
rintos költséggel épült úgy
nevezett „C” csarnokát és já
rulékos létesítményeit. Az át
adási ünnepségen megjelent 
Molnár György, a vasutas
szakszervezet titkára és Kar
dos Tibor, a járműjavító
szakosztály vezetője is.

A tíz évvel ezelőtt kezdő
dött beruházás megvalósulá
sával az üzemben az eddigi
nél lényegesen több kocsit 
tudnak javítani és ezáltal 
csökken az átfutási idő is. 
Az üzemi beruházással pár

huzamosan épült egy 200 sze
mélyes iparitanuló-kollégium, 
600 adagos konyhával és ét
teremmel.

A beruházás méreteire jel
lemző, hogy a generálkivite
lező 31. számú . Építőipari 
Vállalaton kívül 23 alvál
lalkozó is közreműködött az 
építésben. A gyorsabb kivi
telezés érdekében az üzem 
dolgozói is részt vettek a mun
kában, mintegy ötszázezer 
órát dolgoztak. Ezenkívül tár
sadalmi munkával is segítet
ték az építkezést.

Az átadási ünnepségen ki
tüntetéseket és jutalmakat 
adtak át az építésben élen
járó dolgozóknak.

DECEMBER 15-ÉN

Új vasúti pályát adtak át 
a forgalomnak

A budapest—hegyeshalmi fő
vonal rekonstrukciója kereté
ben december 15-én ünnepé
lyes külsőségek között átadták 
a Tatabánya-Felső és Tatabá
nya megállóhely közötti 2,3 
kilométeres új pályát 

Az átadáson megjelent dr. 
Telek János vezérigazgató-he
lyettes, aki méltatta a rekonst
rukció jelentőségét, s az épí
tők helytállását 

A most átadott pályasza
kasznak nemcsak a vasút, ha
nem a bánya szempont jából is 
nagy jelentősége van. A régi 
vonal ugyanis nagy kanyart írt 
le. s alatta tetemes mennyisé
gű szénvagyon húzódik. A

MÁV és a Bánya Vállalat jó 
együttműködésére jellemző, 
hogy a munkát a népgazdaság 
érdekeihez igazodva szervezték 
meg. A budapesti vasúti gazga- 
tóság a vonal bekötési idejére 
80 vagont biztosított a brikett
gyártó üzemnek, és így nem 
kellett csökkenteni a terme
lést.

A rekonstrukció az idén 
Bicske állomáson, ezt követően 

Tatabánya-Alsó-—Al másfüzí- 
tő, illetve Győr—Hegyeshalom 
között folytatódik. Az idén 
még egy biztosítóberendezési 
épületet is elkészítenek Bics
kén.

& ft.
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Fél évvel az olimpia előtt

Mérlegen a Szombathelyi Haladás
Mint arról lapunk 1979. évi 

24. számában beszámoltunk, 
a Vasutasok Szakszervezeté
nek elnöksége az ősszel tár* 
gyalta: hogyan készülnek a 
BVSC élsportolói a moszkvai 
olimpiára. Az elnökség ülésén 
arról is szó esett, hogy fi
gyelemmel kell kísérni azokat 
a vasutas együtteseknek a fel
készülését is, ahonnan néhány 
sportoló várhatóan szintén 
Utazik Moszkvába. Ilyen a 
Szombathelyi Haladás VSE is, 
Török Péter ügyvezető elnök 
tői kérdeztük: hogyan ké
szülnek a Haladás versenyzői 
az olimpiára?

—  A  Haladásnak 1960 óta 
minden olimpián ott voltak a 
képviselői. Rómában a labda
rúgó Novák Dezső és a súly
emelő Tóth Géza szerzett di
csőséget a vasutas sportnak. 
Hogy kik lehetnek ott Moszk
vában? Ezt most nehéz lenne 
megjósolni, de megvan az esé
lye a kiküldetésre a súlyemelő 
Antálovicsnák, a középtávfutó 
Horváth Jankának, a gyalogló 
Dómján Miklósnak, a birkózó 
Szemerédi Péternek és a vívó 
Komaticsnak.

— Nézzük az esélyeket!
— A legnagyobb esélye An

talovicsnak van. Elképzelhető 
az is, hogy kijut Moszkvába 
Rekus Uzor György súlyeme
lőnk is. Neki érdemes lenne 
próbálkozni a 100 kilogrammos 
súlycsoportban. Talán ott na
gyobb esélyei lennének a ki
küldetésre.

A  atlétáknál Dómján Mik
lós gyalogló a tavalyi eredmé
nyeivel a nemzetközi szint kö
zelébe érkezett. Van esélye az 
utazásra, miként Horváth Jan
kának, aki 3000 méteren nagy
szerű eredményeket ért el. 
Bár ez a szám nem szerepel az 
olimpián, de ő 1500 méteren is 
sikerrel próbálkozhatna. A 
birkózó Szemerédi Péternek 
Bállá Józseffel kell nagy csa
tát vívnia a repülőjegyért. A 
felkészülésben hátráltatta, 
hogy sokáig sérült volt. Bízom 
a sikerében.

Nehéz helyzetben van Ko- 
matics, írtért a szövetség válo
gatási elvei meglehetősen 
szubjektivek. Montreálban ott 
volt a magyar csapatban. Most 
a válogatott teljesen a buda
pesti vívókra épül. Vidékről 
nehéz bekerülni á keretbe. Ko- 
matics természetesen mindent 
megtesz azért, hogy ott legyen 
Moszkvában.

— Az olimpiai számokban 
milyen az utánpótlás?

— A  következő olimpiára 
úgy érzem jobb erőket tudunk 
majd felvonultatni. Dobóat
létáink — Vida, Németh, Bor
bély, Tánczi, Szitás — közül 
bármelyik lehet olimpikon. Vi
da például a 63-as korosztály
ban a legjobb Európában. A 
sportág tárgyi feltételei is kifo
gástalanok.

A birkózók közül hamarosan 
a világversenyeken is találkoz
hatunk Herczeg és Veréb né
vével. Ügyesek még a futó
lányok és természetesen a 
súlyemelőktől is várunk újabb 
tehetségeket, hiszen ennek a 
sportágnak is kiválóak a tár
gyi feltételei. Reméljük Tóth 
Géza vezetésével az eredmé
nyek nem maradnak el.

— Az olimpiai pontok alap
ján milyen helyet foglal el a 
Haladás az egyesületek verse
nyében ?

— A 16. helyen állunk. A  
kiemeltek után csak a KSI 
előz meg bennünket. Nyo
munkban van viszont az egye
süléssel megerősödött DMVSC, 
sőt a ZTE is. Ahhoz, hogy to

vább tudjunk fejlődni, na
gyobb támogatást várunk a 
megyei szervektől. A legna
gyobb egyesülete vagyunk Vas 
megyének. Meghatározó szere
pünk van Szombathely sport
jában. Az anyagi támogatás 
mértéke viszont megoszlik. A 
Sabaria a Városi Tanácstól évi 
3 milliót kap, mi a megyétől 
mindössze 3,5 milliót. A  spor
tolói létszámot — nem is be
szélve az eredményességről — 
össze sem lehet hasonlítani. 
Nagyobb összefogásra van 
szükség áhhoz, hogy a világ- 
versenyeken is ott legyenek és 
eredményesen szerepeljenek a 
Haladás VSE sportolói,

(Kőhidi)

Felszabadulási lövész verseny
A miskolci vontatási főnök

ség MHSZ-szervezete Miskolc 
felszabadulásának 35. évfordu
lója tiszteletére ' kis puskás 
lövészversenyt rendezett a 
vontatási főnökségnél dolgozó 
szocialista brigádok részére. A 
versenyen a brigádok négy
tagú csapatokkal vettek részt. 
Eredmények: Női egyéniben 1. 
Nyitrainé Bodrogi Gertrúd, 2.

Palotai Erzsébet, 3. Rózsa Klá
ra. Férfi > egyéniben 1. Kókai 
Sándor, 2. Szabó Gusztáv, 3. 
Bodnár István. A  brigádver
senyben 1. a Május 1. (leltár 
csoport), 2. a Gagarin (villa
mos műhely), 3. a Dózsa 
György (dízelműhely) szocia
lista brigád csapata.

Sepsi Gyula

FŐISKOLÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL 

Télapó ünnep a nevelőotthonban
Sokáig emlékezetes Télapó

ünnepség volt december 5-én 
a Répceszentgyörgyi MÁV Ne
velőotthonban. A területi bi
zottság közreműködésével a 
szombathelyi Tanárképző Fő
iskola tíz diákja tette felejthe
tetlenné a napot.

A  főiskolások a hagyomá
nyos Télapó műsort kiegészí
tették, új hangulatos elemek
kel színesítették. A szellemi 
ajándékok mellett saját készí
tésű papírj átékokkal is ked
veskedtek a gyerekeknek.

A közösen elfogyasztott va
csora után tovább folytatódott 
a játék. Ennek során a kis 
vendéglátók saját műsoruk be
mutatásával köszönték meg a 
törődést. Az esti tíz órakor zá
rult rendezvény maradandó 
emléket hagyott százhúsz inté
zeti gyerek lelkében. Az él
mény, a hangulat megőrzésé
ről és továbbadásáról is gon
doskodtak a felsőfokú oktatási 
intézmény népművelés—ma
gyar szakos hallgatói. A főis
kolások színes riportot készí
tettek a répceszentgyörgyi es
tén, amelyet azóta már az in
tézmény házi stúdiója sugáro
zott is.

★
A  Kaposvári MÁV Nevelő- 

otthon lakói részére karácso
nyi ünnepséget rendeztek az is

kola vezetői, tanárai. A gyere
kek másfél órás dalos, táncos 
előadása után a patronáló szo
cialista brigádok az óriási ka
rácsonyfa mellett adták át 
ajándékaikat, majd a tanter
mekben folytatódott a meg
hitt ünnepség.

Aktívaértekezlet
A nagykanizsai körzeti 

üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottsága, december 14-én ju- 
taimzósSal egybekötött »aktíva- 
érfcekezletet tartott. Tóth Já
nos szb-titkár értékelte az el
múlt évi munkát és ismertette 
a legifontosabb feladatokat. 
Utána 126 aktivistának adtak 
tárgyjutalmat.

Január 1-től

Munkahelyi olimpia
Megtörténtek az előkészü

letek a szombathelyi vasút- 
igazgatóság területén a janu
árban kezdődő új tömegspor
tolási forma bevezetésére, a 
munkahelyi olimpiára. A te
rületi bizottság Vas, Vesz
prém és Zala megyékben ren
dezett előkészítő tanácskozá
sokat. A  Vas megyei konfe
rencián a Győr-Sopron, a 
Veszprém megyein a Fejér 
megyei szolgálati helyek kép
viselői is részt vették.

A meghívott seb-titkárok, 
szakszervezeti sportfelelősök, 
KISZ-titkárok és a vasutas 
sportegyesületek képviselői 
egyaránt helyesléssel fogad
ták, hogy a jövőben a szak- 
szervezet lesz a gazdája, fe
lelőse a munkahelyi tömeg
sportnak.

Mind a három tanácskozá
son ott voltak az illetékes 
megyei sporthivatalok képvi-l 
setőá is.

Sz. Jakab

L A K Á S C S E R E
Elcserélném bajai 110 négyzetmé

teres három szoba hallos, személy
zetis, log-giás. gázfűtéses, első 
emeleti MÁV bérlakásomat (vo- 
natkert mellett), budai 1.5 vagy 2 
szobás lakásra. Érdeklődni lehet: 
dr. Bucsányi László, 6500 Baja, 
Lenin tér 7.

Elcserélném Szolnokon lévő egy 
plusz két félszobás. 63 négyzetmé
teres, Összkomfortos MÁV bérla
kásomat budapestire. Érdeklődni: 
Váry Ottó, 5000 Szolnok. Mátyás 
ktr. u. 2., telefonon: 02 15—32.

Elcserélném Bp. Kerepesi út 1/3. 
VI. épületben levő nagyméretű (100 
négyzetméteres), korszerűsített két 
szoba komfortos, telefonos laká
somat tanácsi lakásra. Érdeklődni 
lehet munkaidőben 852—711. mun
kaidő után pedig 144—240 telefon
számon dr. Dénes Ferenc.

Elcserélném szászhalombattai 
másfél szoba összkomfortos, 52 
négyzetméter alapterületű — hi
deg-melegvizes távfűtéses — la
kásomat budapesti 2, vagy 1,5 szo
bás komfortos lakásra. Érdeklőd
ni lehet: Körösi Ferenc, Szászha- 
ÍÖníŐátfa. Éöi&ös £ . ti. 5. Ü. 8. 
Telefon: 831—086 este 18 órától.

Elcserélném pécsi, szabadrendel
kezésű két szobás belvárosi laká
somat budapestire. Érdeklődni es
te a 893—290 telefonszámon, Pethő 
Beáta.

Vasutasok liatárőrök együttműködése
A mátészalkai körzeti üzem

főnökség vonatkísérői már so
kat segítettek a határőröknek. 
1977-ben az utazó személyzet
ből és a határvidéken szolgála
tot teljesítő vasutasokból ön
kéntes határőrszakaszt hoztak 
létre. A szakasz december vé
gén, az ágerdőmajori őrsön ér
tékelő gyűlést tartott.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. Erről sokan és sok

szor megfeledkeznek. (Folytatása 
a  16. függőlegesben.) 14. Himlő 
foltja. 15. Étele. 16. Az egyik szü
lő. 17. . . .  mit, kemény égetett tég
la. 19. Sóvárogva. 20. Kimondott 
betű. 21. Heves megyei helység. 23. 
ógörög hangsor. 25. Szilva. 26. La
tin tenger 27. Hegycsúcs. 30. Az 
egyik évszak. 32. Festék. 33. Szicí
lia grófja (1031—1101) normann ve

zér. 35. A. K. 36. Sorszámnév. 38. 
Szép páratlan betűi. 39. Híres ló
verseny. 41. Európai hegység. 43. 
Hangtalan rév. 45. Víznyerő. 46. C. 
K. 47. Homokszemcse a  Szahará
ban. 49. Elmarasztalás. 51. Erre jön 
a félépítmény. 53. Miskolc hegye. 
54. Fizetnie kell. 55. Rossz tanács^ 
adó. 57. Így kezdődik a  lincsel és.
59. Hatalmas hömpölygő víztömeg.
60. Arzén vegyjele. 61. . . .  Dezső

(1859—1908) operaénekes. 64. Vaku 
betűi keverve. 65. Költemény. 66. 
Öregasszony. 68. Országok.

Függőleges: 2. Nagylevelű nö
vény. 3. Korszak. 4. Germánium 
vegyjele. 5. Éppen idejében. 6. Hí
res program! 7. Déhnagyarországi. 
8. Fél vese. 9. Késnek van. 10. 
Raktár, lerakat. 11. Födelében van. 
12. Londoni apátság. 13. Betartan
dó. 18. Moszatok. 22. U. L. R. 24. 
Légzési és testtartási gyakorlat. 
28. Fedd. 29. Ausztriai nyaraló
hely. 31. Ilyen jelentés is van. 34. 
Kubai .férfinév. 36. Hektoliter. 37. 
Római polgár ruhadarabja volt. 
40. Hangtalan gát. 41. Utazótársa
ság a sivatagban, névelővel. 42. 
Ausztráliai futómadár. 44. Bírósági 
ügyirat. 46. . . .  Adám (1811—1866) 
a Lánchíd építője. 48. Orosz he
lyeslés. 50. . . Ferenc, tornász vá
logatott. 51. K a i . .  . ri sivatag. 52. 
Nem jó  ide kerülni. 56. Elején és 
végén pótlással neves francia ál
lamfő volt. 58. Kevert hogy. 60. 
Kapok ellentéte. 62. N. R. A. 63. 
Betű pótlással régi tanonc. 65. Ho
mályban van. 67. Mint 60. vízszin
tes. 69. Arany János.

Beküldendő: vízszintes l. és foly
tatásaként a 16. függőleges.

Beküldési határidő: 1980. feb
ruár 1.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A legmodernebb gép 
működtetése is kiváló szakembert 
követel.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
1979. évi 25. számában megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté
séért: Újlaki Lászlóné. Szárliget. 
Baross G. u. 2.- 2067: Balogh Ba
lázs, Tomyospálca, Rákóczi út 12. 
<642; Szilágyi Báláné. Bodrogola- 
üzi MÁV Nevelőotthon 3943: Szi- 
medli József. Celldömölk. Hámán I 
K. u. 13. 9500: Klam Ferenc. Solt- j 
vadkert. Zalka Máté u. 43. 6230.

A tizenkét tagú önkéntes 
csapat a Romániával szomszé
dos határsáv ellenőrzésében 
nyújt segítséget a fegyveres 
testületnek. A. vasutasok jegy
vizsgál ás közben, vagy az ál
lomási tolatások alkalmával a 
gyanúsan viselkedő személyek
ről tájékoztatják a határőrsé
get. Legutóbb például Csuha- 
nics József vonatkísérő figyelt 
fel egy férfi szokatlan visel
kedésére. Az éber vasutas je
lentette ezt a határőröknek és 
azok igazoltatták. Kiderült, 
hogy illegálisan akarta el
hagyni az országot.

A határőrség igényli a szál
kád vasutasok segítségét. Több 
alkalommal vettek már részt 
közös akciókban. A  kerületi 
parancsnokság különböző ki
tüntetésekkel ismerte el mun
kájukat. 1978-ban például Bu- 
lyáki Károly és Kücsön Sándor 
kapott kerületi parancsnoki di
cséretet. Bíró Bálint, az ön
kéntes szakasz parancsnoka 
pedig az elmúlt évben lett Ki
váló Határőr.

(Zsoldos)

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI.. Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229-872.
üzemi: 18-77 

Kiadja és törleszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat
1064 Bpest VII.. Rákóczi Út 64.

Telefon: 224-818 
Felelős kiadó: dr Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatóié
Csekkszámlaszámunk:

MNB 119 — 11 658 
30—88 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Társadalmi munka. A 
szombathelyi igazgatóság szék
házában dolgozó öt KlSZ-alap- 
szervezet fiataljai tavaly 190 
óra társadalmi munkát végez
tek. Pápán, Andráshidán és 
Vonyarcvashegyen a fizikai 
munkások hiányát pótolták.

— Fotókiállítás. A nagyka
nizsai üzemfőnökség kultúr- 
várótermében december 13-án 
gyermekfotó-kiállítást rendez
tek, amelyet Tóth János szb- 
titkár nyitott meg. A kiállítást 
több száz vasutas tekintette 
meg.

— Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. Bensőséges ünnepség szín
helye volt december 7-én a 
székesfehérvári pályafenntar
tási főnökség kultúrterme. 
Nyugdíjba vonulásuk alkal
mából 25 dolgozót búcsúztat
tak ezen a napon. Az ünnepsé
get Kiss János szb-titkár nyi
totta meg, majd Murányi Ist
ván pft. főnök mondott be
szédet. Utána átadták a szak- 
szervezeti bizottság ajándékát, 
és az ünnepség fehér asztal 
mellett folytatódott

— Véradás. Nagykanizsa ál
lomáson a közelmúltban térí
tésmentes véradónapot rendez
tek, amelyen kilencven dolgo
zó összesen 30 liter vért adott.: 
Tizen első alkalommal vettek 
részt a véradáson.

— Tanulmányi kirándulás. 
A miskolci Vontatási főnökség 
III. KISZ-alapszervezete de
cember 5-én tanulmányi ki
rándulást szervezett Debrecen
be az utazó fiatalok részére. 
A  fiatal mozdonyvezetők az 
igazgatóság központi forgalmi 
irányító vezérlő termét tekin
tették meg. Ebből a' teremből 
irányítják a Mezőzombor és 
Nyíregyháza közötti forgalmat. 
Az ott dolgozók tájékoztatták 
a látogatókat a központi for
galomirányítás technológiájá
ról.

Karácsonyi tárlat. A 
szentégFfföÜtások Művelődési 
házában képzőművészeti kiál
lítást rendezett a Killián 
György forgalmi KlSZ-alap- 
szervezet, Bede István, Szekfü 
János és a szegedi vasutas 
képzőművészeti kör alkotásai
ból. A  kiállítást a Hazafias 
Népfront elnöke, dr. Négyesi 
János nyitotta meg. A decem
ber 17-től 22-ig nyitva tartó 
kiállítást több mint háromszá
zan tekintették meg.

— Brigádvezetők tanácsko
zása. A szentesi körzeti üzem
főnökségen december SSOrán 
rendezték a szocialista brir 
gádvezetők tanácskozását. 
Posztós János üzemfőnökhe- 
lyettes ismertette a főnökség 
és a brigádok elmúlt évi ered
ményeit, és az idei év legfon
tosabb teendőit A tanácskozás 
részvevői elhatározták, hogy 
ebben az évben megalakítják 
a brigádtagok klubját

— Aktivisták jutalmazása. 
A salgótarjáni körzeti üzem
főnökség szakszervezeti bizott
sága december végén értékel
te az aktivisták munkáját Há
mori Károly szb-titkár mél
tatta tevékenységüket majd 
hatvan aktivistának jutalmat 
adtak át

F E L H Í V Á S
A Ferencvárosi Vasutas IitH 

dalmi Színpad tagfelvételt hir
det az irodalmat kedvelő vas
utasok és családtagjaik részé
re. Jelentkezni lehet Gábor 
Ilona színművésznél kedden és 
csütörtökön 16-től 18 óráig. 
Cím: 1097. Budapest IX. kér. 
Péceli út 2. Telefon: 273—074.

Halálozások
December 25-én, 56 éves ko^ 

rában elhunyt Földes! Gyula* 
mérnök-főtanácsos, a pécsi 
vasútigazgatóság műszaki igaz
gatóhelyettese. 1923. április 7- 
én született Zalaapátíban. Vas
úti szolgálatát . pályamunkás
ként kezdte. Volt pálya- 
mester, építésvezető, majd 
a celldömölki építési fő
nökség vezetője lett. A MÁV 
ösztöndíjasaként a budapesti 
Műszaki Egyetemen 1966-ban 
építőmérnöki oklevelet szer
zett. Ezt követően a Vezérigaz
gatóságon dolgozott. 1967-ben 
nevezték ki a pécsi igazgató
ság helyettes vezetőjének.

Egész életét a vasút újjáépí
tésének és korszerűsítésének 
szentelte. Lelkes úttörője volt 
a pályafenntartás gépesítésé
nek, az új technika alkalmazá
sának. Kiemelkedő szerepet 
vállalt fontos fejlesztéssel kap
csolatos döntések előkészítésé
ben és megalapozásában. Nagy 
hozzáértéssel foglalkozott a 
műszaki fiatalok felkészítésé
vel, a megfelelő szakterületre 
való irányításukkal. A, pártnak 
iN l-iő l. volt tágja, AÍttív köz
életi tevékenységet folytatott. 
Celldömölkön járási vb-tag, a 
pécsi igazgatóság pártvezető
ségének a tagja és a vasúti 
pártbizottság mellett működő 
koordinációs bizottság vezetője 
volt.

Eredményes munkásságát 
több kitüntetés — a Haza szol
gálatáért Érdemrend ezüst fo
kozata, Vezérigazgatói dicsé
ret stb. — fémjelzi. Temetése 
január 4-én volt Pécsett.

December 15-én, 77 éves ko
rában elhúnyt dr. Oó Lajos 
Henrik, a MÁV Kórház egy
kori igazgató főorvosa. Pálya
futását a harmincas évek ele
jén kezdte. 1954-től 1965-ig
látta el a MÁV Kórház igaz
gatói teendőit és sokat tett a 
vasutas egészségügy fejleszté
séért.

Temetése december 28-án 
volt a Farkasréti temetőben.

A BUDAPESTI 
VASUTAS SE
könnyű munkóro

FELVÉTELRE KERES
vizsgázott 
kazánfűtőket, 
pályamunkásokat, 
takarítónőket és 
öltözőőröket.

Nyugdíjas dolgozókat is alkalmazunk.

Jelentkezés személyesen 
Bp. XIV.* Szőnyi út 2. 
fagy telefonon 
a 636—872, 81—37 számokon.
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Értékes szellemi és műszaki kapacitás 
a székesfehérvári járműjavítóban

Két év múlva 90 éves lesz a 
székesfehérvári járműjavító. 
Az új létesítmények egész so
ra jelzi, hogy az utóbbi' évtize
dek tervszerű rekonstrukciója 
so-rán mennyire megfiatalodott 
ez a járműjavító, amelynek te
rületén jelenleg is építkeznek. 
Csak ez az erős törzsgárda őr
zi és gyarapítja szüntelenül a 
munkában szerzett gazdag ta
pasztalatait.

— Közéi harminc éve foly
tatunk gyártási tevékenysé
get és igyekszünk a vasút ér
dekeinek leginkább megfelelő 
módon hasznosítani az üze
münkben kifejlesztett szellemi 
és műszaki kapacitást — mon
dotta Takács László, aki eddig 
főmérnök volt, s január elseje 
óta a járműjavító üzem igazga
tója. — A múlt esztendőben — 
103 százalékos termelékeny
séggel dolgoztunk — az al
katrészgyártás völt a  legfonto
sabb feladatunk.

— Üzemünk 41 szocialista 
brigádja a minőség javítására 
tett vállalásait is jól teljesítet
te a kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny eddig el
telt időszakában — jegyezte 
meg Marosfi Tibor, az üzem 
szb-tdtkára. — Brigádjaink ki
fogástalanul eleget tettek az 
export magas minőségi köve
telményeinek is . . .

— Exportra is dolgozik az 
üzem?

— Közvetve igen. Részt ve
szünk a Rába és a Ganz-MÁ- 
VAG kooperációjában, a szov
jet exportra készülő négyrészes 
motorvonatok gyártásában. A 
múlt évben 80 forgóvázat 
szállítottunk az exportmotor
vonatok személykocsijaihoz —' 
felelte az üzemigazgató.

Elmondotta azt is, hogy a 
dunakeszi járműjavító részére 
70 darabot gyártottak a  90 jel
legű forgóvázakból. Komplett 
alvázvégeket készítettek a sze
mélykocsikhoz, nagy mennyi
ségben gyártották az ablak
kereteket és az egyéb alkatré
szeket is. Intenzíven foglalkoz
tak a gázolajtároló berendezé
sek gépészeti gyártásával és 
helyszíni szerelésével. A Lenin 
Kohászati Művek rendelésére 
gyártott tucatnyi nyers vasüst- 
és salaküstkocsival folytatták 
1979-ben a soeciális vasúti ko
csik gyártásában szerzett érté
kes tapasztalataik hasznosítá
sát.

— Hogyan teljesítették a  jár
műjavítási feladatokat?

—. A múlt esztendő az első 
teljes évünk volt, amikor fo
lyamatosan végeztük az Eas tí
pusú, négytengelyes, magas ol

dalfalú teherkocsik fővizsgá
ját,- amire 1978. júius 1-től 
kaptunk megbízást — mondot
ta Takács László. — Az erede
ti tervet jóval túlteljesítve 725 
Eas kocsi fővizsgáját végeztük 
el. Ezen túlmenően 1086 külön
féle kocsi futójavítását is telje
sítettük.

— Az üzem fejlődése számá
ra mát hozott 1979?

— Két fontos létesítményünk 
készült e l: az új kazánház és 
a kompresszorház, mintegy 70 
millió forintos beruházással. 
Megkezdtük és az idén fejez
zük be a modem éttermünk és 
az ezeradagos üzemi konyhánk 
építését — válaszolta Marosfi 
Tibor. — A Fejér megyei Álla
mi Építőipari Vállalat tüne
ményes gyorsasággal építette 
fel 100 gyermek részére az új, 
üzemi óvodát, CLASP könnyű- 
szerkezeti elemekből. A mun
kát a  mnlt tavasszal indították 
és decemberre már a műszaki 
átadásra is sor kerülhetett. 
Most a közműbekötéseket vég
zik és amint az idő megengedi, 
szocialista brigádjaink társa
dalmi munkában felszerelik az 
új óvoda játszóterét. Dolgo
zóink már nagyon várják az új 
gyermekintézmény április 4-re 
tervezett megnyitását.

Arról is érdeklődtünk, mi
lyen feladatok hárulnak az 
üzem dolgozóira 1980-ban és 
mit várnak az új esztendőtől?

— Elsősorban a megrendelé
seket várjuk — mondotta er
ről az üzemigazgató —, mert a 
megfelelő felkészülés szem
pontjából nagyon fontos, hogy 
idejében megismerjük felada
tainkat. Az alkatrészgyártás
ban még most is rendelkezünk 
kitöltetlen kapacitással. . .

Az üzem exportfeladata áz 
idén is 80 forgóváz. Újra kap
tak megrendelést speciális ko
hászati kocsikra. A javítási fel
adatokat 630 kocsi fővizsgájá
ban és 1000 kocsi futójavításá
ban határozták meg 1980-ra.

— Létszámunkat nem növel
hetjük, ezért hatékonyabb 
munkával, a munkaidőalap 
jobb kihasználásával kell meg
oldani feladatainkat. Gyártási 
és javítási technológiáink fej
lesztésében az idén is számí
tunk újítóinkra, akiknek 107 
elfogadott és megvalósított ja
vaslata 2,5 millió f  orintos meg
takarítást eredményezett ai 
elmúlt esztendőben — mon
dotta befejezésül az üzem 
igazgatója.

L. 1.

Amikor támad a tél

A Keleti pályaudvaron is sok gondot okozott a frissen hullott hó. A pályamunkások szor
galmasan tisztítják a váltókat

(Riport a 4. oldalon) (Laczkó Ildikó felvétele)

Örömök és gondok Pápa állomáson
A gyakori kocsihiány miatt nehéz a tervet teljesíteni

A felszabadulási és kong
resszusi munkaverseny állásá
ról érdeklődtünk Pápán még a 
múlt év végián.

— Tegnapelőtt kértünk 24 
tehervagont, kaptunk kettőt, 
tegnap a harmincdarabos igé
nyünkre is csak kettő érkezett, 
ma Huszonnyolc kocsi kellett 
volna a fuvarozandó áruk el
szállításához és mindössze hó-

sikerült. így az 1979-es év 80 
ezer tonnás tervét sem telje
sítették.

— Nem rajtunk múlott — 
folytatta az áldomásfőnök. — 
Az igazgatóság a havi reális
nak mondható terveinket rend
szerint felemelve küldi vissza. 
Megértjük, hiszen a  fentről ka
pott terveket nekik is el keli 
valahogy osztani. De kinek jó

hosszú ideje — tárja szét kar
ját Mózses Károly főfelügyelő 
állomásfőnök. — Ismerve a le
hetőségeket a  jubileumi és a 
kongresszusi vállalásainknál 
kissé óvatosak voltunk és a 
legfontosabb áruszállítási ter
vünkre mindössze féd százalé
kot tettülik rá.

Pápa állomásnak november 
végéig 65 700 tonna árut kel
lett volna továbbítania, ezzel 
szemben csak 63 ezer tonnát

dovits József, a  kereskedelmi 
hivatalnok. — A vállalatok va
sárnapi kocsiigényeit péntekig 
visszaigazoljuk.

A gondok etilénére Pápán jó 
teljesítmények születtek. A 
95,05 százalékos kocsitartózko
dást 95,10 százalékra teljesítet
ték. A terhelési tervükkel is 
jól állnak, jól lehet a  pápai 
üzemek — Textilgyár, az 
Elektermax, a  MÉH Vállalat 

a partnerek kénytelenek az — fóleg könnyű fajsúlyú áruk
rom jött. Ez a helyzet már ez? Közben a  kocsihiány miatt

árut a  közúton, gyakran jóval 
drágábban elfuvaroztatni. Sok 
problémát okoz az is, hogy a

élfuvarozásával bízza meg & 
vasutat. Helyes munkaszerve
zéssel, a  menetrendszerűség

vállalatoknál az év végén jön biztosításával és jó vezénylés-
a hajrá, a lemaradások pótlá
sára. Folyamatos termelés mel
lett állandóan szállíthatnának, 
ami nekünk és nekik is köny

sel a  vonatkilométer-mu tatá
juk indexe 109,25 százalék.

— Visszatérve j t  kongresszu
si versenyre, az energiatakaré-

nyebb lenne. Több kocsi állna kossággal is problémáink lesz-

P R O F IL V Á L T Á S  U T Á N

A SZOLNOKI JÁRMŰJAVÍTÓ 20-AS BÉKE BRIGÁDJA 
TÚLTELJESÍTI A KONGRESSZUSI VÁLLALÁSOKAT

A vontató járművek folya- szakmai tanfolyamra küldtek 
matos korszerűsítése a  szolno- bennünket Pestre. Ott megis- 
ki járműjavítóban viszonylag mertük a hozzánk kerülő moz. 
rövid idő alatt nrofilváltozást donytípusokat. Miután vissza
eredményezett. A gőzmozdo- jöttünk, tucatnyi. munkatár- 
nyok nehéz alkatrészeihez szó- sammal együtt alakítottuk meg 
kott brigádoknak a középtelje- a 20. számú Béke brigádot. A 
sítményű dízelmozdonyok sok- sorszámra azért volt szükség, 
szór műszerfinomságú alkatré- mert a járműjavítóban, sőt a 
szelnek javítását kellett meg- mozdonyosztályon is több azo- 
tanülni. A brigádok többsége nos nevű kollektíva dolgozik. A 
segítette az .átállást. Az új dí- brigád többségét fiatalok al- 
zelbázis javítószalagján dolgo- kotják. A mozdonyok D—4, 
zó szocialista kollektívák, koz- D—5, D—6 és M—4, M—5, M— 
tűk a  20. számú Béke brigád 6 jelű javítását végezzük. Most 
azóta már egyre nagyobb szak- éppen egy M—41-es turbói el
értelemmel javítják a mozdo- töltőjét szerelik össze a fiúk. 
nyokat. Páronként dolgozunk, a tech-

— Nem nagyon örültünk a nológiai egymásrautaltság ^mi- 
profilváltásnak, hiszen a jól
összekovácsolódott brigádok az 
átcsoportosítás miatt teljesen 
megszűntek — mondja Erdei 
Tibor brigádvezető. — Az át
szervezés előtt háromhónapos

T e h e rh ir é isa  4 0  io n n á

Éj daru állt munkába 
az eperjeskei átrakóban

Negyventonnás darut adtak át rendeltetésének a záho
nyi körzethez tartozó eperjeskei átrakó pályaudvaron. A 
negyvenmillió forintért megvalósult beruházás lényegesen 
meggyorsítja a körzetbe érkező konténerszállítmány ok átra
kását. A 17 méteres fesztávolságú daru két normál és egy 
széles nyomtávú vágányt ível át. A műszakonként 50 kon
téner mozgatására képes berendezést olyan automatikákkal 
Látták él, amelyek teljes mértékben biztonságossá teszik az 
átrakó munkát. Műszereivel minden rendellenességet észlel, 
jelez, s addig nem kezdi meg a teher emelését, amíg az 
automatikusan rögzítő karok nincsenek a  helyükön.

A kivitelezést meggyorsította, hogy a korábbi módszer 
— állványkészítés — helyett a vasutas brigádok kosaras da
ruból szerelték össze az acélszerkezetet, 8 így a 15 napra 
tervezett részmunkát 72 óra alatt végezték el.

att. Az elmúlt két esztendőben 
mindenkinek kialakult a maga 
részfeladata.

Az M—41-es mozdonyok ja
vításához nélkülözhetetlen a 20. 
számú Béke brigád és a nor
matechnológus együttműködé
se. Hosszú ideig csak becsűit 
norma alapján javították eze
ket a mozdonyokat. Jó ötletek
kel, a szerelésnél kiválóan 
használható célszerszámokkal 
a brigád sokat tett d reális 
technológiai normákért.

— Előfordul, hogy a  brigá-

lázként még 6 M—43-as von
tató járművet helyeztek üzem
be. Ugyancsak terven felül ja
vítottak ki két 12—Ba—4 tí
pusú motort, s a többi brigád
dal a vontatási telepeken vé
geztek cserefődarab-ja vitást,

— A fiatalok elhatározták, 
hogy munkájuk minősége kifo
gástalan lesz. Vállalásukat tel
jesítették. A  brigád által javí
tott fődarabok hibája miatt 
ugyanis nem kellett a futópró
bát megismételni. Motoronként 
50 literrel csökkentették a pró
bajáratások üzemanyag-szük
ségletét.

Együttműködési szerződésűk 
alapján az üzemi óvoda 
Krupszkaja brigádjával együtt 
javították ki a gyermekjátéko
kat és a takarításban is segéd
keztek. Így lehetővé vált, hogy 
a korábbi nyári egyhónapos 
óvodai szünetet két hétre csök
kentsék.

A  Béke brigádban szigorúak 
a követelmények. Egyik társu
kat például — mivel fizetés 
után mindig beteget jelentett 
és hátráltatta a munkát —ki
zárták a brigádból. Nem adtak 
túl rajta: ma is közöttük dol-

dok a normásokban ellenséget gozik, és nem éreztetik vele ko- 
látnak — folytatja a brigádve- ráobi mulasztásait.
zető. — Nálunk nem volt ilyen 
gond. Mi keressük a gyorsabb.

Nem hanyagolják el a to
vábbképzést, a művelődést

a munkavédelmi szempontból sem. Bíró Gábor például ké- 
is előnyösebb szerelési fogáso- szül a szakközépiskolai érett- 
kat. Csak így érhettük el, hogy ségire, Csider Mihály és Ma
tt kongesszusi vállalásaink va
lóra váljanak.

A szolnoki járműjavító moz- 
donyosztálya a kongresszusi 
felajánlását túlteljesítette. Eb
ben nagy szerepet játszott a 
Béke brigád is. Az alkatrész- 
hiány miatt nem szerelhető 
M—41-es és M—47-es mozdo
nyok helyett tíz M—44-es gép 
javítását vállalták. Pótfelaján-

kai Péter pedig az első évfo
lyamot végzi ugyanott ered
ményesen. Részt vállaltak Deák 
István helyi munkásfestő ki
állításának előkészítésében is.

Ötvenkötetes letéti brigád
könyvtárat létesítettek, ame
lyet a javítószalag többj kol
lektívája is használ.

Orosz Károly

rendelkezésre a hétvégeken. 
Igaz, hogy ekkor meg a  válla
latoknak nincs rakodó- és szál
lítómunkásuk. Nem mindig 
tudják előre, máikor jön az áru 
és termékeiket milyen idő
pontban rakhatnák be az ünne
peken. Jó példa erre a Textil- 
gyár esete. Az üzem egész hé
ten könyörgött kocsikért» de 
nem kapott. Ugyanakkor a  hét 
végén szállítmány érkezett ré
szükre. Hétfőn reggel a hajam 
is az égnek állt, amikor meg
tudtam, hogy a  vagonok még 
érintetlenek.

— Most vezettük be a garan
tált hét végi rakodást — kap
csolódott a  beszélgetésbe Ra-

nek — mondja az állomásfő
nök. — Sajnos, a  tavaly épített 
állomási higanygőz-világítá
sunk egy kapcsolója 4—8 osz
lopon „szabadítja” el az ener
giát. Kevesebb is elég lett vol
na egy kapcsolóra, továbbá a 
higanygőzlámpa többszöri kap
csolgatása nem gazdaságos. 
Több villanyáramra van Szük
ségünk a  rámpáknál is. 1978- 
tól állomásunkon történik a  
Zsuk, Barkas és Nysa típusú 
gépkocsik átvétele. Ehhez éj
szaka erős fényre van szükség. 
Ami rajtunk múlik, szénből, 
fából és petróleumból keveseb
bet fogunk felhasználná.

Sz. Jakab István

M ISKO LC I JÁRM ŰJAV ÍTÓ :

N é g y sz á z h a tv a n  tehe rkocsiva l 

többet jav ítottak a  tervezettné l

A vasút forgalmának elő- vasúti teherkocsik javítási és
segítésére a miskolci jármű
javító 1979-ben 460 vasúti te
herkocsival többet adott át 
kijavítva, mint amennyit 
a terv előírt. Csupán az őszi 
forgalom időszakában 164 te
herkocsi futójavításával töb-

átfutási idejét, hogy ezzel 
1500 kocsi rakodási nap több
letet biztosítottak a  MÁV- 
nak.

Hozzátartozik az éves szám
vetéshez az is, hogy az őszi 
forgalom időszakában három

bet végeztek el. A létszámhi- szocialista brigád ért el ki-
ány ellenére a kongresszusi 
és felszabadulási munkaver
senyben vállalt 2,5 százalé
kos termelékenység növelése 
révén érték el ezt az ered
ményt

A szeptembertől tartó őszi 
forgalmi időszak alatt olyan munkája emelkedik ki. 
mértékben csökkentették a Pál István

emelkedő eredményeket A 
vasúti teherkocsi javító rész
legekben a „Gorkij”, a  meg
munkáló osztályban a  „Kun 
Béla”, a  4 tengelyes futójaví
tási munkaterületen a „Dobó 
István” szocialista brigád

Ünnepélyes nyugdíjas búcsúztató 
Régi dolgozóknak kijár a megbecsülés

December 29^én, az Utas
ellátó Vállalat szombathelyi 
17-es számú üzemében régi 
törzsgárda tagokat köszöntöt
tek nyugdíjba vonulásuk al
kalmával. A fizikai munka
körökben foglalkoztatott, Mát 
raházi Józsefné és Németh 
Margit összesen több mint

hatvan évet dolgozott ebben 
az üzletben.

Újszerű kezdeményezésnek 
is indulója volt ez az ünne
pélyes rendezvény; a jövőben 
minden nyugállományba ke
rülő dolgozót házi ünnepsé
gen köszönti a hetventagű 
kollektíva.
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V A N N A K  M Á R  JÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK

Fordítsunk több figyelmet 
a bejáró vasutasok tanulására

A MÁV összlétszámához vi- íyi igazgatóság, az SZMT és A bejáró vasutasok tanu- 
szonyítva — az utóbbi há- az érdekelt szolgálati főnök- lása érdekében, néhány he
roin év alatt — 4,5 százalék- ségek következetes, összhang- lyen tartalmas, jó kapcsolat 
kai csökkent a  8 általánossal bán lévő oktatáspolitikai alakult ki a  munkahely és a 
nem rendelkezők száma. Ez munkájáról tanúskodnak. A lakóhely szerint illetékes ta- 
annál is inkább örvendetes, kedvező tapasztalatok alap- nácsi szervek között is. A 
mert az állandó fluktuáció, ján, a Vll—Vili. osztály el- záhonyi üzemfőnökség pél- 
a  8 általánossal nem rendel- végzésére irányuló intenzív dául, rendszeresen tart együt- 
kezők újratermelődése, a tanfolyamot, 1980. januárban tes ülést a záhonyi nagyköz 
vasútra is jellemző tünet. A ismét megszervezték, 
fluktuáció következtében pél- a  szombathelyi példa nyo- 
dául, évenként csaknem any- mán, a szegedi igazgatóság 
nyian hagyják el a vasutat £s területi bizottság közre- 
mint amennyi újfelvételes működésével, a  szegedi oktá- 
jelentkezik munkára. Az főnökségen is beindítot- 
újonnan érkezők pedig — bár ták a  kétszer háromhetes, 
többnyire fiatalok — hiányos bentlakásos tanfolyamot. 1979. 
iskolai végzettséggel rendel- február 5-től április 3-ig, a 
keznek.

Kedvezőtlen arány

ségi tanáccsal. A tanács vég
rehajtó bizottságába több vas
utast választottak, s ők meg
felelően képviselik az in
gázók művelődési, tanulási 
igényeit. Ajakon és Mándo- 
kon — mintegy 400 ezer fo
rintos központi támogatással

_ ____ _ — bejáró klubok létesültek,
hallgatók részére, a gazdasági klubélet folyik.
vezetők szolgálatmentességet A debreceni járműjavító
éi átlagfizetést biztosítottak, bán megalakult a  nagyüzemi 
Az így tanuló, többnyire be- közművelődési koordinációs 

A munkahelyi, egyéni prob- járó 25 vasutas 3,7 átlagered- bizottság, amelynek munká- 
lémák ismeretében, a  legtöbb ménnyel szerzett végbizonyít- jában 13 debreceni nagyüzem 
figyelmet és energiát, a  bejá- ványt a  VII—VIII. osztályból, vesz részt. A bizottság 10 
ró vasutasok tanulási lehető- a  tavasztól őszig eltelt idő megyei, lakóhelyi székhellyel 
cégeinek megteremtése vonja alatt, a  tanulmányait befeje- kötött kölcsönös közművelő
éi. Nagy létszámról van szó. zó pályamunkások egy része dési szerződést s ezzel meg- 
Az igazgatóságok területén vasútépítő és karbantartó teremtette a  feltételét annak, 
megközelítő pontossággal — szakvizsgára készült, az ok- hogy mintegy 2500 bejáró 
Budapesten 18 ezer, Miskol- tatási főnökségen pedig meg- dolgozó, a  lakóhelyén vehes-| 
con 7 ezer, Debrecen térségé- kezdték a  következő intenzív sen részt a  művelődésben,| 
ben 10 ezer, a  járműjavító tagozat közös szervezését is. 
üzemeknél 8 ezer, Szombat
helyen, Pécsett és az építési c - aiiaL x - »aHaIt 
főnökségek munkahelyein 6— azav a *  e s  Te' Te*
6 ezer, a  szegedi igazgatóság Jelentős eredmények szü-l 
területén pedig 5 ezer ingázó lettek Záhony körzetében is,[_
vasutas dolgozik. Létszámuk- ahol az átrakó helyek terű- vasutas kulturális igényeitl 
hoz képest a  8 általánossal létén, a  bejáró vasutasok kielégítse. A Vasutasok Szök
ném rendelkezők száma — létszámaránya 90 százalékot szervezete pedig 1979-ben a 
bár területenként változó — tesz ki. A személyes agitá- 
27 és 32 százalék között mo- ció nyomán, a  dolgozók meg-l 
zog, szemben a vasutasok értették, hogy a  gépek keze-

tanulásban.
A szombathelyi területi bi

zottság szerződést kötött a 
celldömölki Kemenesalja! 
Művelődési Központtal, hogy 
a  városban lakó háromezer

nagysimonyi községi tanács
nak 500 ezer forint anyagi 
támogatást biztosított kultúr-

ség keresőképes összlakossá
gának 80 százaléka vasutas.

Tegyük a dolgunkat

összlétszámához viszonyított lése, az átrakási technológia ház építéséhez, miután a köz- 
23 százalékkal. Ez még akkor fejlesztése, az átlagosnál kép-j 
is kedvezőtlen arány, ha az zettebb embereket igényel, 
életkori megoszlást figye- így az utóbbi 3 év alatt, 130- 
lembe véve, többségük 45 éven ¿n pótolták hiányos iskolai 
felüli. végzettségüket, s közülük ke-

A bejárók élet- és munka- rültek ki azok, akik a  Szov- 
köruLményei, egyúttal mégha- jetunióból érkező gépkocsik 
tarozzák a  tanulási lehetősé- átrakására, az üzemfőnökség 
gjek igénybevételét is. A vo- által térítésmentesen szervé- 
nat indulásokhoz való kötő- zett gépkocsivezetői - tánfölyá- 
dés miatt, nehezen tudnak mon, sikeres vizsgát tettek, 
alkalmazkodni az üzemi ki-
helyezett osztályok előadásai
hoz, konzultációs foglalkozá-

A meggyőző agitációs mun
kában részt vesznek a bizal
miak is. akiknek a  szak-saihoz s a  szolgálati időbe- szerveze{, bizottság konkrét 

osztós nem tesd ehetővé szá- teIadatkém jelö l^ a  csoport- 
I f i l l  iába tartozó, hiányos iskolaiWSmMmÉmhelyükön létszámhiány aka

dályozza az oktatáson való 
részvételt, a tanulmányi sza
badság kiadását is. Persze

A példák is bizonyítják, 
hogy sokoldalú összefogással, 
a  helyi sajátosságoknak meg
felelő módszerek alkalmazá
sával, lehet eredményt elérni 
a  nehéz körülmények között 
dolgozó, távollakó vasutasok 
képzésében is.

József Attila azt írta: „A
jövő kultúráját az az osztály 
fogja megteremteni, amely a 
jövőt megteremti.** Tegyük 
a dolgunkat tehát. Külön- 

. , , külön és együttesen is, egész-
iranyulo s^ges szemlélettel, fokozódó 

lendülettel munkálkodjunk a

Pálinkás Katalin

nulás folytatására 
agitációt.

_____ Ma már a  szocialista bri- népgazdaságot befolyásoló
az objektív tényezők meilett, Sádok művelődési vállalásai- szellemi életünk fejlesztésén, 
fellelhetők belső igénytelen- na^ megtételénél is nagyobb Ez egyéni és közös érdekünk 
ségből fakadó szubjektív vo- jelentőséget kapnak az álta- is. Gondolkodásunk, cselekvő- 
nások is, amelyek ugyancsak i^n°s iskola hiányzó osztá- sünk pedig eredményeinkben 
kedvezőtlenül befolyásolják ly<dnak pótlására, a  tovább- tükröződik majd. 
az ingázó vasutasok művelő- tanulásra vonatkozó konkrét 
űését. megjelölések. S hogy a  sza-

, _ _ „  vak mögött tettek is vannak,
A helyzetet reálisan érté- példaként ismét a  záhonyia- 

kelő, segíteni akaró gazdasó- kat lehet említeni, ahol a  lé
gi és szakszervezeti vezetők téti könyvtárakból — élőze
ném fogadják belenyugvással tes igények alapján — a  bri- 
a  tényeket. A körülmények- gádvezető kölcsönzi a  köny- 
hez igazodóan, hatásosabb vekét és juttatja el a  bejáró 
módszereket alkalmaznak, új tagok részére 
lehetőségeket teremtenek. El- ^  |g g w  felkeItésére !rá.

elismerést, ^ 6  agitációs propaganda 
__ okifltá- bankában, a feltételek biz

Hatvan éve 

szakszervezeti tag
Kovács Gyula, az Utasellátó 

Vállalat nyugdíjasa, a  Szocia
lista Hazáért Érdemrend ki
tüntetettje, a múlt év végén 
jeles évfordulóhoz érkezett. 
Kereken hatvan éve vesz részt 
a szakszervezeti mozgalomban.

A ritka jubileum alkalmából, 
volt vállalatánál bensőséges 
ünnepségen köszöntötték. A 
vasutas-szakszervezet elnöksé
ge nevében pedig Koszorús Fe
renc főtitkár levélben fejezte 
ki jókívánságait a 82. életévé
nek küszöbén álló Kovács 
Gyulának.

Véradónap Sopronban 
a GySEV igazgatóságon

A Vöröskereszt Sopron Vá
rosi Szervezete és a GySEV 
Vöröskereszt alapszervezete 
január 7-én véradónavot tar
tott a GySEV Igazgatóság ta
nácstermében. A szervezett 
véradáson 140 donor jelent 
meg és adott vért. A hagyo
mányokhoz híven a  Műszaki 
Főnökség és a Pft dolgozók is 
jelentősen kivették részüket a 
véradásból. A régiek mellett 
sok új jelentkező is akadt. 
Azok a véradók, akik nem tud. 
tak részt venni az első vér
adáson, a Vértranszfúziós ál
lomáson tesznek eleget em
berbaráti kötelességüknek.

M inden harm adik  dolgozó tanul

Az Utasellátó a közművelődésért
ősszel az Utasellátó Válla

latnál is megélénkült a műve
lődési kedv. Az 1979/80-as ok
tatási évadban a munkatár
saknak több mint egyharmada 
vesz részt az állami, a  szakmai
oktatás és az ideológiai-politi-|_
kai képzés valamelyik tanfo- szó esik munkánkról, 
lyamán. A legtöbben — 1970- gondokról, aktuális

munkahelyi életünkben mu
tatkozó változások, azok okai, 
összefüggései váltják ki.

Az oktatási fórumok egyben 
a munkahelyi demokratizmus 
egyfajta specifikus formái is: 
a megbeszéléseken mindenkor 

a napi 
kritikai

en — a politikai képzésen észrevételek, javaslatok hang- 
vágy továbbképzésen vannak zanak el. Ezeket azért is szűk- 
jelen, s mind többen autodi- séges felkarolni és bátorítani, 
dakta módon fejlesztik tudá- mert úgy érzik munkatársaink, 
sukat, gyarapítják műveltsé- hogy szavukra, véleményükre 
güket még ezeken a  fórumokon is

Az oktatók és a  propagan- odafigyelnek, 
distá-k feladata nem könnyű. Politikailag kiemelkedő.
hiszen odaadó, lelkiismeretes 
munkájukhoz a  tematikai 
anyagok mellett mindenkor

hogy felkészüljünk pártunk 
közelgő XII. kongresszusára. 
Ez a  felkészülés elsősorban

naprakészen ismerniük kell az az agitációnál, a propagandá • 
adott témákhoz illeszthető ese- nál jelent intenzívebb munkát, 
ményeket A legnagyobb ér
deklődést a  társadalmi és Szűcs Géza

A könyvespolcra ajánljuk:
Nagy Péter:

M óricz Zsigm ond
A Móricz-eentenárium kap- A monográfia, amely a M6- 

csán több könyv is megje- ricz-ktitatás szempontjából is
lem az író életéről, írói pá- rendkívül fontos, három kor- 
lyájáról. Ilyen Ndgy Peter 
műve is, amely Móricz Zsig
mond címmel látott napvilá
got a Szépirodalmi Könyvki
adó jóvoltából.

Könyvajándék kisiskolásoknak
A Vasúti Főosztály 4-es számú KISZ-alapszervezetének 

tagjai december 20-án meglátogatták a  közigazgatásilag La- 
josmizséhez tartozó Szarkás-tanya iskolájának tanulóit, aki
ket több éve patronálnak. A gyerekeiknek könyvajándéíkot 
adtak át, amit az iskola könyvtárában helyeztek eL

A tanulók és nevelőik beszámoltak az elmúlt találkozás 
óta végzett munkájukról, beszélgettek szereikről és gond
jaikról. (Képünkön: az iskola tanulói és a  patronálók.)

É

szakra osztja az író pályáját. 
Az elsőben Móricz realizmu
sát, kritikai realizmusát bon
colgatja a szerző. A második 
korszak az író dzsentri-ellenes- 
ségét, leleplező bírálatát vizs- 
gálgatja. Míg a harmadik 
részben Móricz Zsigmond tár
sadalomkritikáját, a feudaliz
mus és kapitalizmus elleni 
harcát veszi szemügyre a 
könyv szerzője.

Szó esik a műben Móricz 
két alapvető magatartásje
gyéről is; a hazaszeretetről és 
az emberszeretetröl, amely oly 
sok művéből kiolvasható. A 
Betyár, UH muH, Boldog em
ber, Kivilágos kivirradtig és 
más írásaiból.

Nagy Péter monográfiája 
igen gazdag pályaelemzést kit 
nál az irodalomszeretőknek. 
Móricz íróvá válásától a ha
láláig terjedő éveket kronoló
giai rendben dolgozza fel. Vé
gigkísérhetjük azt az utat, 
amelyen Móricz mint ember 
és író végighaladt. Olyan is
mereteket szerezhetünk a 
nagy íróról, amelyeknek birto
kában a cselekvő Móricz áll 
előttünk. A fáradhatatlan or
szágjáró, néprajzkutató, nép
dalgyűjtő; az ország sorsáért, 
jövőjéért aggódó ember és író.

M. J.

tositásában, több területen 
élenjárók a  művelődési in
tézmények, amelyek főleg a

sősorban az a  szemléletválto 
zás érdemel 
amelynek nyomán, az oktatá 
si munkát egyre 
tartós folyamat jellemzi.

nos iskolai képzését segítik 
új módszerrel. Békéscsabán 
például, a tanulást vállaló 
vasutasok minden hétfőn 
egésznapos oktatáson vesznek 
részt, a művelődési intéz
mény e célra fenntartott he-

__, on l l j  — lyiségében, ahol korszerű esz-ponta 3-80 km-es távolság- köz5kkel (írásvetítő, diafifcn,

mópontról említhető.

Intenzív tanfolyamok
A szombathelyi igazgatóság 

összlétszámához viszonyított 
ingázó dolgozóinak aránya 
54 százalékot tesz ki s na-

ról járnak munkahelyükre. A 
bejárók 28 százaléka nem vé
gezte el az általános iskola 
VII—VIII. osztályát, 39 szá
zalékának pédig egyetlen vas
úti szakvizsgája sincs. Kép
zésük segítésére tehát, indo
kolt volt új lehetőséget te-

magnó stb.) a  pedagógus 
szemléltető előadást tart.

Kapcsolat a helyi 
tanácsokkal

Az 1978/79-es oktatási év 
remteni. A kétszer háromhe- végén, a  ferencvárosi csomó- 
tes Intenzív tagozat január, pont szakmai és mozgalmi 
február hónapokban történő képviselői, a  Ferencvárosi 
beindításának, Szombathe- Vasutas Dolgozók Művelő- 
iyen már hagyományai van- dési Háza igazgatójával, ta- 
nak. A kezdeményezés óta — pasztalatcsere látogatáson 
ilyen módszerrel — 1977-ben voltak Békéscsabán s ennek 
két csomóponton 60, 1978-ban eredményeként, szeptembertől 
76, és 1979-ben 34 vasutas a ferencvárosi művelődési 
fejezte be általános iskolai házban is, a hétfői egészna-
tanulmányait. Közülük töb
ben azóta váltókezelői, jegy
vizsgálói, vonatvezetői vizs
gát tettek és van olyan, aki 
középiskolában tanul tovább.
A tények a szombathelyi te- hatóan újabb 6 
rületi bizottság, a szombathe- növekszik.

pos oktatási formát alkal
mazzák. Jelenleg tizenheten 
készülnek a  VII. osztály vizs
gáira, s a februárban induló 
VIII. osztály létszáma előrelát- 

hallgatóval

P O R T R É V Á Z L A T

Erzsiké, a  közönségszervező
— Sajnos, operajegyem még 

nincs, az Énekek énekére pe
dig csak olcsó jegyeket kap
tam. Majd a következő hónap
ban talán tudok szerezni —

— ön üzemgazdász. Hogyan 
került a vasúthoz?

— Tizenhét éves sem voltam 
még, amikor 1952-ben bepro- 
tezsáltak csapágyvizsgálónak,

szabadkozik éppen a telefonba a dorogi fűtőházhoz. Sokat sír- 
B. Szabó Erzsébet, amikor be- tam akkor. Az a nagy kulcs, 
lépek Ferencváros állomáson amivel a  csapágyfedelet rögzí-
levő kicsi, szobanövényektől 
hangulatos irodájába.

— Mióta közönségszervező? 
— kérdezem.

— Több mint tíz éve. Először 
csak a főnökség dolgozóit lát
tam el színház- és cirkuszje
gyekkel, egy idő óta azonban 
az egész csomópont hozzám 
tartozik. Persze sokan segíte
nek a  különböző szolgálati he
lyeken. Például Kánai János 
kocsivizsgáló lakatos, vagy Mé
száros Gyurka forgalmista. 
Mindketten a Soroksári út ál
lomáson dolgoznak. Propagá
lom a  helyi művelődési ház 
műsorait is. A Vasutas Pódium 
előadássorozatára több mint 
száz bérletet adtam el.

— Szereti a  színházat?
— Igen. Gyakran kapok tisz

teletjegyet a premier előtti fő
próbákra. Legtöbbször azonban 
elajándékozom, mert a bemu
tató munkaidőben van, és nem 
tudok elmenni. Szeretem a 
könyveket is. Egy jó regény 
nekem mindig élmény.

tő csavarokat kellett meglazí
tanom, mindig a lábamra esett. 
Később normás lettem Óbu
dán, majd kocsitisztító, kül
dönc, bérelszámoló és más 
egyéb a Nyugati pályaudva
ron. 1961-ben végre státuszt

kaptam a  számvitelnél. Elvé
geztem a  közgazdasági techni
kumot, és az ügyviteli-számvi
teli tanfolyamot is.

— Utána került Ferencvá
rosba?

— Valamivel később, üzem
elszámol ónak. A főnökség tel
jes költségvetését egyedül 
könyveltem. 1967-től vagyok 
üzemgazdász. Közben elvégez
tem a közlekedési mérlegképes 
tanfolyamot. Előttem üzem

mérnökök dolgoztak ebben a 
munkakörben. Nekem több
szörösen kellett bizonyítanom, 
hogy alkalmas vagyok erre a 
munkára.

— Pedig magát már akkor 
ismerték a főnökségen.

— Igen. A szakszervezeti W- 
zottság ifjúsági felelőse voltam. 
Munkámért kétszer is Kiváló 
dolgozó kitüntetést kaptam.

— Ügy tudom, szívesen segít 
másokon.

— Ez természetes. Egyszer az 
egyik takarítónőnknek segítet
tünk abban, hogy a 14. életévét 
betöltött magatehetetlen gyer
meke után továbbra is kapjon 
családi pótlékot. A műveze
tőnknek pedig a  fia nevelésé
ben segítettünk. Megtudta 
ugyanis, hogy az iskola mellé 
jár. Mi néhány an „tanácsi 
megbízottként?* látogattuk meg 
a családot és elbeszélgettünk a 
gyerekkel. Erre megszeppent, 
mert nem akart javító intézet
be kerülni. Többször is meg
látogattuk és ellenőriztük a ta
nulását. Közbenjárásunk ered
ményes volt. . .

Erzsiké tanítónő szeretett 
volna lenni. Szülei korán meg. 
haltak, ezért akkor nem tanul
hatott. Pályája azonban így is 
töretlen. Elégedett ember, mert 
tudja, érzi, hogy nincs egye
dül. . .

(Már marosi)



# — Nemrégen egy előadásában szólt Komidesz elv
társ a közművelőd és jelen állapotáról, hogy embe
reink ismeretszerzését, a kulturálódást mennyi minden 

segíti, nemcsak a közművelődési intézmények, könyv
tárak. Nyilatkozna erről?

— Politikai gondolkodásunkban és gyakorlatunkban 
a művelődés széles körű és sokoldalú emberi tevékeny
ség, amely a  társadalmi tudatformálás és az emberi 
életforma alakításának, szocialista tartalommal való 
megtöltéséneik legfontosabb tényezője. Ennek értelmé
ben az emberi tevékenység minden formája részben mű
velődést, műveltséget igényel, részben pedig közvetve- 
kőzvetlenűl hozzájárul az ismeretek, a tapasztalatok, a 
szemlélet alakításához.

Viszonylag sok és sokféle művelődési intézményünk 
van, de hogy az egyes emberek mennyire élnek a már 
elérhető lehetőségekkel, az elsősorban attól függ, hogy 
az őket körülvevő közösség — a család, az iskola, a 
politikai és társadalmi szervezetek és különösen a mun
kahelyi közösség — milyen szerepet vállal ebben a szé
les értelemben vett művelődési folyamatban. Képes-e 
tudatos nevelővé válni, és ad-e elég indítást, ösztönzést 
a rendszeres művelődéshez? Számtalan gonddal küz
dünk, mert nincs alkalmas helyiség, a könyvtár, a klub, 
a politikai és művelődési rendezvények számára, nincs 
elég és alkalmas felszerelés, mert a bejárók számára 
rendszeres művelődési lehetőségeket — munkaidőn kí
vül — alig lehet szervezni, mert kevés a jól felkészült 
szakember, és így tovább. Gyakorlatilag egyetlen intéz
mény, munkahely sem rendezkedhet be művelődési ön
ellátásra. Mindenki természetesnek tekinti, hogy a tár
sadalmi művelődés eszköze a televízió, a rádió, a sajtó, 
a mozi és a színház. Napi gyakorlatunkban azonban 
nem ilyen magától értetődő, hogy konkrét művelődési 
feladatok ellátására a munkahelyek belső lehetőségein 
túl — a szellemi és anyagi eszközökkel való racionáli
sabb gazdálkodás érdekében is — kölcsönösen előnyős 
kapcsolatokat lehet kialakítani a könyvtári hálózattal, 
a művelődési otthonokkal, az ismeretterjesztő társul at- 
.tal, az iskolákkal, a .múzeumokkal, a filmtáraikkal, és a 
mozikkal, a művészeti szövetségekkel és a tudtjpányos 
társaságokkal. '

Az üzemek és vállalatok között óriási különbségek 
vannak kulturális célokat szolgáló helyiségek, intézmé
nyek és felszereltség tekintetében, de az alapvető kü
lönbségeket nem ezek az anyagi tényezők határozzák 
meg, hanem elsősorban az a tudatos, tervszerű munka 
és munkahelyi szemlélet, amely a közvetlen körülmé
nyektől szinte függetlenül képes a közösség tagjait ér
telmes munkára és értelmes, tartalmas életre nevelni, 
illetve e munka és szemlélet elégtelensége.

— Hogyan állunk, megítélése szerint a kőzműve- 
V  lődési törvény végrehajtásával?

— Az 1976-ban elfogadott közművelődési törvény 
az egyik fontos állomása volt annak a folyamatnak, 
amelyet a felszabadulás után kezdtünk el, a lenini kul
turális forradalomnak. A politikai, gazdasági és társa
dalmi változások eredménye és egyben az azokat meg
újító ösztönzője is a társadalom művelődésében, a  mű
velődési monopóliumok fokozatos felszámolásában élért 
minden sikerünk. E folyamat új szakaszát indította el 
az a  művelődéspolitikai program, amelyet a párt Köz
ponti Bizottsága 1974 tavaszán a közművelődés fejlesz
téséről szóló határozatában fogalmazott meg. Ennek a 
határozatnak a szellemében és értelmében született a 
közművelődési törvény.

A kulturális forradalom első szakaszában sikerült 
a legkiáltóbb művelődési különbségeket megszüntet
nünk, az iskolázottsági szintet alapvetően felemelnünk 
és a művelődés legfontosabb területein az alapellátást 
gyakorlatilag az egész lakosság számára biztosítanunk. 
A párthatározat és a törvény a fejlett szocializmus igé
nyeire figyelve szemléletváltozást követel valameny- 
nyitűiktől. Nem elég a napi gyakorlathoz szükséges is
meretek elsajátítása. Egy minőségileg új, kollektív tár
sadalom ismeretekre alapozott közösségi erkölcsöt és 
tudatot feltételez, olyan aktív társadalmi közéletet, 
amelyben mindenki a megszerzett és a folyamatosan 
gyarapítóit tudás birtokában alkotó tagja lehet a köz
vetlen és a tágabb értelemben vett közösségnek. E prog
ram azt célozza, hogy lebontsuk a merev válaszfalakat 
a munka, a közélet és a  magánélet között, hogy min
den embert önálló, az alkotásban kiteljesedő személyi
ségnek tekinthessünk.

Ez az igényelt szemléletváltozás társadalmi közgon
dolkodásunkban elkezdődött. A pártszervek és alapszer
vezetek egyre rendszeresebben és felkészültebben fog
lalkoznak önmaguk és környezetük művelődésével, a 
művelődésre ösztönző feltételek megteremtésével. A ta
nácsok, a szakszervezetek tevékenysége, figyelme és 
lassan növekvő anyagi gondoskodása is e szemléletvál
tozás eredménye. De ide tartozik a szocialista brigádok 
tevékenységének fokozatos módosulása is: a szocialista 
munkaversenyben való részvétel mellett egyre több fi
gyelmet fordítanak arra, hogy befolyásolják saját tag
jaik életformáját, és, hogy az életforma szerves részének 
tekintsék a művelődést, a társadalmi aktivitást, a kö
zösség ügyeivel való törődést

Eredményeink természetesen csak a kívánt folya
mat elindulását jelzik. Sem a szemléletváltozás szint
jével, sem a művelődéshez szükséges anyagi feltételek 
mértékével nem lehetünk elégedettek. A vártnál nehe
zebb gazdasági feltételek hátrányosan befolyásolják tö

rekvéseinket, de a kibontakozó folyamatot nem állíthat
ják meg. Takarékosabban, gondosabb tervezéssel a  
meglevő keretek is rengeteg lehetőségét kínálnak még, 
^amihez a munkahelyek és a művelődési intézmények 
szorosabb együttműködése szükséges. Ami pedig a 
szemléletváltozás további folyamatát illeti, ahhoz nem 
elsősorban anyagi eszközök kellenek.

— Ügy tűnik, kialakul lassan az általános és szak
mai műveltség szinkronja; mégis, a szakmai mű

velődést, tanulást — mintha következetesebben segíte
nék. A gyakorlatban néhol elválik a kettő. Miért?

— A szocializmus építésének jelenlegi szakaszában 
megnő a műveltség jelentősége. A ma művelt emberé
nek kellő általános műveltségre épülő szakmai és poli
tikai műveltséggel kell rendelkeznie. Ezek mindegyike 
csak úgy ér igazán valamit, ha egymást kiegészíti és 

elősegíti a harmonikus szocialista ember fejlődését A 
megszerzett ismeretnek ugyanakkor kellően alkalmasnak 
kell lennie arra, hogy a rendszeres önművelés keretein 
belül állandóan továbbfejleszthető legyen. A szakképzés 
ismeretei a gazdasági-technikai fejlődés során részben 
elavulnak, tehát a korszerűség kívánalmainak megfele
lően olyan ismereteket kell nyújtani, amelyek az új mi
nőségű feladatok megoldásánál viszonylag könnyen be
építhetők az új termelési folyamatokba. Ez azonban 
nemcsak szakmai ismeretek kérdése, hanem az álta
lános műveltségé is. Közismert,. hogy újabb, bonyolul
tabb munkát szélesebb látókörrel, nagyobb műveltségi 
alapokkal, hamarabb, jobban el lehet sajátítani. Tapasz
talható, hogy nem egy üzemben, a figyelmet csak a 
szakmai képzésre fordítják. Ez önmagában még csak 
szűk, prakticista szemléletet takar. A gond ott jelent
kezik és erre kell odafigyelni jobban, hogy ez a meg
közelítés, így, a mának szól. A fejlett szocializmus épí
tésének programja más gondolkodású, szélesebb látó
körű embereket feltételez. A társadalom műveltségi ál
lapotának mindenkori vizsgálatánál két fontos kérdésre 
kell választ keresni:

— Milyen társadalmi, gazdasági, politikai körülmé
nyek befolyásolják a műveltség ^

— Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a fel
adatok megoldásában, és mennyire hatékonyak mód
szereink?

Természetesen a  tapasztalatok összegzésénél az elő
remutató tendenciák mellett fel kell figyelni a gátló té
nyezőkre is. Így figyelembe kell venni a kulturális ja
vak egyenlőtlen felhasználási lehetőségét, a szubjektív 
igényszintet éppen úgy, mint a munkahelyek között 
meglevő különbözőségeket, a környezet hatását.

A műveltség kérdésénél napjainkban sóikkal na
gyobb figyelmet kell fordítani a munkához, egymáshoz, 
környezetünkhöz való viszonyunk alakulására.

— Némely vállalat] közművelődési bizottság, csak 
a papiros-tervekig jutott, a bizottságnak nincs ha

tásköre, igyekezete nem hatékony. Hogyan lehetne ezen 
változtatni?

— A SZOT Elnöksége és az Országos Közművelő
dési Tanács 1976-ban határozatot hozott a vállalati mű
velődési bizottságok feladatairól, megalakításuk szük
ségességéről.

A bizottságok működése, tényleges szerepük betöl
tése nagymértékben függ a bizottságok tagjainak fel
készül tségétől, a  dolgozókkal való kapcsolatuktól. Függ 
továbbá a munkahely gazdasági, párt- és szakszervezeti 
— vezetésének közművelődési szemléletétől, az adott 
művelődési teendők egységes értelmezésétől. A vezetés 
felelősségérzete kihat a dolgozók művelődési lehetősé
geire, de hatással van az üzemi művelődési bizottság 
egész munkájának jellegére, tartalmára és hatékony
ságára.

A határozatot követő ágazati intézkedések eltéré
sei országszerte igen változatos képet eredményeztek. 
A tájékoztatásban jelentkező hiányosságok hátrányo
san befolyásolták a bizottságok munkájának Indulását 
Sok bizonytalanság, tanácstalanság jellemezte az első 
hónapokat.

Ma már egyre erőteljesebb a véleményező és a köz- 
művelődési munkát összehangoló feladatok ellátása. 
Igen fontosnak tartjuk, a munkahelyi művelődés ter
vezésében eddág végzett tevékenységet. A legtöbb he
lyen már e bizottságok irányításával készülnek az egy
séges két-három évre szóló művelődési tervek. Az igé
nyességre való törekvés abban is megmutatkozik, hogy 
a  vállalatok szakemberszükségletét, a dolgozók tovább
tanulási igényét ismerve, készítenek képzési-továbbkép
zési tervet Felmérések alapján tájékozódnak a művelt
ségi helyzet változásairól. Tudatosabb törekvés tapasz
talható ma már a termelési-műszaki és művelődési ten
nivalók összehangolására.

A kulturális alapok célszerű felhasználásának figye
lemmel kísérése, a mai gazdasági helyzetben egyre na
gyobb felelősséget jelent E felelősségérzetnek elvá
rásaink szerint abban kell megmutatkozni, hogy a 
rendelkezésre álló eszközök okos felhasználása segítse 
az eddigi eredmények megtartását Ne azon siránkozva 
keressünk kibúvót a közművelődési munka alól, hogy 
kevesebb lehetőség van, hanem mérlegelve, kiemelve 
a dolgozók szempontjából fontos tevékenységi köröket 
arra fordítsunk nagyobb szellemi és anyagi erőt

A művelődési bizottságok hatókörének bővítése 
most nem indokolt hiszen a kitűzött feladatok értel
mezése után azok megvalósítása lehet az alapja a ha
tékonyabb működésnek. A vállalatokon belüli tényle

ges jeleni étűkkel szolgálhatják leginkább létrehozásuk 
céljait Munkájukat az üzemek többségében jól működő 
társadalmi aktívahálózat segíti, amelynek igen fontos 
feladata van a közművelődési munka továbbá társadal
masításában.

— Evek óta visszaköszön a téma: megszüntették 
a technikusképzést, s a műszaki munka adminiszt

rációját — a rajzolást — is mérnökök végzik, kelletle
nül, elégedetlenül. A jelenlegi arány: egy mérnökre 
két technikus jut a létszámban, holott a helyes arány 
— szakemberek szerint — egy mérnök, öt technikus 
lenne. Állandó panasz: kvalifikált mérnökök kénytele
nek elvégezni a technikusi munkát, az adminisztrációt» 
ez többféle feszültséget teremt.

— A népgazdaság műszaki szakemberszűkséglete
mind tevékenységi, mind képzési szintek tekintetében 
nagyon nehezen tervezhető. Ma lényegében négyszintű 
képzés folyik: szakmunkásképzés, technikusképzés,
üzemmémökképzés és okleveles mérnökképzés. Tehát a 
kérdés nem pontos, ma is folyik technikusképzés.

Az 50-es évek elején a  középfokú szakemberellátás 
biztosítására létrehoztuk a technikumokat. Ezek az is
kolák — az akkori követelményeknek jól megfelelő — 
több tízezer technikust bocsátottak ki. Az 50-es évek vé
gén azonban világossá vált, hogy nincs szükség ennyi 
technikusra, s a 18 éves életkor sem teszi általában le
hetővé a technikusi munkakör betöltését. A 60-as évek 
elején a  technikumok egy kis része felsőfokúvá vált, 
többségükből pedig szakközépiskola lett. Azóta — bár 
a képzési cél középfokú szakképzés maradt —, az itt 
végzettek nem kaptak technikusi oklevelet, ezt kétéves 
szakmai gyakorlat után technikusminősítő tanfolyamon 
szerezhették meg. '

A techn ikusrnin osíto tanfolyamok szervezése 1971- 
ben kezdődött, az első vizsgákat 1973-ban a  MÉM te
rületén szervezték. 1973—77. között huszomkéfcezren tet
tek vizsgát. A növekedés ütemére jellemző, hogy ebből
1977- re nyolcezer fő jut. összesen 153 szakon tették le
hetővé a szaktárcák a  vizsgáztatást, de egyes szakokon 
(részben a jelentkezők kis száma, részben a tananyag 
hiánya miatt) még nem indult meg a  munka. A képzés
vizsgáztatás alapvetően a szakközépiskolai bázison 
folyt, száznyolc intézményben.

Az elért eredmények ellenére nem tartjuk kielégí
tőnek a technikus-minősítés helyzetét, s figyelemmel 
arra, hogy a szakközépiskolák egy részének megválto
zott a képzési célja — szakmunkás-bizonyítványt ad —, 
tartalmát is módosítanunk kell. Ezért a jövőben a  
szakközépiskolák felnőttoktatási kapacitásának átszer
vezésével kétéves esti, levelező technikusképző tagoza
tokat szervezünk.

E tagozatok a minimálisain kétéves szakmai gyakor
lattal rendelkező érettségizett szakmunkások számára 
lehetővé teszik, hogy a munka mellett, de szervezett 
iskolai keretek között elsajátítsák a középfokú szak
mai ismereteket, megszerezzék a technikusi oklevelet.

Arra a kérdésre, hogy mi a megfelélő szakmunkás, 
technikus, üzemmérnök, okleveles mérnök arány, álta
lában nem lehet válaszolni. Ügy vélem ez erősen függ 
a szakma jellegétől, az adott üzem felszereltségétől, tech
nológiájától stb. A lényeg nem is a pontos arányszám, 
hanem a hatékony munka. Bizonyos átfedések nyilván
valóan mindig lesznek, hiszen egy kiváló technikus, 
könnyen lehagyhat egy gyengébb üzemmérnököt stb.

— Szocialista brigádértekezleten mindegyre felte
szik mostanában a kérdést: mennyiben igaz, hogy

a .kultúra is jelentősen megdrágul? A szépirodalmi 
könyv, a színházjegy, s ha igen, mennyire, és miért? 
Ügy értem, csak az anyagárak miatt?

— Vallottuk és valljuk, hogy a  kultúra nálunk nem 
áru. Ahhoz azonban, hogy a tudomány, a művészet ér
tékei eljussanak az emberekhez jelentős anyagi eszkö
zökre van szükség. Azért, hogy minél szélesebb rétegek 
számára legyen elérhető a művelődés, a kultúraközve
títés költségeinek egy részét az állam magára vállalja. 
Az elmúlt évek áremelkedésednek következtében az ál
lami hozzájárulás jelentősen megnőtt. 1970-ben egy 
könyv előállításához az állam átlagosan 1,70 forinttal
1978- ban már 5,30 Ft-tal járult hozzá, 1971-ben minden 
mozijegyhez 3, a színházjegyhez 32 forintot, 1978-ban a 
mozijegyhez 6, a színházjegyhez 72 forintot tett az ál
lam. Ezt az aránytalanságot nem lehet tovább fenntar
tani. A dotáció növekedésének megállítása érdekében a 
mozi- és színházjegyek árát átlagosan 30%-kal, a köny
vek árát jelentős műfaji eltérésekkel, átlagosan 7%-kal 
fel kellett emelni.

Az áremelkedések és a költségvetési támogatás kor
látozott volta miatt nehezebb helyzetbe kerülnek a kö
zösségi művelődési intézmények (könyvtárak, klubok, 
művelődési otthonok) is.

Ez az áremelkedés természetesen kihat az egyes 
emberek művelődésére, de hogy mennyire, azt ma még 
korai felbecsülnünk, mert nemcsak a kulturális kiadá
sok nőttek, de a megélhetéshez feltétlenül fontos cikkek 
és szolgáltatások ára is. Így csak az elkövetkező hóna
pok tapasztalatainak birtokában tudjuk a változások 
következményeit felmérni.

— Fejlődő-változó világunkban, nyilván a művelt
ség, a kulturáltság tartalmán kívül a formák is

mások lesznek. Felkészítjük-e a kultúrmunkásokat, fel
készülünk-e kellően magunk is, megértésre és megér
tetésre?

— A Jelenlegi népművelői, könyvtárosi képzési for
ma, mintegy fél évtizedre tekint vissza. Ennek a ta
pasztalatairól még korai lenne summázva nyilatkozni, 
hiszen egy-két éve dolgoznak az itt végzők a gyakorlati 
területen. Erre a képzési formára is érvényes az a kö
vetelmény, mely szerint a megszerzett ismeretek frissí
tése, „karbantartása’* elsősorban önképzéssel, valamint 
jól átgondolt továbbképzési rendszerrel valósulhat meg. 
Ez olyan követelmény, amellyel számolni kell minden
kinek, aki erre a pályára jön. Azt hiszem lehet vitat
kozni a képzés módján, hogy ti. felkészít-e a gyakor
lati munkára vagy sem, ad-e elegendő indíttatást az 
állandó művelődésre vagy sem. Egy dolog biztos: olyan 
szakemberekre van szükség, akik a megfelelő hivatástu
dattal vállalkoznak erre az igazán nem könnyű pályára 
Tisztában vannak céljainkkal, megfelelő elmélet? ala
pozást kaptak az indításhoz, tudnak az emberekkel kon
taktust teremteni. Ezek olyan kérdések, amelyekről mini 
követelményekről többet kellene szólni.

A gyakorlati munka során sok olyan problémával 
találkozik a pályakezdő, melyekre a hiányos szakiroda- 
lom miatt szinte saját maga tapasztalataiból kell a vá
laszt megadni. Azt hiszem nem tudatosítjuk szélesebb 
körben a jó példákat, kezdeményezéseket, amelyek ins
piráló hatására szükség lenne. Az adott közösségekbe, 
üzemekbe, településekbe való beilleszkedések ma sem 
problémamentesek. Ez függ a fogadó közegtől és termé
szetesen a népművelőtől is. — sz —
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Amikor támad a tél...
IÁT0BATÁS A VASÚT FŐMÉ NE TIRÁNYI TÓ KÖZPONTJÁBAN

A  tél nagy úr. Tábornoki 
lángját elismeri, de szeszélyei
vel ¡bátran dacol, hóbortjaival 
szembeszáll az ember. Ilyen, és 
hasonló gondolatok jutnak 
eszembe, miközben Simon 
László mérnök-tanácsos, a 
MÁV Vezérigazgatóság forgal
mi szakosztályának helyet
tes vezetője vázlatos képet fest 
az ország vasúthálózatán folyó 
téli csatárok

J ó  volt 
a  felkészülés

£-* Százharminchétmillló ton
nás idei áruszállítási tervünk 
teljesítését eléggé hátráltatja a 
tartós hideggel, hóval, köddel, 
széllel, zúzmarával érkezett ja
nuár. Viszonylag kevés a tran
zitvonat, de sok a befagyott, 
rakhatatlan áru. A  kavicsbá
nyák leálltak. . .  Am i a vasuta
sok munkáját illeti: sehol
nincs és nem is volt fennaka
dás, bár több helyen sintöfé- 
sek, felsövezeték-szakadások, 
kisebb-nagyobb hótorlaszok, 
átfúrások nehezítették a szol
gálatot. Különösen jónak, szer
vezettnek bizonyult a vidéki 
vasútigazgatóságok téli felké
szülése, ugyanakkor az is igaz, 
hogy ott nem annyira égető a 
munkaerőhelyzet, mint a buda
pesti igazgatóság területén, 
ahol lényegesen több frekven
tált hely van

Az általános ismertető vég
következtetése vitathatatlan: a 
vasút ezekben a napokban is 
megbízhatóan üzemelt. Az uta
sok és az áruk idejében elju
tottak a célállomásra, illetve 
rendeltetési helyükre.

De lássuk ezek után a  pilla
natnyi helyzetet, amely látoga
tásunk időpontjában — január 
19-én — még egyáltalán nem 
mondható rózsásnak. A hőmér
séklet Budapesten mínusz 4 
fok, máshol —8, —12 Celsius- 
fok között váltakozik. Az idő
pont 9 óra 46 perc, amikor Ko
csis Sándor központi főimenet- 
irányító a  következőket jelenti 
felettesének:

Debrecen, Pécs, 
Szeged, M iskolc

— Rendkívüli nehézmény a 
hálózaton nem történt A  Ti

15 perc késéssel várható a  gyé
kényes! belépésnél, viszont az 
Őrient, a  Polónia és a  Pannó
nia 105—110 perces késéssel 
érkezett a  Keletibe, emiatt a 
Polónia is 110 perccel később 
indult Belgrád felé. A nemzet
közi teherforgalom határállo
másainkon változatlanul gyen
ge, főként a  kilépéseket tekint
ve, s elsősorban Rajkán, Nyír- 
ábrányban és Biharkereszte- 
sen. Említésre méltó még, hogy 
Murakereszitúr állomás forgal
m át 21 óra 30-tói 3.30-ig áram
kimaradás nehezítette. A bel
földi rendező-pályaudvarok 
munkája — főleg Budapesten 
van telített állapotban — mi
vel a  hó miatt csökkent a  fel
dolgozás üteme. Miskolcon és 
Fényeslitkán magas az edegy- 
maradvány. . .

A hallottakat Horváth János, 
a tranzn tmenetck irányítója is 
kiegészíti, s eszerint Záhony 
kocsiellá tása igen jónak mond
ható.

Ezután gyors egymásután
ban jelentkeznek a  vidéki igaz
gatóságok főmenetdrányítói. 
Debreceniből Papp László 
mondja:

—■ Az állomások rendben, 
baleset nélkül dolgoznak. Szol
nok és Debrecen között a  tá 
volba látás ismét korlátozott, 
ezért a  vonatok végének foko
zott megfigyelésére a személy
zetet külön is nyomatékosan 
felhívtuk. Csapról Záhonyba 6, 
Eperjesükére 8 vonatot előjelen
tettek. A  határállomás kocsi- 
ellátása az igények szerint biz
tosítva van.

Ismét megszólal a  hangszóró 
a központi főmenetirányftó 
szobájában, és Bíró Sándor 
közli Miskolcról-:

— Bánréve, Hidasnémeti és 
Putnok térségében a távolba 
látás korlátozott, máshol nincs 
köd. Miskolc—Rendezőben is 
zavartalanul dolgoznak az em
berek.

— Hogy állnak a  bányák ko
csiellátásával ? — kérdezi Ko
csis Sándor.

— Minden rakodóhely igé
nyét kielégítettük. Azt sem 
bánnánk, ha a partnerek most 
több kocsit kémének, mert van 
elég vagonunk, miután az el
múlt 24 órában jó volt a ra
kodási ütem az igazgatóság
nál

Tóth János, a mozdonyfoirányítók csoportvezetője szüntelenül 
tájékozódik a vontatási szolgálat gondjairól

(Laczkó Ildikó felvétele)

szántúlon, a szegedi és a  deb
receni igazgatóság területén, 
valamint a  Balaton térségében 
az éjfél óta tartó köd a reggeli 
órákban megszűnt, s jelenleg 
Budapesten is feloszlóban van, 
de még lassítja a  rendező- 
pályaudvarok munkáját. A sze
mély-, munkás- és belföldi 
expresszvonatok pontosan vagy 
csak minimális késéssel közle
kedtek. Tetemes késést hoznak 
azonban a nemzetközi expresz- 
szek, kivéve a Tiszát, a  Krak- 
koviát, az Amicust, amelyek 
késése nem több 10—15 perc
nél. Pillanatnyilag a Mistrál is

— Rendben. Ne feledjék, 
hogy OPW-kiegyenlítés dolgá
ban életbe lépett a II. számú 
rendelkezés!

— Halló! Itt Dömyei beszél 
Pécsről — hangzik ismét egy 
beszámoló, amely a  Dél-Du
nántúl vasutasainak helytállá
sát, fegyelmezett munkáját 
méltatja. Gond csak amiatt 
van, hogy a bányák szabad 
szombatot tartanak. Beremend 
azonban erre a  napra is kért 
75 üres kocsit.

Tóth György, a  szegedi fő- 
menetirányító az idegen ko
csik soron kívüli hazaküldésé

ről, kilenc kelebiai vonat be 
és kilépéséről, a  Kisszálláson 
számadás hiánya vagy rako- 
mányigazítás m iatt Összegyűj
tött kocsik sorsáról és két gép
re váró vonatról tesz jelentést, 
maijd beszámol arról is, hogy 
Kiskunhalasról 30 perc késés
sel indult el a 907-es gyorsvo
nat, mert a V43—1260 pályaszá
mú mozdony áramszedője „le
fagyott”. Kunszeri tmiklós—
Tass állomás közelében a 
960/11. számú tehervonat 424— 
23.0-es gózmozdonya vált szol- 
gálatképtelenné, de 8 óra 21-re 
a  62—106-os dízelmozdonnyal 
Kiskőrös behúzatta a  fekve 
maradt szerelvényt.

A m om baihelyiek 
példája

Ennél derűsebb a  helyzet 
Szombathely térségében. Az 
elmúlt hetekben viszont éppen 
ott voltaik a  legkritikusabb 
pontok. Németh János, az igaz
gatóság főmenetirányítója — 
aki most csak egy síntörés 
okozta ideiglenes lassújel meg
szüntetésére firányuló intézke
dést említhet „rendkívüli ese- 
mény”-ként — sokat* beszélhet
ne a havazás és a  hótorlaszok 
elleni sikeres küzdelemről. 
Kérdéseinkre azonban röviden, 
katonásan válaszol, és talán 
szerénysége is tiltja a  bővebb 
magyarázatot, mivel közvetle
nül ő szervezte, irányította áz 
eredményes tél elleni akciót

— Tegnapelőtt éjszaka erős 
hóesés, majd hófúvások zavar
ták meg a forgalmat, kiilönö-l 
sen a szombathelyi—kőszegi és 
a soproni vonalszakaszokon, 
valamint a Bakonyban. Ez 
utóbbi helyen hóekével felsze
relt M47-es dízelmozdonyt ve
tettünk be, Kőszeg felé pedig 
elküldtük az Unimog hókot
ró t Veszprém térségében gőz
zel fütött hó- és jégolvasztó be
rendezést üzemeltettünk, ezen- \ 
kívül váltófütő berendezéseihk\ 
is jól beváltak. Sikeresen aZ-1 
halmoztuk Szombathely állo
máson az egyik 424-es moz
donyra kísérletképpen felsze
relt jégolvasztót, aminek csak 
egyetlen hátránya van: azon
nal kenéssel kell pótolni a vál
tókról leszárított olajat. Mind
emellett hozzájárult a  siker
hez, hogy azon az éjszakán 290 
ember söpörte, lapátolta a ha
vat igazgatóságunk területén, 
s helytállásukkal a szolgálati 
főnökök, illetve a hóügyelete
sek is mindenütt példát mutat
tak.

Hasonlóan szervezett küzde
lemről, jó munkáról január 
12—15. között országszerte ta
núbizonyságot tettek a  vasuta
sok. Jellemző a tél makacssá
gára, hogy csak január 14-én, 
tehát egyetlen napon 24 moz
dony vált hosszabb-cövidebb 
időre szolgálatképtelenné, 
ugyanakkor 16 sín törés és 
számtalan váltólefagyás tör
tén t Hogy fennakadás mégsem j 
keletkezett a  vasúti forgalom
ban — mindennél ékesebben 
beszél.

Kovács József

Pályamunkások helytállása
A forgalom a rendkívüli hidegben is zavartalan volt

Az, elmúlt években hozzá
szoktunk az enyhe telekhez. 
Kevesebb tüzelőanyag fogyott, 
és a  kabátot sem kellett min
dig begombolni. Január ele
jén tartósan mínusz tíz fok 
alá süllyedt a  hőmérséklet — |
és a gyerekek, a sportolók örö
mére — bőven hullott a hó 
is.

— Legutóbb tíz évvel ez
előtt tett igazán próbáira bem- í 
nünket a tél — emlékezik Mu- |  
rányi István, a  székesfehérvá- I  
ri pályafenntartási főnökség 
vezetője. — A kemény hideg- ¡§1 
ben, hóban nem irigylésre 
méltó a pályám dolgozó mun- B
kások élete.

Szél nélkül jött a hó
A székesfehérvári pft. fő

nökségnek hat főpályamesteri 
szakasza van. A felügyeletük 
alá tartozó nyílt vonalak hosz- 
sza 320 kilométer. Ebből 90 
kilométer a  korszerű, hézag 
nélküli pálya. A  főnökség 
négyszáz dolgozót foglalkoztat. 
Közülük kettőszázam végeznek 
fizikai munkát. A  munkaerő
hiány legalább százötven. A  
hatvanas években a főnökség 
létszáma 1200 volt. A munka
erőhiányt 1970-től nagyarányú 
gépesítéssel igyekeztek ellen
súlyozni. Minden pályamun
kát azonban (például a  talp
facserét) nem lehet gépesíteni. 
Aztán a korszerű gépek ki
szolgálásához is munkáskézre 
van szükség. A pályamunká
ra  sajnos kevés fiatal vállal
kozik. A székesfehérvári pft. 
főnökség fizikai dolgozóinak 
fele ötven éven felüli. Ta
valy 29-en mentek nyugdíjba. 
Pedig — különösen télen — 
a munkaerőhiány ellenére is 
helyt kell állni.

— Az idén szél nélkül jött 
a havazás — mondja a  főnök. 
— Ezért nem keletkeztek hó
torlaszok a pályán és viszony
lag könnyebb volt a  takarí
tás. Mi felkészültünk a télre. 
Megszerveztük a hókészenléti 
szolgálatot. Bevetésre készen 
állt a hői égsugaras gépünk és 
az úgynevezett UNIMOG hó
kotró is. Jó szolgálatot tett a 
vontatási főnökség egyik dol
gozójának újítása. Ennek lé
nyege az, hogy az M62-esekre 
tolólapokat szerelnek, amelyek 
menet közben eltávolítják a 
havat a sínről.

— Szükség volt-e a gépek 
segítségére?

— A bicskei és a tatabánya
alsó—kisbéri vonalon két alka
lommal használtuk az UNI
MOG hókotrót. Háromszor 
üzembe helyeztük itt, Székes- 
fehérváron a hőlégsugaras gé
pet is. A dolgozók éjjel-nap
pal tisztították a kitérőkéi, la
pátolták a havat. Néha tizen
hat órát is dolgoztak. Székes- 
fehérvár állomáson központi 
állítású, motoros váltók van
nak. Ezek a nagy hidegben 
gyakran lefagytak. Szinte min
den órában tisztítani kellett. 
A pályamunkások, pályames
terek helytállásának köszön-

A 2-es főpályamesteri szakasz

hető, hogy a forgalom zavar
talan volt.

Harminc síntörés
— Történt-e a vasútvonala

kon nagyobb műszaki hiba?
— Nulla és mínusz 5 fok kö

zött sajnos gyakori a síntö
rés. Ha tartósan lehűl a sín, 
ha nincs hőingadozás, akkor 
nincs baj. Decemberben és ja
nuárban mintegy harminc sín
töréshez kellett kivonulni 
szakembereinknek. Az eltört 
sínszál egy részét kivágták és 
új darabot tettek a helyére, 
amit hevederrel kapcsoltak 
össze. Nulla Celsius-fok alatt 
ugyanis nem szabad hegesz
teni. Majd tavasszal pótoljuk 
ezt a munkát.

A mínusz tízfokos hidegben, 
a hófödte töltésoldalakon ja
nuár elején gyakran lobogtak 
kis tábortüzek. Mellettük pá
lyamunkások melengették ke
züket, arcukat. Toporogtak, 
egymáshoz kocogtatták lábu
kon a nehéz bakancsokat, és 
az eget kémlelték, hogy va
jon lesz-e még hó. Persze a 
főnökség vezetői gondoskod
tak védőitalról, forró teáról. 
A készenléti szolgálat tagjai 
részére melegedőt és lakta
nyai elhelyezést biztosítottak 
az állomásokon. A főnökség 
kilencven pályaőrének is ne
héz dolga volt. Előregörnyed
ve taposták a havat, rótták a 
kilométereket. Valamennyien 
idős vasutasok. Ök m ár a 
megpróbáltatások ellenére 
sem változtatnak munkahe
lyet. Már átitatta emlékeze
tüket, lelkűket a talpfák olaj
szaga, a végtelenbe futó sí
nek látványa.

Ahol kellett, a gépeket is bevetették

A budapesti igazgatóság területén 
sok gondot okozott a nagy havazás
Az idei tél eddig a szokott

nál is nagyobb erőteszítést kí
vánt a vasutasoktól, köztük 
elsősorban a pályafenntartás 
és a forgalom dolgozóitól. A 
kemény hideg, de főként a 
hóesés, gyakran parancsolták 
az állomásokra, rendezőpálya
udvarokra, sőt a nyílt pályák
ra is a  pályafenntartási szak- 
szolgálat készenléti em bereit 
Ennek ellenére a budapesti 
igazgatóság területén számot
tevő üzemzavar, forgalomki
esés eddig nem történt.

— Mi már augusztusban el
kezdtük a télre való felkészü
lést — tájékoztatott Budai Jó
zsef, a  II. osztály helyettes ve
zetője. — Huszonhat csomó
pontra, nagyobb állomásra 
térképpel ellátott intézkedési 
tervet dolgoztunk ki. Előkészí
tettük, illetve üzemképes ál

lapotba hoztuk, a hóeltakarí
táshoz szükséges kéziszerszá
mokat, gépeket (söprűket, la
pátokat, kézi hóekéket, a 
nyolc hőlégsugaras hóolvasz
tót stb.). A főnökségeken tá 
rolt permetezőket feltől töttük 
etilén-glicóllal a váltók fagy- 
mentesítésére. Elhelyeztünk 
több száz hordozható hósö
vény táblát a hófúvás veszé
lyeztette pusztaszabolcsi, szé
kesfehérvári vonalakon. Rend
szeresen figyeltük, elemeztük 
a Meteorológiai Intézettől he
tenként kétszer kapott prog
nózisokat.

— Ettől eltekintve eddig bő
ven volt meglepetésben ré
szünk. Az utóbbi hetekben 
szinte minden napra jutott 
4—5 síntörés. A január 16-i 
nagy hóesés, noha nem ért vá. 
ratlanul bennünket, mégis 
próbára tette a  forgalom ót

a pályafenntartási szakszolgá
lat vasutasait. Négyszázhar-I 
minc pályamunkás birkózott a 
hóval. A személypályaudvarok! 
peronjait többnyire kézi esz
közökkel és takarítógépekkel 
szabadították meg a hótól. 
A Nyugatiban, Ferencváros
ban és Almásfüzitőn be
vetettük a  hőlégsugaras gépe
ket. A legkritikusabb volt a 
helyzet Almásfüzitőn, Komá
romban és Hatvanban. Eze
ken a helyeken egész éj jel dol
goztak a szakszolgálat embe
rei, sőt Almásfüzitőt és tér
ségét csak másnap délelőttre 
sikerült megszabadítani a  hó
tól.

— Az igazgatóság keleti ré
szén; Szolnok és környékén 
kisebb volt a  havazás, mint 
a Dunántúlon, így ott köny- 
nyebben megbirkóztak vele. 
Ferencvárosban kezdetben 
kritikusnak látszott a  helyzet, 
de a  pályafenntartási főnök
ség műszaki gárdája által no
vemberben precízen kidolgo
zott terv alapján sikerült gyor
san megszabadítani a pálya
udvart a hóakadályoktól — 
fejezte be rövid tájékoztató
ját Budai T6zsef.

tó n *

dolgozói tisztítják a váltókat 
(Övári Árpád felvétele)

A pályamunkások többsége 
meleg ételt sem igényel, pe
dig az üzemi konyhákról gép
kocsival szállítanák a hely
színre. Ök megszokták az ott
honról hozott hideg ételt, amit 
egy-egy fa tövébe kucorodva, 
a táskából fogyasztanak el. 
Majd este bepótolják. Az asz- 
szony úgyis fő z ...

Teljesítmény 
és prémium

A székesfehérvári pálya- 
fenntartási főnökség az elmúlt 
esztendőben sikeresen teljesí
tette terveit. A főnökség hi
bájából m ár két éve nem tör
tént tárgyi baleset, ötven 
százalékkal csökkent a  szemé
lyi sérülések száma is.

— Tavaly, a harmadik ne
gyedév végére már befejeztük 
az egy évre előirt kitérőcse
rét — magyarázza Szamos Al
fonz vezető mérnök. — ö t  vá
gánykilométer sínt cseréltünk 
ki és 251 vágánykilométeren 
végezték el a  gépláncok a 
fenntartási munkát. Ezenkívül 
154 csoportkitérőt szabályoz
tunk géppel és 7200 talpfát, i l .  
letve vasbeton aljat cserél
tünk ki. A jól szervezett mun
ka hatására húsé százalékkal 
csökkent az ideiglenes sebes
ségkorlátozást napok száma. 
A munkaidő jő kihasználását 
bizonyítja, hogy a munkaórák 
hetven százalékát darabbér
ben (norma alapján) végezték 
a dolgozók.

— Az idei tervek?
— Nem lesz könnyű dol

gunk ebben az évben sem. A  
tavalyinál például ötven szá
zalékkal több ágyazatot kell 
megrostálni és 8500 vasbeton 
aljzatot, illetve talpfát cseré
lünk ki. Ez 15 százalékkal 
több a tavalyinál. A géplán
cos munkáltatás viszont öt 
százalékkal, a  síncsere pedig 
húsz százalékkal csökken. En
nek egyik oka lényegében az, 
hogy a VI. ötéves tervben 
megkezdik a Budapest—Szé
kesfehérvár közötti fővonal 
átépítését. Ezért a  vonalon ad
dig csak a legszükségesebb 
munkát végezzük el. Az ön
költségi tervünk 62 millió fo
rint. Idei terveinket csak a 
gépek hatékonyabb kihaszná
lásával és jobb szervezéssel 
tudjuk eredményesen teljesí
teni.

— Mondana egy példát?
— Két-három százalékkal 

szeretnénk növelni a darab
béres munkaórák számát. En
nek lényege az, hogy megha
tározzuk: egy-egy feladatot 
mennyi idő alatt lehet elvé
gezni. A teljesítmény arányá
ban fizetünk aztán prémiumot, 
jutalmat. Azt tapasztaltuk, 
hogy a dolgozók nem idegen
kednek ettől, ösztönzőnek. 
Igazságosnak tartják.

Persze a tervek teljesítése 
attól is függ, milyen lesz az 
idei tél? Mert ha nincs hó, 
akkor m ár február végén is 
lehet sínt cserélni, kitérőket 
szabályozni.

Kaszaié Sándor



1980. JANUÁR 26. MAGYAR VASUTAS 5

Mellékvágányon
Egy vállalat két vasútüzeme

A Kénsavgyárban, «vagyis a 
Budapesti Vegyiművek Kén 
utca 5. szám alatti portáján a 
gyári vasútüzem vezetőjét ke
resem. Belépőt kapok, eligazí
tanak. Ahogy haladok egyre 
beljebb, a  megadott irányba, 
ügy gyarapszik talpam alatt a 
szürkésfehér, szúrós szagú por
réteg, az alapanyag. Végre — 
egy fedett rakodótéren átjut
va, miután egy aknából ki- 
emelkedő, csigavonal alakú 
szerkezeteken akadt meg a 
szemem — megtalálom a kere

se tt  irodát, tejüvegszerű abla
kokkal.

Odabent megmosolyognak.
— Szokványos ablaküveg az 

—világosít fel egy középkorú 
hölgy —, csakhát a foszfát. . .
Rátelepszik, beleeszi magát 
mindenbe, Lemoshatatlan.

K ö r h e - h ö r h e  . . .
Befut Széles János, akihez 

jöttem. Szabadkozik, mert ta
nácskozásról hívták ki, és fél
óra múlva újabb értekezletre 
várják.

— Sok a kocsiálláspénzük — 
vágok nyomban a  közepébe.

— Viszonylag mi kevésnek 
tartjuk — válaszolja és dosz- 
sziét tesz elém. — Fizettünk 
1975-ben 12 millió forintot, a 
következő évben már a duplá
ját, de 1977-ben már csak más
fél millió volt a „büntetéspén- 
zünk”, A  következő esztendő
ben ismét kétszázezer forinttal 
kevesebb, s azóta is követjük 
ezt a kedvező tendenciát,

— Hogyan csinálták?
— Korszerűsítettük a tech

nikát. Így például csigás rako
dógépeket szereztünk be. (Ezt 
bámultam meg én a rakodó
térben.) Hat-hét millióba ke
rült, az egész szereléssel és 
minden egyéb járulékos beru
házással együtt. Hónapok alatt 
megtérült. Kifizetődne a MÁV-, 
nak i s . . .

— Ezt hogyan érti?
— A közelmúltban országos 

rqkpdgstechnika.i: ér(eT$e&lgtgii vasútüzepi , 
vettem részt Nyírgyeházán. El? nyerő modorú, mindig 
vittek bennünket Záhonyba, ta-1 
pasztalatcserére. Csak ámul
tam. Ott még mindig azzal a 
módszerrel rakják át a foszfá-\ 
tót, amit mi itt kiszuper ¿ltunk :\ 
emelőlapáttal. Lassúbb is, meg 
aztán nagy a fizikai igénybe-l 
vétel, következésképpen sok a 
rakodásra fordított élőmunka. \
Lennének csak olyan munka- zítum is megszemlélhető itt. A 
erőinségben, mint m i . . .!  fiókból pedig érdekes iratcso- 
öszintén szólva, cseppet sem mó kerül elő. 
csodálkozom, hogy kevés a ko- — Ez egy díjnyertes pálya-
csi és a munkaerő a MÁV-nál, munka — magyarázza Koch 
amikor ilyen körülmények be- György. — A vállalatunk fenn- 
folyásolják a kocsifordulót, állásának századik évforduló-

grafikonos kiszolgálást úgy ol
daná meg, hogy egyenletesen 
elosztva adná be az elegyet és 
nem egyszerre 40 kocsit, akkor 
nem volnának nehézségeink.
Igaz — megértem ez ronta
ná az állomás statisztikáját.
Csakhogy így is rontja. No de 
a vasútat nagymértékben kár
pótolja, hogy a késedelmes 
visszaadásért mi fizetünk. . .

— Az állomásnak nincsenek 
különleges igényei ?

— Hogyne lennének. Kérték 
például, hogy a feladásokból szállítmányok (az erdélyi sóbá-

módon is közvetlenül besegí
tünk. A pályafenntartásiak 
gyáron belüli munkálatait erő
gépekkel könnyítjük, gyorsít
juk. A  távbeszélő vonal telepí
tési költségeit vállaljuk. . . ”

A z o n f M ' c é l o k é r t
Kétségtelenül nyomós indo

kok. Hadd tegyem hozzá: a 
Csontgyárban a 24 órán túl ki- 
rakatlan kocsi fehér hollónak 
számít. Még nagyobb tételű

lehetőleg képezzünk irányvo- 
nati törzseket. Meg is tesszük, 
ha az Agrotröszttől időben 
megkapjuk a diszpozíciókat.

— Önök mit kérnek cseré
be?

— A pályafenntartási mun
kálatok normalizálását elsősor
ban. Majdnem egymillió forin
tot fizetünk évente a MÁV- 
nak kizárólag az iparvágány 
használatáért, de a pályakar
bantartókkal csak akkor talál
kozunk, ha kritikussá válik a 
helyzet. Mondjuk: kisiklik egy 
kocsi. Még a sárgamellényes 
emberkét se látjuk, sokszor 
heteken á t . . .

— összegezve: milyennek
tartja a  gyár és a  vasút viszo
nyát? — kérdezem.

— Testvérinek. Néha össze
zördülünk, de az csak addig 
tart. Jó fivérek között hamar 
elszáll a harag. Egyébkét „ag
gastyán korú” már közöttünk 
a közvetlen kapcsolat, 94 éves. 
Hozzátehetem, hogy vállala
tunk 1976-ban volt éppen száz 
— kedélyeskedik búcsúzáskor I  
Széles János, a  gyári vasút- kel járna. 
üzem vezetője ,aki maga is há
rom évtizede dolgozik a szak
mában.

K é r e le m  
a s  ig a z g a tó h o z *

A Csontgyárban, a  Budapest 
ti Vegyiművek másik egységé
ben Koch György a  helyi

Meg
tenni

kész fiatalember, és nem vas
utas létére is értője, szerelmese 
a vasútnak. Csöppnyi irodája 
vasúttörténet! minimúzeum
nak is beillene: egy ormótlan, 
századelej i mozdonylámpa,
egy nyugdíjazott gőzös sorozat- 
és pályaszámát őrző tábla mel
lett számos más hasonló rekvi-

nyákból érkező nátriumklorid 
alapanyagok) érkezése sem 
okoz különösebb zavart, mert 
olyankor a  kétműszakos rako
dásról hármasra térnek át. A 
gurítási-szalasztási tilalom alá 
eső árukkal rakott kocsijaikat 
pedig egy tagba és olyan hely
re sorozzák az innen kikerülő 
elegybe, hogy a ferencváro
siaknak minél kevesebb gond
juk legyen velük a továbbiak
ban. Ha meg a  hétköznapokra 
igényelt kocsik egyrészét a 
Vasút csak hét végén tudja ki
állítani a  feladáshoz, náluk ez 
sem akadály: megrakják va
sárnap is.

— Jó lenne, ha a MÁV a 
vasúti ügyekkel foglalkozó 
gyári dolgozók részére keres
kedelmi tanfolyamokat is szer
vezne. Ügy, mint ahogy az a 
forgalmi és biztonságtechnikai 
vonatkozásban már gyakorlat 
— ezzel az újabb kéréssel fe
jezte be a beszélgetést Koch 
György.

Talán ez sem megoldhatat
lan, hiszen kölcsönös előnyök-

Mármarosi Pál

Kommunista műszak 
a gyerekek javára

A miskolci vontatási főnök
ségen decemberben kommu
nista műszakot szerveztek, 
amelyen 922-en vettek részt. 
A villamos-, a  dízel- és 'a  gőz. 
mozdonyjavító részlegekben 
összesen hét vontató jármű 
műszaki vizsgálatát végezték 
el. A villamoskarbantartók a 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
elkészítették a villamos előfű- 
tő telepet. A személykocsi
javító műhelyben dolgozók 
11, a teherkocsi-javítók pe
dig 3 vagon részlegvizsgáját 
és 53 kocsi javítását végezték 
el.

Az utazószemélyzet is csat
lakozott a  kommunista mű
szakhoz. Kétszáz vonatot to
vábbítottak társadalmi mun
kában. Az 1660 óra társadalmi 
munka értéke majdnem 123 
ezer forint volt. Ebből az uta
zószemélyzet több mint 51 
ezer forint értékű munkát 
végzett. A kommunista mű
szak bevételét a nemzetközi 
gyermekszolidaritási alapra 
fizették, valamint gyermek- 
intézmények támogatására 
fordították.

Sepsi

A z  u to lsó  

ré p a v o n a t
A közelmúltban indult az 

utolsó cukorrépával rakott 
irányvonat a pécsi igazgatóság 
területéről. Az irányvonatok 
összesen 580 ezer tonna cukor
répát szállítottak a gyárakba. 
A legtöbbet, 280 ezer tonnát, 
az ercsi, 250 ezer tonnát pedig 
a kaposvári cukorgyárba.

Szerintem azért jut nekünk is 
kevesebb vagon termékeink el
szállításához, mert ott veszte
peinek a járművek a rakodó
kon. Szóval róka fogta csuka 
ez.

jára hirdetett gyártástörténeti 
pályázatra állítottam össze. Az 
akkor éppen 75 esztendős 
csont gyári-vasúti kapcsolatok 
történetét dolgoztam fel ben
ne — teszi hozzá, miközben be

— És önök nem tudnák még lekukkantok a századelőtől
jobban visszaszorítani a  kocsi
állásokat? — próbálok trom- 
folni.

— Nincs hozzá emberünk.
Napi 30—40 kocsit kell kirak
ni, a  feladás ugyanennyi. Át
lagosan. Ha kevesebb érkezik 
vagy indul, akkor győzzük. De 
ha több fut be egyszerre, ak
kor alkalmi rakodókat foga
dunk a saját dolgozóink közül, 
a munkaidejük letelte után.
Ebből ered persze az egyik 
probléma: fizetésnapokon alig ge^: 
akad vállalkozó, annak ellené
re, hogy egy-egy begyakorlott 
munkás, illetve gépkezelő akár 
80 forintot is megkereshet 
óránként. A másik gondunk 
ennél is bonyolultabb.

napjainkig terjedő hiteles do
kumentumok fénymásolataival 
és korabeli fényképfelvételek
kel illusztrált, gépelt lapokba.

— Szeretnénk egy vasútüze
mi telefont ide —• vált át egy 
mai, égető témára a fiatalem
ber. — Tudjuk, hogy a Bur
mán hamarosan felszabadul 
egy vonal, ezért már meg is fo
galmaztam a kérvényt a buda
pesti vasútigzgatóság vezetőjé
hez — ezzel átnyújtja a  szöve-

„Évi 35—40 ezres a kocsifor
galmunk. Gubacsrendezőn 
nincs városi távbeszélő; a 
MÁV raktárnokai sem tudnak 
közvetlen kapcsolatot tartan ia  
bennünket kiszolgáló forgalmi 
emberekkel. A kocsifordulók 
tovább csökkennének, ha meg
kapnánk az üzemi telefont. 
Az állomás területén a vegyi
anyagokkal rakott kocsikban 
történő árúsérülés esetén a ve

itM e gfize te tt
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— Talán a vasúttal kapcso
latos?

— Igen. Ha a gubacsi rende- szély elhárításában szaktanács
od a 24 órán belüli négyszeri adással, szükség esetén egyéb

F E L H Í V Á S
A  Magyar Szocialista Munkáspárt Budai Járási Bizott

sága méltó és maradandó emléket kíván állítani a  magyar 
munkásmozgalomban egykor jelentős szerepet játszó Nagyszé
nás! menedékháznak. Ezért kéri mindazokat, akik a Nagyszé
nás! menedékházzal kapcsolatos eseményekről tárgyi doku
mentumokkal — fényképek, kiadványok, sajtócikkek — ren
delkeznek, vagy személyes tapasztalataikkal, visszaemlékezé
seikkel segíteni tudják ezt a munkát, úgy azokat juttassák el 
a  Budai Járási Pártbizottsághoz. Cím: MSZMP Budai Járási 
Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztály Budapest, XII., 
Csörsz u. 49. 1126. Telefon: 358—959

Ö R Ö M H Í R

Tudatosabb, ésszerűbb 
munkaerő-gazdálkodást

Január elsején életbelépett az új közgazdasági szabá
lyozórendszer, amely népgazdaságunk egyensúlyi 
helyzetének javítását célozza. Hatása érezhető lesz a 

vasúton is. A szabályozórendszer egyik sarkalatos, a  vasút 
szempontjából is fontos célkitűzése, az ésszerű létszám- és 
munkaerő-gazdálkodás. Mielőtt túlzott derűlátással kimon
danánk: ez a fordulat, a vasút munkaerőhelyzetében is javu
lást idéz elő, tekintsünk valamelyest hátra is.

Tíz éve, 1970-ben 150 ezer embert foglalkoztatott a  vasút. 
1979 véged már csak 140 ezret. A folyamatos szállítás szem
pontjából amúgy is frekventált munkaterületeken még to
vább csökkent a  létszám! Mit mutatnak ezzel szemben a tel
jesítmények? Tíz éve a 116,1 millió árutonna mellett 386,5 
millió utast szállított a MÁV. A létszámcsökkenés ellenére — 
természetesen a technika sokat fejlődött — az áruszállítás az
óta 134 millió tonnára nőtt, igaz hozzávetőleg 90 millióval ke
vesebben utaztak vasúton.

Az idei terv minden korábbinál feszítettebb. A vasútnak 
137 millió árutonnát és 290 millió utast kell elszállítani. A  
megnövekedett feladatok a jelenleginél lényegesen nagyobb 
követelményeket támasztanak. Túl azon, hogy kinek-kinek 
megvan a  maga feladatköre, egymást segítve keményen kell 
dolgozni minden szinten. Az is igaz, hogy más népgazdasági 
ágaknál jól alkalmazható teljesítmény-arányos bérezés csak 
nehezen terjeszthető ki a vasúti szállítás különböző területeire. 
Ráadásul ahol bevezethető lenne, ott sem élünk mindig a  le
hetőséggel.

M a a forgalmistát, a termelésirányítókat, a frekventált 
munkakörben dolgozókat külön-külön meghallgat
juk, úgy tűnik: valamennyien megalapozottan sorol

ják gondjaikat, bajaikat. Arról viszont nem szól senki, hogy 
munkájuk egyszerűsítésével miként lehetne fontosabb mun
katerületre irányítani a nélkülözhető létszámot, hogyan lehet
ne munkaköröket összevonni, bújtatott létszámot csökkenteni.

A hatvanas évektől milliókat költöttünk számítógépekre, 
irodagépekre, az üzemvitel meggyorsítására, a  kimutatások 
gyártása, a bürokrácia fokozódása miatt mégsem takarítot
tunk meg létszámot. Sőt: nőtt az improduktív állomány. Az 
adminisztratív létszámstopp sem hozott számottevő eredményt.

A túlórák száma sem csökkent. Az egyik nagy állomás fő
nöke, hogy a forgalmisták túlóráinak csökkentése miatt és 
azért, hogy a szabadnapokat folyamatosan kiadhassa, egy ne
gyedik dolgozót is beállított. S mi lett az eredmény? Az új 
dolgozót valósággal kiutálták maguk közül a  kollégák, de meg
találták az újabb kiskaput is: váltva elmennek betegállomány
iba, hogy alapot teremtsenek a túlórára. Olyan példa is volt, 
hogy a felelős vezető csak többletlétszámtól remélte a  túlórák 
csökkentését. Megkapta, de a  többletlétszám ahelyett, hogy 
csökkentette volna, tovább növelte a túlórák számát.

A régi szabályozók sokszor arra ösztönözték a vezetőket, 
hogy a fölösleges., létszámot megtartsák. Még akkor is, ha 
munkájuk sokszor látszattevékenység volt. (Félreértés ne es
sék, a vasútnál van egyféle szükséges tartalék is). Arra is volt 
példa, hogy a létszámot nem a feladatokhoz, hanem a bértö
meghez határozták meg. Vezetők egész sora, a stabilitás alap
vető feltételeként a  bázis létszámot emlegette, miközben a 
normák megalapozottságának felülvizsgálatát, a szervezés ha
tékonyságának fokozását nem karolta fel kellően.

Tm évedés lenne azt gondolni, hogy az érvénybe lépett 
rendelet minden gondunkat megoldja. A feladatokkal 
összhangban levő létszám- és munkaerőgazdálkodásra 

továbbra is szükség lesz. Ez azonban nemcsak a  gazdasági vé^ 
zetőkre, hanem a  társadalmi szervezetekre is nagyobb terhe
ket ró. Mert hiába az értő szigor, ha a  sorozatosan fegyelme
zetlen kedő vasutast a  társadalmi szervezetek védelmükbe ve
szik. Ilyenkor arról sem volna szabad megfeledkezni, hogy a  
többszáz, vagy ezer becsületes, fegyelmezett vasutas önérzetét 
sértik. Ez ellentmondana a végzett munkával arányos (anyagi) 
elismerésnek, a  jogok és kötelességek következetes érvényre 
juttatásának, az üzemi demokráciának.

Januártól minden más lesz — mondtuk az elmúlt évben. 
Hisszük, hogy másként lesz, de ehhez változtatni kell •vala
mennyiünk szemléletén. És természetesen az ösztönzőkön, a  
munkaerőgazdálkodás beidegződöit hagyományain, célján, 
módszerein — de talán stílusán is.

O. K.

K isá llom áson  —  nagy felelősséggel
MAI LÁTOGATÁS GYERMEKKORI ÉLMÉNYEIM SZÍNHELYÉN

RodrAŐ-narfi , .. . D - más forgalmi irodájából hal 
6 r  község — Bőd- lottam telefoncsörgést. Na 

rogkeresztúr — vasútállomá- gyón tetszett, hogy a forgal
sa mellett nőttem fel. Gyer
mekkorom nagy élményeinek 
egyik színtere a  vasút volt,

misták szinte éjjel-nappal ad- 
ták-vették a jelzéseket.

a kis állomástól? — kérdezi a 
főnök. — Ez a múltban is 
csak akkor volt érdekes, ahogy 
hallottam, amikor a méltósá- 
gos grófnőnek meg kellett ál-

ahonman —- természetesen momra szülőfalum vasútállo-
Szőval csodálatos volt szá- lítani a menetrend szerint ha-

•nagy szigorúsággal és féltés*! 
sel kergettek a málháizók, vál
tókezelők, sőt a  nagytekinté
lyű áll oftíásf önök is, hiszen a 
kocsik alatt bujkálni, fékbó
dékra mászkálni valóságos is
tenkísértés volt. Mi nem érez
tük a veszélyt, így hát gyer
meki szemszögből nézve nem 
szimpatizáltunk a vasutasok
kal. De azt már kicsi korom
ban el kellett ismernem, hogy 
munkájukra nagyon pontos, 
pedáns és szorgalmas emberek 
voltak. Különösen a váltóke
zelők, akik a legzordabb idő
ben is olyan nagy gonddal 
tisztogatták a váltókat, mint 
kukták a rézedényeket. Nya
ranta az állomás egyik őrhe
lyétől nem messze egy fa te
tejéről lestük, hogy egyetlen 
karmozdulattal milyen csodát 
művelnek: a vagonokból álló 
kocsisor kerekei nyikorogva, 
sőt néha sikoltva gurulnak az 
egyik vágánypárról a másikra.

Aztán az a bátorság, amikor 
be- vagy kijár, esetleg meg
állás nélkül átrobog az állo
máson a vonat, s a váltókeze
lő ott áll, alig két méterre a 
csattogó, szeletkavaró szerel
vény mellett és szalutál. Alat
tunk az őrbódétól még kétszáz 
méternyire is remegett a föld.

Életemben először az állo

mása, s bár az azóta eltelt év . 
tizedek során megbámultam 
Európa legnagyobb vasútállo
másait is, a varázslat mind a 
mai napig ta r t  És mindany- 
nyiszor, amikor vonattal érke
zek haza, valami kifejezhetet- 
len jó érzés hullámzik át raj
tam.

hogy otthon jár
tam, bekopogtam az állo
mási önökhöz.

Bodrogi József fiatal ember, 
őt már a  mi rendszerünk ne
velte vasúti tisztté. Amikor 
tehát engem gyermekkorom
ban, hajdani elődje, Papp Já
nos állomásfőnök úr szigorú
sága (féltése) távol tartott in
nen, ő még meg sem szüle
tett.

Mosolyog emlékezéseimen, s 
megjegyzi, hogy a mai falusi 
gyerek talál más csodálni va
lót is, mint a  vasút. Egyéb
ként észrevettem, hogy az ál
lomás területe, illetve a  vá
gányok meghosszabbodtak. így 
most már akár kétszáz tenge
lyes vonat befogadására is al
kalmas. A biztonsági berende
zések korszerűsödtek. Az ese
tenként felvillanó ívlámpák 
fénye meg szinte a fél falut 
bevilágítja.

— De mit akar maga ettől

ladó gyorsvonatot.
— Ne szerénykedjen -—biz

tatom Bodrogi Józsefet —, hi
szen itt kőbányák vannak, épí
tőelemeket készítő üzem, ma
jolikagyér, nagy borpincészet, 
állami gazdaság, erdészet és 
a személyforgalom se kicsi.

— Hát gond azért Itt is van 
— lendül a  beszélgetésbe a 
fiatal vezető —, különösen az 
ügyfeleink kocsi igényének ki
elégítését illetően. De hát ez 
országos gond.

— Ennek a kis állomásnak 
a gondjairól szóljon.

Az állomásfőnök a hajába 
túr, aztán sorolja, hogy na
ponta megy az izgalmas „to
tózás”: amikor üres vagonok 
érkeznek, hogyan is osszák el. 
Aztán meg, hogy mikor a leg
alkalmasabb ezeket a kocsi
kat a négy iparvágányra be
tolatni, majd rákot tan kihúz
n i . . .

— Van-e valami fontossági 
sorrend ?

— Nehéz eldönteni, hiszen 
az útépítésekhez szállítandó kő 
legalább olyan fontos, mint a 
blokkgyár készítménye, ami
ből házat építenek. De a kao
linbánya sem csak a hazai por
celángyártáshoz szállít alap
anyagot, hanem exportra is. 
Aztán itt van a  világhírű

hegyaljai bor, aminek jelen
tős részét szintén exportálják.

— Azért gondolom, az igé
nyeket mégiscsak ki tudják 
elégíteni.

A  főnök sóhajt, m aj d
elmondja, hogy az irányítása 
alatt dolgozó húsz ember azon 
igyekszik, hogy a lehetőségek
hez képest kielégítsék az igé
nyeket.

— Itt minden házban, így 
a vasutasok pincéiben is saját 
termésű bor van. Nem okoz 
ez bajt a szolgálatban? — 
kérdezem.

— Előfordult már, hogy a 
szolgálatra jelentkező kolléga 
enyhén ittas volt. Haza küld
tem, majd szigorúan felelős
ségre vontam. Talán ennek kö
szönhető, hogy három éve nem  
volt baleset az állomáson.

— Milyen a munkamorál?
— Az emberek becsülettel 

elvégzik a rájuk bízott fel
adatokat, de a mai váltóke
zelők például nem tisztítják 
a váltókat olyan szertartáso
san. ahogy ön a régieket látta.

— Jól érzi itt magát?
— Mi. akik nemcsak meg

élhetésül, de hivatásul is vá
lasztottuk ezt a pályát, úgy 
kell viselkednünk, mint a 
honvédségnél — mondja mo
solyogva —. Ahová vezényel
nek bennünket, ott kell helyt
állni. És egy ilyen kisállo
máson is akkora felelősséggel, 
mintha a Keleti pályaudva
ron lennénk.

Dávid József
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Megváltoztak a kiváló újító és feltaláló 
kitüntetés adományozásának feltételei

Az Országos Találmányi 
Hivatal elnökének a  Szak- 
szervezetek Országos Tanácsa 
elnökségének, a Termelőszö
vetkezetek Országos Tanácsa 
elnökségének, az Ipari Szö
vetkezetek Országos Tanácsa 
elnökségének irányelve alap
ján 1980. január 1-től kezdő
dően megváltoznak a „Ki
váló Üjitó** és a „Kiváló Fel

találó” kitüntetés adományo
zásának feltételei.

Az újító és feltaláló moz
galom fejlesztésének hatha
tós eszköze, hogy az újítók 
és feltalálók az anyagi elis
merésen túlmenően erkölcsi 
elismerésben is részesüljenek. 
Ennek egyik jelentős formája 
a  „Kiváló Fel találó,” illetve 
a „Kiváló Újító” kitüntetés.

Mit mond a jogszabály?
A 45/1969. (XII. 29.) Kor

mány számú rendelet 8. §-a 
teszi lehetővé a  feltalálók 
erkölcsi elismerését. Eszerint 
„IVágyjelentőségű találmány 
belföldi feltalálójának a mi
niszter, az Országos Talál
mányi Hivatal elnöke és a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa együttesen Kiváló Fel
találó kitüntetést adományoz
hat. A kitüntetés rendszeres 
feltalálói tevékenység elisme
réseként is adományo?v ntó.” 

Az újításokról szóló 38/1974. 
(X. 30.) MT. sz. rendelet 5. § 
(2) bekezdése szerint „Nagy 
jelentőségű újítás, vagy rend
szeres újítói tevékenység elis
meréseként a  miniszter (or
szágos hatáskörű szerv veze
tője), az Országos Találmá
nyi Hivatal elnöke és a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa — szövetkezeti tag ese
tében a szövetkezetek orszá
gos érdekvédelmi szerve — 
együttesen a Kiváló Üjitó 
kitüntetés arany, ezüst, vagy

bronz fokozatát adományoz
hatja”.

Az erkölcsi elismerésre vo
natkozó fenti jogszabályok 
hatályosságát erősíti meg a  
Minisztertanács 1006/1977. (II. 
17.) MT. számú határozatá
nak III. fejezete, amely ki
mondja, hogy „Változatlanul 
adományozható a 45/1969. (XII. 
29.) Kormány számú rende
let 8. § alapján a Kiváló Fel
találó,, a 38/1974. (X. 30.) MT. 
számú rendelet 5. § (2) be
kezdése alapján a „Kiváló 
Üjitó” kitüntetés**.

— A Kiváló Feltaláló, illet
ve a Kiváló Újító kitüntetés 
kizárólag az újító, feltaláló 
munka magas szintű erkölcsi 
elismeréseként azoknak ado
mányozható, akik a további
akban megfogalmazott felté
teleken túlmenően emberi 
magatartásuk, a  munkához, 
valamint a munkatársaikhoz 
való viszonyuk alapján is 
méltóak rá.

A „kiváló újító” kitüntetés 
felterjesztési módja

1. A Kiváló Üjitó kitünte
tés arany, ezüst, illetve
bronz fokozata adható nagy 
jelentőségű újítás, illetve
újítások szerzőjének, akinek
újítását a  vállalat hasznosí
totta és ennek során utókal
kulált, pénzben kimutatott 
vállalati hasznos eredmény 
Jelentkezett, így legalább:

— 1 500 000 forintos válla
lati hasznos eredmény eléré
sénél arany fokozat,

— 750 000 forintos vállalati 
hasznos eredmény elérésénél 
ezüst fokozat,

— 350 000 forintos vállalati 
hasznos eredmény elérésénél 
bronz fokozat adományozha
tó.

2. Abban az esetben, ha a 
vállalati hasznos eredmény 
pénzben nem fejezhető ki, 
például a minőséget, a mun
kakörülményeket javító, a 
munkavédelmi, az egészség- 
ügyi újításoknál stb., az újító 
megvalósult újításai után ki
fizetett újítói díj alapján is 
elnyerheti a kitüntetés foko
zatait, így legalább:

75 000 forintos kifizetett 
újítói díj elérésénél arany,

40 000 forintos kifizetett 
újítói díj elérésénél ezüst,

20 000 forintos kifizetett 
újítói díj elérésénél bronz fo
kozat adományozható.

A kitüntetésre javaslatot

lehet tenni a  megfelelő ará
nyok esetén az 1. és a  2. 
pontban javasolt mód kombi
nációja alapján is lehet.

3. A Kiváló Üjitó kitünte
tésre felterjesztést lehet ten
ni a  rendszeres újítói tevé
kenység alapján is. Például 
a  folyamatosan több éven 
keresztül folytatott rendsze
res és eredményes újítói te
vékenységért, amikor az újí
tások kimutatott gazdasági 
eredménye vagy a  kifizetett 
díjak összege nem éri el az 
előírt szintek valamelyikét. 
Ez esetben az alábbiakat kell 
figyelembe venni:

— 40-nél több hasznosított 
újítás esetén arany,

— 26—40 hasznosított újí
tás esetén ezüst,

— 15—25 hasznosított újí
tás esetén bronz fokozat ado
mányozható.

Ha rendszeres újítói tevé
kenység során — az egyes 
újítások hasznosítása követ
keztében — közvetlenül pénz
ben mérhető utókalkulált 
hasznos eredmény is mutat
kozik, ezek mértékét is fel 
kell tüntetni az előterjesztés
ben.

Az adományozó szervek 
vezetői a felsorolt értékhatá
roktól, vagy mennyiségektől 
eltérhetnek, maximálisan 25 
százalékos mértékben.

szervezeti bizalmival egyetér
tésben kell ^felterjeszteni.

A felterjesztés alapjául a 
vállalatnál a hasznosított újí
tás, illetve találmány hasznos 
eredménye, vagy a  kifizetett 
újítói, feltalálói díj, illetve 
rendszeres újítói vagy felta
lálói tevékenység szolgál. A 
felterjesztésnél figyelembe ve
hetők más vállalatoknál meg
valósítóit, hasznosított újítá
sok és találmányok is. Az er
re vonatkozó igazolásokat a 
vállalatok egymástól megkér
hetik.

Az újítások és találmányok 
megvalósításából keletkezett 
vállalati hasznos eredmény, 
illetve kifizetett díj megálla
pításánál több szerző esetében 
a személyekre vonatkozó szer
zőségi részarányt kell figye
lembe venni, több újítás vagy 
találmány esetében halmozott 
értékben. így a meghatáro
zott szintek egy, vagy több 
megvalósított újítás vagy ta
lálmány eredményéből, illet
ve díjazásából adódhatnak. A 
halmozott értékek elérésénél 
visszamenőleg határidőket 
megállapítani nem szükséges.

Azoknak, akik a  Kiváló 
Üjitó, illetve Kiváló Feltalá
ló kitüntetés arany fokozatát 
már egyszer elnyerték, újabb 
újításaik, találmányaik hasz
nosítása után csakis az arany 
fokozatú kitüntetés adomá
nyozható, figyelemmel az er
re vonatkozó értékhatárokra.

Azokat az újítókat és fel
találókat, akik több alkalom
mal elnyerték e kitüntetések 
arany fokozatát terjesszék fel 
kormánykitüntetésre, a vo
natkozó előírások betartásá
val.

Mindaddig, amíg az újító, 
vagy a feltaláló az első arany 
fokozatú kitüntetést el nem 
nyerté, az alábsöftyabb foko
zat mögött álló eredmény 
hozzászámítandó a magasabb 
fokozatra történő felterjesz
téshez.

Az irányelveknek megfele
lően a  közeljövőben a Vasúti 
Üjítási Szabályzatot is módo
sítják. V

Dr. Gyóni Béla

SZEGEDI ÚJÍTÓK

Háromnegyed év alatt 
4 ,3  milliót takarítottak meg
Az újítómozgalom eredmé

nyeit és a további lehetősége
ket vizsgálták a közelmúltban 
a szegedi igazgatóság területén 
dolgozó újítási ügyintézők, 
szakvéleményezők és a leg
eredményesebb újítók. Megál
lapították többek között, hogy 
tavaly az első háromnegyed 
évben az újítók hatékonyan 
járultak hozzá a vasút felada
tainak teljesítéséhez.

A szegedi igazgatóság terü
letén szeptember végéig 528 
újítási javaslatot nyújtottak 
be. Ebből 280-at fogadtak elés 
hasznosítottak. A megtakarí
tás 4,3 millió forint.

Az újítók munkáját könnyí
tette az igazgatóság által ki
adott központi feladatterv. Eb
ben olyan gazdasági és mű
szaki feladatokra (szám sze
rint 112-re) irányították az 
újítók figyelmét, amelyek leg
inkább befolyásolják a gazda
ságos munkavégzést, a gépek 
és berendezések jobb kihasz
nálását, az energiatakarékos
ságot. A központi feladatterv 
alapján a szolgálati helyek is 
elkészítették újítási tervüket, 
s azokat eljuttatták az érde
keltekhez. Ennek köszönhető, 
hogy amíg 1978-ban három
negyed év alatt 25 feladatter
vi újításból csak 7-et fogad
tak el, tavaly már 43-ból 29-et. 
Említést érdemel az is, hogy a 
benyújtott újítások 16 százalé
ka munkavédelemmel kapcso
latos javaslat volt.

A mozgalom eredményessé
gét újítási kiállítások, ötlet
napok és újítóklubok is segí
tették. Az újítóknak 421 ezer 
forint újítási díjat fizettek ki. 
Többen kitüntetést, jutalmat 
kaptak.

Tavaly az első három ne
gyedévre hirdetett újítási ver
senyben kiemelkedő ered
ményt elért; szolgálati helyek, 
újítók, szakvéleményezők és 
szocialista brigádok összesen 
62 500 forint jutalmat kaptak. 
Négyen — Kasza Dezső, Vi- 
nek Pál, Vaczkó István és 
Ugrainé Tömörkény Zsuzsa — 
Kiváló Dolgozó kitüntetésben 
részesültek.

A verseny eredménye a kö
vetkező. Vontatási szolgálat: 
1. Kecskemét, 2. Vésztő, 3.

Kik részesülhetnek 
a „kiváló feltaláló” kitüntetésben99____
1. A Kiváló Feltaláló ki

tüntetésben részesíthetők azok 
a  feltalálók, akiknek érvé
nyes szabadalommal védett 
találmányát hasznosították és 
ennek következtében jelentős 
mértékű utókalkulált ered
mény keletkezett:

— 3 000 000 forintos válla
lati hasznos eredmény eléré
sénél arany,

1500 000 forintos vállalati 
hasznos eredmény elérésénél 
ezüst,

— 750 000 forintos válla
lati hasznos eredmény eléré
sénél bronz fokozat adomá
nyozható.

2. Ha az érvényes szabada
lommal védett találmány 
megvalósítása során a válla« 
lati hasznos eredmény pénz
ben nem fejezhető ki, a fel
találói díj alapján is elnyer
heti a kitüntetés fokozatait:

— 120 000 forintos kifizetett 
feltalálói díj elérésénél arany,

— 75 000 forintos kifizetett 
feltalálói díj elérésénél ezüst,

— 35 000 forintos kifizetett 
feltalálói díj elérésénél bronz, 
fokozat adományozható.

A  kitüntetésre javaslatot 
tenni a  megfelelő arányok 
esetében az 1. és a 2. pont
ban javasolt mód kombiná
ciója alapján is lehet.

3. A rendszeres, folyama
tos feltalálói tevékenység el
ismeréseként is adományoz
ható a „Kiváló Feltaláló” ki
tüntetés különböző fokozata. 
Ez esetben a több évei* ke
resztül folytatót feltalálói te
vékenységet kell vizsgálni, 
melynek során kettő vagy 
több olyan hasznosított talál
mány a kiindulási alap, 
amely érvényes szabadalom
mal védett.

A kitüntetés adományozá
sára készült javaslatot a 
szakszervezeti bizottsággal 
együttesen az - illetékes szak

M it n y ú jt  ta g ja in a k

az Első Biztositó és Segélyegyesület
A Magyar Államvasúti Al

kalmazottak Első Biztosító és 
Segélyegyesülete már 105 éves. 
Az egyesületet 1875-ben ala
pították. Akkor a hazai va
sútvonalak hossza 6400 kilo
méter volt, az alkalmazottak 
száma peddg 14 ezer. A vas
utasok akkori rossz szociális 
körülményein akart segíteni 
egy kis önkéntes csoport, élén 
Ács György főkadauzzal. Elha
tározták, hogy pénzt gyűjtenek 
és abból temetkezési segélyt 
adnak a  vasutasoknak.

Ma már 125 ezer tagja van 
az egyesületnek, és évente tíz

millió forint készpénzsegély- 
lyel rendelkeznek. A  tagoknak 
többek között házassági, gyer
mekszületési, tanszervásárlási, 
betegségi, baleseti, temetési és 
egyéb segélyt adnak. Ezen kí
vül a  Hajdúszoboszlói, hévízi és 
a parádfürdői korszerű üdü
lőikben pihenhetnek a dolgo
zók. A három üdülőház téli és 
nyári üdültetésre egyaránt al
kalmas, s egyidejűleg csaknem 
kétszáz személy üdültetését 
biztosítja. Az üdülőkben a ko
rábbi 10 nap helyett bevezet
ték a  14 napos időtartamot.

(Drégely)

V é r a d ö h a t  h ö s a ö n t ö t t e h

Eg y év alatt 7 2 0  liter vért adtak  
a m iskolci vasút igazgatóság dolgozói

A miskolci igazgatóság Vö
röskereszt nagyüzemi vezető
sége december 21-én véradó
ünnepséget tartott az igazgató
ság kultúrtermében. Dobos 
Margit, a Vöröskereszt veze
tőségének titkára' köszöntöt
te a megjelenteket. Elmondot
ta, hogy ez az ünnep a vér
adómozgalom kettős jubileu. 
ma. Egyrészt azért, mert ha
zánkban 30 éve jött létre a 
szervezett vérellátás, másrészt 
20 évvel ezelőtt a Magyar Vö
röskereszt I. kongresszusának 
határozatai értelmében indult 
és bontakozott ki a térítés- 
mentes véradómozgalom.

Ezen az ünnepségen azokat 
a véradókat köszöntötték, akik

önfeláldozóan, emberségből, 
humanizmusból siettek és 
sietnek vért adni, hogy segít
senek bajba jutott embertár
saikon. Az igazgatóság terüle
tén 1979-ben megtartott térí
tésmentes véradónapokon 1800 
fő 720 liter vérrel járult hoz
zá a betegek gyógyításához. 
Közülük sokan többszörös vér
adók. A legjobbakat a Ma
gyar Vöröskereszt Országos 
Vezetősége térítésmentes vér
adásaikért és a mozgalom ön
zetlen támogatásáért kitünte
tésben részesítette.

A kitüntetéseket és jutal
makat Hernádi István, az 
igazgatóság vezetője nyújtotta 
á t

Szeged. Építési szolgálat: 1. 
a kiskunhalasi pályafenntar
tási főnökség, 2. a kecskeméti 
pályafenntartási főnökség, 3. a 
hódmezővásárhelyi pályafenn
tartási főnökség. A biztosítóbe
rendezési és anyaggazdálkodá
si szakszolgálat munkahelyei 
közül első a szegedi BFF.

Harminckét szocialista bri
gád közül a legeredményesebb 
volt a kecskeméti vontatási 
főnökség . Jedlik Ányos bri
gádja, 2. az építési főnökség 
Dózsa, 3. a Makarenko bri
gádja.

A szakvéleményezők közötti 
verseny győztese Szombathe
lyi András (szentesi építési fő
nökség), 2. Csüllög Bálint 
(Vésztő), 3. Szekeres Tibor 
(Szeged, ÉHF).

(Gellért)

Újítási ankét
A miskolci járműjavítóban 

decemberben újítási ankétet 
tartottak, amelyen ismertették 
többek között az elmúlt év 
újítási eredményeit 1978-hoz 
viszonyítva húsz százalékkal 
nőtt a hasznosított újítások 
száma. Az ebből származó 
megtakarítás meghaladta az 
egymillió forintot. A tavaly 
két alkalommal rendezett öt
letnapon a dolgozók 130 ötle
téből 31-et újításként vezettek 
be.

1979 első félévében a Jár
műjavítók újítási versenyében 
a  miskolci járműjavító a har
madik helyezést érte el. A 
Borsod megyei üzemek és vál
lalatok közötti versenyben 
újítási munkájukat ugyancsak 
harmadik díjjal jutalmazták. 
Az üzem újítói közül tavaly 
tízen, a szakvéleményezők kö
zül peddg hárman érték el ki
váló helyezést.

Brigádvetélkedő Miskolcon
Miskolcon a közelmúltban került sor a  szocialista brigá

dok vetélkedőjének igazgatósági döntőjére. Tíz brigád ver
sengett a győzelemért. Az első helyezést és a vele járó há
romezer forintot az igazgatóság kereskedelmi osztályának 
Lenin szocialista brigádja szerezte meg. Második a  sátoral
jaújhelyi pályafenntartási főnökség Egyetértés, harmadik pe
dig a távközlési szolgálat Bláthy Ottó brigádja lett.

Téli p illa n a tk é p e k

Papp Márton, a terézvárosi pft. főnökség 5-ös szakaszának vo
nalbejárója hevedert cserél az egyik sínszálon

Így látta a fotós a téli tájat a vonatablakból
(Jurkievlcz Tibor felvételei)
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nyugdíjba  készül

A  Keleti pályaudvar fizető pénztárosa

Gyeöry Kálmánné fizetőpénztáros
Gyeöry Kálmárméval, a  Ke

leti pályaudvar dolgozójával 
bajos lenne hosszan beszélget
ni a  peronok vagy a  vágányok 
között. A vasutasok ugyanis, 
ahol csak látják, mindenütt 
megsüvegelik, de az sem ritka, 
hogy egy-két szót váltanak ve
le. Ennek magyarázata nagyon 
üs egyszerű: tizenhat éve ő az 
állomás fizetőpénztárosa.

Ica nénivel „hivatalában”, 
egy vasráccsal védett helyi
ségben beszélgettünk életéről, 
pályafutásáról. Erre itt  már 
csak néhány hétig lesz alka
lom, mert nyugdíjba megy.

— Csak a  pénztárosnak §zól 
ez a  megkülönböztetett tiszte
letadás?

—- Ügy érzem, az embernek 
is. A  vasutasok nemcsak azért 
olyan közvetlenek hozzám, 
mert tőlem kapják a pénzt, azt 
akkor is ki kellene fizetnem, 
akár jó, akár rossz viszonyban 
vagyok valakivel. Életem so
rán minidig arra törekedtem, 
hogy a lehető legegyszerűbben, 
de őszintén nyilvánítsak véle
m ényt A negédes modort ép
pen úgy elítélem, mint a  go
rombaságot Tapasztalatom 
szerint az emberek olyanok, 
amilyenek mi , vagyunk hozzá
juk.

Gyeőry Kálmánnénak a ti
zenhat év alatt soha nem volt 
hiánya, de többlete sem. A fi
zetést minidig időben, pontosan 
megkapták az emberek. Ügy 
hallottam, egyszer mégis izga
lomba hozta környezetét

— Hogy is történt?
—- Három évvel ezelőtt a 

nyílt utcán kiraboltak egy

pénztárost. Ezután nálunk is 
elrendelték, hogy a pénzért 
csak rendőri kísérettel lehet 
menni. Az első alkalommal, 
amikor a bankból jövet, két

fegyveres között ballagtam a 
peronon; ezt látva az ismerős 
vasutasok értetlenül súgtak 
össze. . .

— A vasúton kívül volt-e 
más munkahelye?

— Nagyon büszke vagyok rá, 
hogy nemi Murakeres ztúron 
kezdtem. A-házasságkötés em
léke is oda k ö t A férjemmel 
egy állomáson dolgoztunk, ő 
kocsirendező volt, én akkor 
m ár forgalmi szolgálattevő. 
Ebből a munkakörből ment 
nyugdíjba három évvel ezelőtt 
Az utolsó két évtizedben ő is 
Budapesten szolgált, a  Nyuga
tiban. A  családom vasutas- 
múltját egyébként dédnagy- 
apámig tudom visszavezetni.

Gyeőry Kálmánné elégedet
ten beszélt munkájának meg
becsüléséről : háromszor kapott 
kiváló dolgozó kitüntetést, két
szer Vezérigazgatói dicséretet, 
és egyszer Honvédelmi Érdem
éremmel tüntették ki.

Társadalmi munkát a  foglal
kozásához hasonlót vállalt; 
mondván, hogy azt tudja a  leg
tökéletesebben ellátni. Tizen
hat évig volt a Keleti pálya
udvar állomási pártszervezeté
nek gazdasági felelőse.

— Mi lesz, ha már nem csö
rög a vekker?

— őszintén megmondva hiá
ba volt szabadjegyünk férjem
mel, nagyon kevés helyre ju
tottunk el a  munka és a  válto
zó szolgálat miatt. Ezt szeret
nénk pótolná. Meg akarjuk is
merni Magyarország nevezete
sebb helyeit és egyszer jó len
ne körülnézni Európa néhány 
országában. . .  S. R.

Békéscsabai fiatalok Debrecenben
A békéscsabai csomóponti 

KlSZ-bizottság 22 tagú kül
dő ttságe a közelmúltban a  deb
receni csomópontra látogatott 
tapasztalatcsere céljából. Első
nek a gépállomást, majd a 
vontatási főnökséget tekintet
ték meg. Ebéd után a  debrece
ni igazgatóságot keresték fel, 
ahol Hufiyicska József főtaná
csos tájékoztatást adott az 
igazgatóság főbb feladatairól 
és bemutatta a  központi for
galmi irányító termet. Ezután

a csomópont kultúrtermébe 
vezetett a  csabai fiatalok útja, 
ahol a  vendéglátókkal beszél
gettek időszerű ifjúságpolitikai 
feladatokról.

Másnap a járműjavítóba lá
togattak, ahol tájékoztatást 
kaptak az üzem életéről, műn
ké járók A békéscsabai fiatalok 
a kétftapds débréceiia t&i^&zliá- 
latcsere befejezése után élmé
nyekben gazdagodva tértek ha
za.

Szöveg és fotó:
Farkas Sándor

A békéscsabai fiatalok megérkeztek Debrecenbe

ÉLT 57 EVET

Autóbuszok váltották fe l  
a dombóvári kisvasutat

„Értesítjük a Tisztelt Utazó
közönséget, hogy... a Dombó
vári GV-hálózaton 1979. de
cember 31-én 24 órától a sze
mély- és árufuvarozás meg
szűnik!**

Akik a múlt év végén e kis- 
vasúton utaztak, a  dombóvári 
végállomás várótermének be
járati ajtaja melletti falon ol
vashatták a  hirdetményt. A 
már régóta terjedő hírek tehát 
valósággá váltak: megszűnt a 
kisvasút. De még az utolsó na
pon is sokan kérdezték a jegy
vizsgálótól.

— Tényleg nem jöttök már 
holnap?

zett lórékat. Csak később ke
rült a  gazdasági vasútra né
hány — különböző típusú, kis
teljesítményű gőzmozdony és 
motorkocsi. Személyforgalom 
ebben az időben kizárólag az' 
uradalmak munkásainak szál
lítására korlátozódott.

A GV-hálózat nagyarányú 
fejlesztése 1948-ban kezdődött. 
A meglevő vasutat használható 
állapotba hozták. Űj kiegészí
tő és összekötő vonalak épül
tek. Az 1949. évi államosítás
kor a  hálózat a Kaposvári 
Gazdasági Vasutak Nemzeti 
Vállalat tulajdonába került,
1950-től pedig Kaposvári

Amikor még a vonat já rt..
— Nem — hangzott a  válasz, 

melyre a  fejüket ingatták a 
kérdezők, mint akik nem tud
nak beletörődni a  valóságba.

Ez volt a tanyák 
köldökzsinór j a

Dombóvár környékének ar
culatához szorosan hozzátarto
zott a  kisvasút, amely zötyög- 
ve-zakatolva, évtizedeken ke
resztül szállította a  főközleke
dési .központoktól ■ távoli tele
pülések lakosságát. Ezen a  vi
déken a kisvasút amolyan köl
dökzsinór volt a  dombok, lan
kák között megbúvó kicsiny 
falvak, apró tanyák és a külvi
lág között, s amelynek képze
letbeli fejfájára immár ráke
rülhet a  felirat: „Élt: 57 évet.**

Elevenedjenek most fel még 
egyszer a  Dombóvári Gazdasá
gi Vasút életének, történeté
nek jelentősebb részletei, egé
szen az 1979-es év szilveszter 
napjáig; amikor is az Inám- 
alsóról induló 1721-es számú 
vonat utolsóként közlekedett a 
hálózaton és 21 órakor Nakra 
való megérkeztével a  GV for
galma megszűnt.

A hálózat nagy része 1923- 
ban épült, azzal a  céllal, hogy 
a Dombóvártól északnyugatra 
elterülő Eszterházy-uradalmak 
szállítási igényeit kiszolgálja. 
A gyenge felépítményű pályán 
kezdetleges járművek közle
kedtek. Lovak húzták a fából 
készült kocsikat, az úgyneve-

M I É R T  S O K  A P O T Y A U T A S ?
Ilyen még nem volt Ócsán. 

Az állomáson, a  jegypénztár 
előcsarnokába vezető ajtók zár
va, rajtuk tábla hirdeti: „Pá
ratlan napokon a jegykiadás 
szünetel.** Pont a  karácsony 
előtti hetekben. Néhány nap 
múlva m ár páros napokon sem 
lehet jegyet váltani. Az utasok 
zúgolódnak, ékelődnek, egy 
idős néni még a forgalmistá
nak sem hiszi el, hogy jegy 
nélkül felszállhat, s  a  vonaton 
majd kiegyenlítheti a  menet- 
díjat, pótdíj, bírság nélkül. In
kább lemarad. Sok a „potya
utas** így is. Ócsai-szőlők és 
Felsőpakony —1 Ócsa közvetlen 
„szomszédai” — olyan megál
lóhelyek, ahol szintén nincs, 
nem is volt jegykiadás. Az ott 
vonatra szállók mindig a jegy
vizsgálóknál váltják a menet- 
jegyeiket. Azaz csak váltanák, 
ha a kalauzok — egy vonaton 
mindössze ketten vannak — 
győznének annyi embert ki
szolgálni . . .  ,

A vonaton egy nyugdíjas, 
Volt személypánztáros asszony 
mellé sodor a tömeg. Ócsán la
kik, szolgált is ott, több mint 
egy évtizedig. Né~i állom meg, 
csendben agitálni kezdem:

— Nem segítene alkalmilag 
ennek a munkaérőszegény vas
útnak? Jól jönne az érte járó 
kis pénz is.

— Azt hiszi, nem ajánlkoz
tam?! A főnök azt mondta: 
tud fizetni 12 forintót, órán
ként . . .  Ennyiért ma már ta
karítani sem mennek el az em
berek — rep lik á ik  indulato
san. A körülöttünk levő utasok 
is felfigyelnek erre. Egyikük 
megjegyzi:

— Nyilván a takarékosság 
miatt van ez így. Jól teszi a 
MÁV. Másfél héten belül én 
már ötödször utazom a Nyuga
tiig — ingyen!

Az új esztendő azért hozott 
némi változást: ismét lehet me
netjegyet váltani Ócsa állomá
son — páros napokon.

•  •
örömmel vettük a  hírt: de

cember 18-tól ismét fogad vo
natot a  Nyugati pályaudvar 
felújított, patinás csarnoka. Azt 
is megelégedéssel nyugtáztuk, 

' hogy a vágányokon és vonato
kon való balesetveszélyes át
járást megszüntették, aluljárót 
építettek a*z utasok részére, a 
csarnokba befutó vágányok alá.

Csakhogy a 11. és 12. vágá
nyok közötti lejáró a szabad ég 
alatt van. Eső és hó hullik a 
műmárvány borítású csúszós 
lépcsőfokokra. Kapaszkodásra 
szolgáló korlát nincs a  támfa
lak mentén. Másféle korlát vi
szont van. December 30-án reg
gel sebtiben egybetákolt desz
kák rekesztették el a  nyitott 
peron felől az aluljáróba veze
tő behavazott lépcsőket. Nem 
vitás, így sokkal könnyebb ele
jét venni a  nyaktörésnek, mint 
tetőt húzni a lejáró fölé. A leg
takarékosabb persze az lett 
volna, ha kevésbé mutatós, de 
annál biztonságosabb, érdesí
tett műkővel, borítják a lépcső
fokokat . . .

Szilveszter előtti csúcsforga
lom a Keleti pályaudvaron; 
szinte szünet nélkül járnak ki
be a vonatok, cserélődnek a 
szerelvények. A másfél napos, 
december 30-án hajnali háro
mig tartó erőteljes havazásel- 
lenére sincs fennakadás: pá
lyamunkások, katonák söprik 
a váltókat, lapátolják a havat.

A külső forgalmi szolgálat- 
tevő, fiatalasszony, négy-öt

percenként megjelenik a ren
delkező toronynál. Nagy igye
kezettel, de elég bizonytalanul 
közlekedik a  vágányok között 
a  féllábszárig érő, kásás hóban.

Központi ügyeletesekként 
balesetvizsgálók érkeznek az 
igazgatóságtól. Tájékozódnak a 
reggeli vonatforgalmi helyzet
ről, nyugtázzák a jelentéseket, 
miszerint helyi okokból vonat
késések nem adódtak, a  szerel
vények el őf ütése is előírás sze
rinti. Figyelnek közben a vo- 
natmenesztő manővereire is. 
Egyikük, B. L. hirtelen az ál
lomás főnökéhez fordul, rákér
dez: miért népi igényelnek 
URH-s rádió adó-vevő készü
lékeket a külsős forgalmisták 
részére, főként ilyen csúcsfor
galma időszakban? Könnyebb, 
veszélytelenebb lenne a dol
guk, gyorsabb a rendelkezések 
kiadása, végrehajtása. . .

A megkérdezett a homloká
ra  bök, elsiet. Tíz perc múlva 
készülékkel felszerelten me
neszt m ár a fiatalasszony. Igé
nyelni sem kellett. A rádiók a 
főnöki irodából kerültek e lő . . .

A toronyba és a másik kül
sősnek is jutott készülék.

(Mármarosi)

Gazdasági Vasutak üzemfő
nökségeként működött. A me
netrendszerű személyforgalom 
1949. december 1-én indult Ez
zel megszűnt a  vonal mentén 
fekvő települések évszázados 
elszakítottsága a  közigazgatási, 
gazdasági és a kultúrközpon- 
toktóL

Aki 30 évig 
a jegyeket kezelte

Réti Gyula jegyvizsgáló így 
emlékezik:

1949 szeptemberében kerül
tem a gazdasági vasúthoz, de
cemberben pedig elindult az 
első személyvonat A kocsik 
erre a  célra átalakított, kétten
gelyes szükség-személykocsik 
voltak. Kétoldalt hosszú pad, 
középen egy kályha. Ebből állt 
a belső berendezés. Világítás 
nem volt még ezekben a ko
csikban. Amikor megindultak 
a vonatok, a rossz kocsik úgy 
rázkódtak, ugráltak a gyenge 
pályán, hogy a  kemény pado
kon ülni alig lehetett. Renge
teg volt a kisiklás, de sérülés 
szerencsére soha nem történt

Az első ötéves terv idején a 
dombóvári GV új — Csepel C. 
50-es — ötven lóerős motor
mozdonyokat kapott A szük
ségszemélykocsikat pedig ak
kor a korszerűnek számító 
Bak-típusú négytengelyes, vil- 
lany-belsővilágításű személy
kocsik váltották fel.

Dombóváron a  GV állomás 
területén új, utasváróhelyiség
gel ellátott felvételi épület ké
szült s a  megépített Inám- 
puszt a—Cserepespuszta sza
kasszal kialakult a  teljes háló
zat, amelynek hossza 60,3 km 
volt

A hálózat vonalai részben 
Tolna, részben Somogy megye 
területén húzódtak, s a  bu- 
dapest—gyékényes! vonalon
Dombóvár és Csoma-Szabadi 
állomásokhoz, a lepsény— 
dombóvári vonalon pedig Dal- 
mand állomásához kapcsolód
tak, átrakási lehetőséggel a  
nagyvasúthoz.

A törzsvonal Dombóvár állo
mástól kiindulva észak-észak
nyugati irányban haladt és

Szilfáspusztánál találkozott a  
Dalmand felől jövő vonaliak 
Innen nyugatra fordulva Nősz- 
tányon át érte el Inam  közsé
get, majd annak nyugati szé
lén találkozott a Csoma-Szaba- 
diból érkező vonallal.

A hálózat másik fővonala 
Csoma-Szabadi vasútállomás
tól kelet felé kiindulva, a  köz
ségen áthaladva érte el Álta
lát. Itt a  közutat keresztezve 
fordult északnyugat felé, 
Szentiván és Gölle községeket 
elhagyva északkelet irányt 
vett és Inám mellett találko
zott a  dombóvári vonallal. Vé
gül újra északnyugatra fordul
va érte el egykori végpontját, 
Somogyszilt. A cserepespusztai 
vonal déli irányban Inám alatt 
ágazott ki deltával 3,5 km 
hosszúságban.

15 km/órával 
„száguldott”

A dombóvári törzsvonalból 
elsőnek a  Mászlony községnél 
végződő szárnyvonal ágazott 
ki. A mászlonyi elágazástól 3 
km-re — Szilfáspusztánál — 
ágazott el a  dalmandi vonal, 
amely keresztezte a  Dombóvár 
—Kocsola közötti műutat és 
Dalmand MÁV állomáson vég
ződött. A műút előtt — azzal 
párhuzamosan — észak felé 
nyúlt ki a  felsőleperdpusztai, 
a  műút túlsó oldalán az alsó- 
leperdpuszlai szárnyvonal.

A hálózat eredetileg 7 és 9,3 
kg-os sínekből épült, salak- 
ágyazattal, faaljakon. 1958— 
59-beai a  Dombóvár—Nosztány 
szakasz 14 kg-os, az Inámpusz- 
ta—Cserepespuszta közötti sza
kasz 18 kg-os sínekkel, beton
aljakkal került átépítésre. A 
hálózat megmaradt többi ré
szén azóta is csak a  forgalom
— ez egyre csökkenő forgalom
— fenntartásához elengedhe
tetlen javítások történtek.

A hálózat hossza a  hatvanas 
évek közepétől fokozatosan 
csökkent. 1965-ben a  Dalmandi 
Állami Gazdaság üzemi hasz
nálatra átvette a  Szilfáspuszta 
—Dalmand szakaszt, majd 
több számyvágányt is.

1967-ben az Inám—Somogy- 
szil vonalrészt a  forgalom 
nagymérvű csökkenése miatt 
megszüntették,, majd felbon
tották. A GV így a  forgalom
átterelés előtt csak 39,8 km 
hosszúságban üzemelt. Az en
gedélyezett legnagyobb ten
gelynyomás és sebesség a 9,3 
kg-os felépítményi szakaszon 
2,7 tonna, illetve 15 km/óra 
volt. Az átépített vágányokon: 
5,5 tonna, 20 km/óra.

Űj utak épültek
A közúti közlekedés nagy

arányú fejlődése mind erőseb
ben hatott a  gazdasági vasút
ra. A korábban legnagyobb 
forgalmat hozó szállíttatók 
a közúti fuvaroztatásra tér
tek át. Ezzel az eddig csak 
kiegészítő szerepet játszó sze
mélyforgalom lépett előtérbe. 
A vonalak mentén fekvő terü
letek lakossága ugyanis kény- 
szerűségből továbbra is a  kis- 
vasúton utazott, hiszen sok 
pusztai település számára még 
most sem volt más közlekedési 
lehetőség. A közelmúltban ez 
a helyzet is gyökeresen meg
változott. Űj bekötőutak épül
tek, s az eddig csak vonaton 
megközelíthető helységek is 
bekapcsolódhattak az autó
busz-forgalomba, így aG V  át
építését, egyáltalán üzemének 
jelenlegi állapotában való 
fenntartását ma már semmi 
nem indokolná.

Tóth Zoltán

A dombóvári gazdasági vasutak felvételi épülete

l



8 MAGYAR VASUTAS 1980. JANUÁR VL

É ls p o r to ló k
ju ta lm a s s á s a ,
A közelmúltban vasutas 

élsportolók, edzők és szak* 
vezetők jutalmazására ke* 
rült sor a vasutasszakszer
vezet Benczúr utcai székhá
zéban. A meghívott sporto
lók között szép számmal 
voltak olyanok, akik az el
múlt évben dobogós helye
zést értek el a különböző 
ifjúsági és felnőtt világver
senyeken, Európa, és ma
gyar bajnokságokon.

A jutalmazást rövid ün
nepség előzte meg. A meg
jelentek, köztük Szűcs Zol
tánt, a  MÁV vezérigazgató
ját és Molnár Györgyöt, a 
vasutasszakszervezet titká
rát dr. Balázs Ákos, a kul
turális, agitációs, propagan
da és sportosztály vezetője 
üdvözölte. Ezután Molnár 
György titkár értékelte 
sportolóink 1979. évi ered
ményeit. Elmondotta, hogy 
hár az olimpiai felkészülés 
utolsó előtti esztendejében 
a vasutas sportolók keve
sebb pontot szereztek, mint 
az előző két évben, a szak- 
szervezet és a vasút vezetői 
mégis bíznak abban, hogy 
reménységeink helytállnak 
majd a nyári olimpiai já
tékokon.

Szűcs Zoltán, a  MÁV ve
zérigazgatója, rövid beszé
dében arról szólt, hogy a 
vasút vezetői figyelemmel 
kísérik a vasutas sportolók 
szereplését és miként eddig 
—  a  lehetőségek határain 
belül — a  jövőben is támo
gatják azokat az egyesülete
ket, ahol eredményes neve
lő munkát végeznek. A ve
zérigazgató végezetül több 
mint száz sportolót, edzőt 
és szakvezetőt részesített 
jutalomban.

„Ejég egy rossz húzás, máris ott a mait'

Verőd Zsuzsa, a világbajnokjelölt
Néhány hét, esetleg hónap 

múlva — az időpontot még 
nem határozták meg —, a
legjobb négy közé jutásért 
mérkőzik Petronicsné Verőd 
Zsuzsa világbajnők-jelölt, 
nemzetközi sakknagymester. 
A magyar sakkozás történe
tében első alkalommal ért el 
női versenyző ilyen nagysze
rű teljesítményt. A bravúr, 
persze, tovább nőhet, hiszen 
ha a Vasútépítő Törekvés sak
kozója legyőzi következő el
lenfelét, Joszélianit, akkor. . .

De hagyjuk a  feltételes mó
dot! A bábuk útjai kifür- 
készhetetlenek. . .

— Azért ha az ember jól 
felkészül, odafigyel, kevesebb 
meglepetés éri — mondja Ve
rőd Zsuzsa. — Éppen most, 
a napokban fejeztem be ed
zőmmel és szekundánsommal, 
Honfi Károllyal Joszeliani 
„föltérképezését”. Abban már 
most biztos vagyok, hogy 
igen nehéz dolgom lesz. Bár 
ellenfelem mindössze tizen
nyolc esztendős, játszmái 
érett sakkozóra vallanak ...

Általában naponta nyolc-tíz 
órát foglalkozik sakkozással: 
játszik, elemez, megnyitási 
formákat gyakorol, külföldi 
szaklapokat olvas. . .  Napi 
kapcsolatban áll a  világ él
mezőnyével, igyekszik meg
szerezni minden valamirevaló 
játszma leírását. Ezekből le
het igazán tanulni, tapaszta
latokat gyűjteni. Emellett, ha 
marad egy kis . szabad ideje, 
úszik, teniszezik, nyáron mo
torcsónakba ül. Nagy hang
súlyt fektet az idegi állóképes
ség megszerzésére, növelésére.

— A mi sportágunkban egy 
pillanatnyi figyelemkihagyás 
is sorsdöntő lehet, elég egy 
rossz húzás, máris ott a 
m att. . .  Másutt, a  sportágak 
legtöbbjében a verseny során 
adódó hullámvölgyek, gyen
gélkedések nem feltétlenül 
végzetesek, ellensúlyozha
tok . . .

Lakásában annyi a  sakk
készlet, hogy hirtefenjeben 
meg sem tudja mondani. 
Mindegyikhez fűzi egy-egy 
emlék, élmény, az egyiket 
ünnepnapokon használja, a 
másikat utazások alkalmá
val . . .

m

A sakk-készletek mellett az 
érmek, emlékplakettek, ser
legek, trófeák számát sem 
tudja kapásból megmondani. 
Persze, ezen cseppet sem le
het csodálkozni, hiszen a női 
sakkozás . első számú hazai 
képviselője éppen két évti
zeddel ezelőtt kötött szoros 
barátságot a sportággal. A  
már említett nagyszerű telje
sítmény mellett okvetlenül 
szólni kell a  két olimpiai 
ezüstéremről, amelyet a  ma
gyar csapat tagjaként 1969-
ben, illetve 1978-ban szer
zett. Két alkalommal nyert
országos egyéni bajnokságot, 
1973-ban és 1977-ben. Igen 
jelentős sikernek könyvelheti 
el azt is, hogy a  sportújság- 
írók őt sorolták az előkelő
harmadik helyre az elmúlt év 
legeredményesebb sportolói
nak vetélkedésében. Ilyen si
kert még nem ért el magyar 
sakkozó.

Verőd Zsuzsa mégsem elé
gedett.

— Megyőződésem — mond 
ja szenvedélyesen —, hogy 
még tovább fejlődhetne 
hazai női sakkozás, ha több 
lehetőséget kapnánk férfi 
versenyzőkkel való talál 
kozásra. Ez ugyanis mind
máig megoldatlan kérdés. El 
vileg ugyan semmi akadálya 
nincs annak, hogy bármelyi 
künk benevezzen egy férfi 
versenyre. A pillanatnyi gya
korlat azonban az, hogy 
ilyen-olyan indokokra hivat
kozva elutasítják a  kérel
münket. Pedig, mondom 
meggyőződésem, hogy javíta
na az eredményeinken. . .

Amit mond, azon valóban 
érdemes elgondolkodni egy 
kicsit, hiszen nemzetközi ver
senyeken a magyar női sak
kozást évek óta e két ver
senyzőnő, Verőd Zsuzsa és 
Ivánka Mária képviseli. Egy
más taktikáját, trükkjeit 
szinte m ár betéve tudják. A 
hazai mezőny többi tagja 
rendszerint nemigen képes 
megszorítani őket. Verőciék 
tehát — más megoldás nem 
lévén — szinte kizárólag csak 
a  külföldi versenyeken talál
kozhatnak erős ellenfelekkel 
Márpedig a  továbbfejlődéshez 
minél több ilyen alkalomra 
lenne szükség...

Verőd Zsuzsa mindeneset
re a  lehetőségek szabta hatá 
rokon belül mindent meg
tesz azért, hogy alaposan föl 
készüljön az előtte álló nagy 
feladatra. -Nem elégíti ki az 
a  tudat, hogy már az is si
kernek számít, amit eddig 
e lé r t. . .

Pilhál György

Szorítóban az ökölvívók
A vas utas válogatoil is részt vesz az újrendszerű 

csapatbajnokságon
Rég óhajtott álma szakom- versenyzőire épülő v-álogiatott- 

bamek és szurkolónak egy- ba a  DMVSC, az MVSC, a  Ceg- 
ai’ánt, hogy. a hajdan szebb na- lédi VSE, a  Törekvés SE, a 
pokat látott ökölvívó-csapat- MÁV Nagykanizsai TE és a 
^bajnokság újra felébredjen MÁV Hatvani AC ad még ver- 
csipkerózsika álmából. A senyzőt. Az így kialakított 30 
megoldáson sokat gondol- tagú keretből minden verseny- 
kodtak az elmúlt időben ző a saját egyesületében egysé- 
a  sportágért felelős szak- ges elképzelésekkel, de egyé- 
emberek, egyesületi veze- nekre szabott edzésmódszerek- 
tők, közöttük a szaikszerveze- kel készül a  küzdelmek^. A 
tekbea tevékenykedő sportve- csapat technikai vezetője Wér
zetek is. A különböző elképze- ling Jenő, vezető edzője Paku 
lések megjavítása és egyeztető- Lajos, helyettese Szántó József. 
se után megszületett a döntés: a  bajnokság első forduló-
káli: a CSB, de megvalósítani jában a vasutas válogatott 
csak válogatott csapatokkal le- a  Néphadsereg válogatottjával 
két, » mérkőzött. A mérkőzés, a  pa-

A döntés helyességét a  ko- pírformának megfelelően, a 
ráfoban kudarcba fulladt csa- Néphadserek válogatottja 16:8 
patbajnokság során felmerülő arányú győzelmével végződött. 
problémák igazolták. Az ököl
vívó-szakosztályokkal rendel
kező egyesületek egy-két kivé
teltől eltekintve soha nem tud
tak teljes létszámú, némely 
esetben még csonka csapatot 
sem kiállítaná az egyes fordu
lókra. Az ilyen és ehhez hason
ló esetek legtöbbször a sporter
kölcsöt sértő magatartáshoz is 
vezettek, irreálissá tették a baj
nokság kimenetelét, amely így 
eleve kudarcra volt ítélve.

Az új rendszerű csapatbaj
nokság gondolata hamar meg
értő fülekre talált az érdekel
tek körében, olyannyira, hogy 
kísérletképpen egyfordulós 
rendszerben 1980. január 19. és 
február 16. között időre kiírás
ra is került.

A rég! hagyományokkal ren
delkező vasutas ökölvívás a 
szakszervezet támogatásával 
elsők között csatlakozott, s  iga
zolta részvételi szándékát a 
bajnokságban, ahol a  Néphad
sereg, a  Dózsa, a Bányász és 
Vasas válogatottakkal küzd 
majd a bajnoki pontokért

A Pécsi VSK és a Nyíregy
házi VSSC legtehetségesebb

— Sz —

Szakszervezeti Jogsegélyszolgálat
A T áncsics Könyykfadp, új Y%n.ya
A  Táncsics Könyvkiadó sági tárgyalást idéz. Súlyos, 

1980-ban, a dolgozókat érintő egész életre kiható baleset ért 
jogi kérdésekről, valamint e"*T tizenöt éves kiskorút ta- 
közérdekű jogszabályokról karítás közben az egyik mun- 
szóló, új sorozatot indít. A kahelyen. Végül is mennyi 
füzetek havonta jelennek meg kártérítést kell fizetnie a vál 
Szakszervezeti Jogsegély szol- lalatnak? 
gálát címen, hatvannégy ol- A „Jogsegélyszolgálat” a
dalas terjedelemben. Csepel Művekben megtörtént

A januárban megjelenő első esetekből idéz. Érdekes prob- 
szám fő témája az energia- lémákra találhatnak választ a 
szolgáltatás. Választ ad töb- tsz-tagok a „Mezőgazdasági 
bek között olyan aktuális kér- szövetkezetekben” című ösz- 
désekre, mint például: Ki jo- szenilitásban. 
gosult a kedvezményes éjsza- Az áruval megrakott gép-
kai áramdíjra? Milyen bérén- kocsi a telephelyen marad — 
dezéseket engedélyeznek? Kik  ki a felelős a  hiányért? Jöve- 
jogosultak gázáltalány fizeté- delemnek számít-e a borrava- 
sére? Mennyit kell fizetni a ló?
meleg vízért? Hasonló megtörtént esetek-

A „November hónap jog- ről olvashatunk az „Ipari szö- 
szábályaV* című cikk hatvan- vetkezetek” című rovat cik- 
egy jogszabályt ismertet, tar- keiben, 
talmukat jelölve, tárgymuta- Jogszabály-gyűjtemények-
tót is közöl. Építészeti bír- ről, valamint a  rádió- és TV 
ságról szól a „Röviden” cí- jogpropaganda műsorában el- 
mű témakör. hangzottadról szól. rövid át-

A tanácsok megnyitották az tekintésben a „Könyvek, Mű- 
ügyfélszolgálati irodáikat, sorok, Előadások” című ro- 
amelyekkel megkönnyíteni ki- vat.
vánták a  lakosság ügyes-bajos Az olvasók kérdéseire ad 
dolgainak intézését. A „Fővá- választ a „Szerkesztői üze- 
rosi tudnivalók” című össze- netek.  A „Másként érvé- 
állítás arra ad választ, hogy nyes” című rovat a  korábbi
milyen ügyeket intézhet el a 
lakosság a tanácsok ügyfél
szolgálati irodáiban.

A „Tárgyalóteremből** bíró-

Evadzáró értekezlet

Negyedik lett a Váci VSE 
motorcsónak-szakosztá lya

A  Váci Vasutas Sport Egye- nyein Pap László második, 
sülét motorcsónak-szakosztálya Krausz Ferenc pedig a  harma- 
decemberben tartotta évadzá- dik lett. Kovács Károly a  váci 
ró értekezletét A szakosztály területi bajnokságon szerezte 
elmúlt évi munkáját Gáspár meg a  győzelmet 
László szakosztályvezető és Si- A  sebességi kategóriában a 
manetz Béla, a  sportkör elnöke váci csapat a 4. le tt A 700-köb- 
értékelte. centis kategóriában dr. Kovács

A  Magyar Motorcsónak Sző- Ferenc a  nyolcadik alkalom*- 
vétség összesítése alapján fca- mai szerzett magyar bajnoksá- 
valy a szakosztály a  sportse- got. Első volt Brüsszelben és 
bességi kategóriában — 24 Szegeden, ötödik Belgrádiban 
szakosztály közül — a  negye- és a  legjobb tíz közé került az 
dák helyezést szerezte meg. Európa-bajnokságon. 
Emlékezetes sportesemény volt A szakosztály terved között 
az 1979 májusában tartott szerepel többek között az, hogy 
szentendrei napok, amelyen a az országos sebességi kategóriá- 
Váci Vasutas SE házibajnok- bán az idén csapatban a har- 
ságot rendezett. A magyar baj- maciik helyet szerezzék meg. 
nokság megbízhatósági verse- Pintér Lajos

Válaszolunk* sorozatban elő
forduló jogszabályok változá
sait magyarázza.

A kiadványokat lehetőleg 
csoportosan rendeljék meg az 
alapszervezetek a  Táncsics 
Szakszervezeti Könyv- és Fo
lyóiratkiadó Vállalat Terjesz
tési Osztályánál, 1550 Buda
pest. Vád űt 69—79.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lania
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Csöndes Zoltán vezérigazgató

. — Vetélkedő. A nagykani
zsai vontatási főnökségen a 
közelmúltban a fiatal dízel
mozdony-lakatos, illetve dízel
villanyszerelők részére szak
mai, politikai vetélkedőt ren
deztek. A verseny részvevői
nek írásban, szóban és gya
korlatban kellett számot adni 
tudásukról, felkészültségükről. 
A győzelmet Horváth III. Lász
ló szerezte meg. A második 
Krisztián Árpád le tt Jutalmuk 
500, illetve 300 forintos vásár
lási utalvány.

— Oktatás. A hatvan—sal
gótarjáni pályafenntartási fő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga a napokban egynapos ok
tatást tartott Hatvan állomá
son 55 tisztségviselője részére. 
Tájékoztatták többek között a 
megjelenteket a szakszervezeti 
mozgalom legfontosabb fel
adatairól, a helyi teendőkről.

— Vers és próza. A munkás- 
fiatalok II. vers és prózaver
senyén, Szegedről és Szentes
ről tizennégy vasutas vett 
részt. A Csongrád megyei dön
tőben Tóth Lajosné, szentesi 
raktámok kimagaslóan szere
pelt és részt vehet a területi 
döntőn.

— Társadalmi munka. Oros
háza állomás kilenc szocialista 
brigádjának 140 tagja élen jár 
a társadalmi munkában- is. 
Legutóbb az állomás raktára 
mellett, asztaliteniszezésre, és 
egyéb sportjátékokra alkalmas 
helyiséget alakítottak ki. A 
gyermekszolidaritási alapra 
nyolcezer forintot fizettek be. 
Részt vettek az „Egy nap a 
városért” mozgalomban is. En
nek keretében 20 ezer forint 
értékű munkát végeztek.

— A gyermekekért. Hatvan 
állomás Hámán Kató szocialis
ta brigádja több éve patronál
ja a Mátra vidéki Erőmű cse
csemőotthonának kis lakóit. 
Decemberben több száz lorint 
értékű ajándékkal kedvesked
tek a kicsinyeknek.

— Nyugdíjasok búcsúztatása. 
A tapolcai körzeti üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsága 
ünnepséget rendezett az el
múlt évben nyugdíjba vonult 
dolgozók tiszteletére. A megje
lenteket Hegyi József szb-tit- 
kár köszöntötte, majd Kör
mendi Lajos üzemfőnök tájé
koztatta a vendégeket az el
múlt évi eredményekről és a 
tervekről. A nyugdíjasoknak 
ezután ajándékot adtak át, 
majd valamennyit vendégül 
látták az étteremben.

— Alkalmi jégpálya. Pécsett, 
a MÁV bérházak udvarán a 
tanulók társadalmi munkában, 
mintegy 500 négyzetméteren 
alkalmi jégpályát alakítottak 
ki. Az esti világítást tíz óráig 
a pécsi vasútigazgatóság biz
tosítja, szintén társadalmi 
munkában.

HALÁLOZÁS
J a n u á r  9-éio, 49 éves k o ráb an  

v á ra tla n u l e lh u n y t U rögi J ó 
zsef, a  v asu tas-szakszervezet 
közpon ti v eze tőségének  és el
n ö k ség én ek  ta g ja , a  MÁV 
T isztképző In téze t igazgató- 
h e ly e tte s i.

U rögi Jó zse f m u n k áscsa lád - 
b án  szü le te tt 1931-ben Székes- 
fe h érv á ro n . F ia ta l k o rá b a n  gép
lak a to s  k é p es íté s t szerzett, 
m a jd  1949-ben a  v a sú tn á l h e 
ly ezkedett el. T ávfrászkén t, k é 
ső b b  forgalm i szo lgálattevőkén t 
do lgozott különböző  szolgálati 
he lyeken . 1951-ben végezte  el a  
tisz tképző t, és vonali o k ta tó  
le tt, k éső b b  m ű szak i e lőadó  és 
vonale llenőr.

1961-ben a  MÁV Tisztképző 
In téze t táv k ö z lő - és b iztosító- 
berendezési tag o z a tá n ak  vezető
jév é  n e v ez ték  k i. n em  sokkal 
később m eg v á lasz to tták  a z  in 
téze t tá rsad a lm i sz b -titk á rá n a k . 
T izenkét évvel k ésőbb  a  vezér- 
igazgatóság  szem élyzeti és ok
ta tá s i  szak o sz tá ly án ak  o k ta tási 
ü g y in téző je  le tt, m a jd  függetle 
n íte tt  sz b -titk á r.

A  v asu tas -szak sze rv eze t köz
p o n ti veze tőségének  és e lnök
ségének  1961-től tag ja . 1979. n o 
v em b er 1 -é n  n e v ez ték  k i a 
MÁV tisztképző  ig azgatóhe
ly e ttesének .

U rög i Jó zse f po litik a ilag  k é p 
zett, so k o lda lú  e m b e rk én t dol
gozott. E lvégezte a  m arx ista  
egyetem  sza k o sító já t Is. Lelki- 
ism ere tes , sze rén y  m u n k ása  
v o lt a  szakszerveze ti m ozga
lo m n ak , a k tív  h a rco sa  a  v a su ta 
sok  érd ek v éd elm én ek . Többszö
rö s  k iv áló  dolgozó, é s tu la jd o 
nosa. a  S zakszervezeti M un
k á é r t  k itü n te té s  a ra n y  fokoza
tán ak .

A  h o zzá ta rto zó k , b a rá to k , 
e lv tá rsak  ja n u á r  21-én nagy  
részvétte l k ísé r té k  u to lsó  ú t já ra  
a  R ákospalo ta i tem etőben .

Lakáscsere
E lcserélném  b u d ap esti, 49 négy

z e tm é te r  a la p te rü le tű  összkom for
to s  2. em eleti lifte s  MÁV v á lla la ti 
b é rla k áso m a t leg a láb b  1 +  2 fé l
szobás h a so n ló ra  v a su ta s  dolgozó
v a l, ese tleg  MÁV n y u g d íja ssa l. 
M inden  m egoldás ( tan ács i b é rla 
k á s  is) é rd ek e l. É rd ek lő d n i leh e t 
m u n k an ap o k o n  8.30—17.00 ó ra  kö- 
z ö tf  a  34—28 üzem i és a  220—66/121 
v á ro si telefonszám om .

E lcserélném  b a ja i 110 n ég y ze t- 
m éte re s  h á ro m  szoba hallos, sze
m élyzetis , iöggias, gázfű téses, el
ső  em eleti MÁV D érlak áso m at 
(v o n a tk e rt m ellé tt), b u d a i 1,5 vagy  
2 szobás la k á sra . É rdek lő d n i le
h e t:  d r . B u csán y i László, 6500 B a
ja ,  L en in  t é r  7.

E lcserélném  Szolnokon  lev ő  egy 
p lu sz  k é t fé lszobás, 63 négyzet- 
m éte res , ö sszkom fortos b é rlak áso 
m a t b u d ap es tire . É rd ek lő d n i: Vá- 
ry  Ottó, 5000 Szolnok, M átyás k ir . 
u . 2., te le fo n o n : 02 15—32.

E lcserélném  százh a lo m b atta i 
m ásfél szoba összkom fortos, 52 
n ég y ze tm é te r a la p te rü le tű  — h i
d eg-m eleg  v izes, táv fű té se s  — la k á 
so m a t bu d ap esti 2, v ag y  1,5 szo
b ás ko m fo rto s la k á sra . É rdek lődni 
le h e t:  K örösi F eren c , Százhalom 
b a tta , E ötvös L. u . 5. n .  8. Tele
fo n : 831—086 este  19 órá tó l.

E lcserélném  pécsi, szab adrendel- , 
kezésű  k é t szobás be lvárosi la 
k áso m at b u d ap estire . É rdek lődni 
e ste  a  893—290 telefonszám on , P é- 
th ő  B eáta.

E lcserélném  Bp. K erepesi ú t  1/3 
VI. ép ü le tb en  levő nagym éretű  
(100 négyzetm éteres), ko rszerű s í
te t t  k é t szoba kom fortos, telefonos 
lak áso m at tan ács i la k á sra . É rd ek 
lő d n i leh e t m u n k aid ő b en  852—711. 
m u n k aid ő  u tán  ped ig  144—240 te le 
fonszám on d r. D énes Ferenc.

Vasutas dolgozók 
hozzátartozóit, 
ismerőseit várjuk
FELVÉTELRE
a Szak- és Szerelőipari Főnökség létszámába 

0 épületlakatosokat 

0 fűtésszerelőket 

0 faipari szakmunkásokat 

0  betanított munkásokat 

0 segédmunkásokat

Telephely Budapesten, munkahelyek 
az ország különböző területein.

Jelentkezés személyesen vagy levélben:
MÁV Szak- és Szerelőipari Főnökség 
Budapest, Kőér utca 3/d. 1103.



A központi vezetőség napirendjén

A MÁV, a GySEV és az Utasellátó feladatai

A  vasutasszafcsaervezet köz
ponti vezetősége január 31-én 
ülést tartott a  SZOT székházé
nak nagytermében. Az ülésen 
megjelent és az elnökségben 
foglalt helyet Sólyom Ferenc, 
a  SZOT titkára, Szűcs Zoltán, 
a  M ÁV  vezérigazgatója, dr. 
Sárvári László, a  KPM  főosz
tályvezetője, Oroszváry Lász
ló, a  GySEV vezérigazgatója 
és dr. Vermesi Sándor, az 
Utasellátó Vállalat gazdasági 
Igazgatója.

Az ülést Gyócsi Jenő, a 
szakszervezet elnöke nyitotta 
meg. A  napirend ismertetése 
és elfogadtatása után átadta a 
szót Kajcsa József titkárnak,

Gyócsi Jenő megnyitja az ülést

az első napirend élőterjesztő
jének. A  központi vezetőség 
titkára a  MÁV, a GySEV és 
az Utasellátó Vállalat 1079. 
évi tervének várható teljesíté
séhez, illetve e három vállalat 
1980. évi főbb célkitűzéseiről 
készült írásos jelentéshez fű
zött néhány gondolatot Hang
súlyozta, hogy az idén mind
három vállalatnál nehezebb 
körülményeik között kell dol
gozni, mint tavaly. Éppen 
ezért, ha valaha nagy szükség 
volt az emberek helytállására, 
összefogására, akkor most 
szinte elképzelhetetlen más
ként eredményesen dolgozni.

Sikeres évet zártak
A  M ÁV múlt évi munkájá

tól és a  terv főbb célkitűzé
seiről lapunk január 12-én 
megjelent számában már be
számoltunk. így most ismét
lésként csak a  főbb számokat 
közöljük.

Előzetes adatok szerint a 
W A V  a személyszállítási ter
vét várhatóan 06,7, utaskilo
méterben 97,9 százalékra tel
jesítette. Az utasok száma 
1978-hoz képest 4,4, az utas-

Kajcsa József 
kiegészíti a beszámolót

kilométer 1,8 százalékkal csök
kent.

Az áruszállításban kedve
zőbbek az eredmények: A  ton
natervet 99,3, míg tonnakilo
méter-tervét 100,3 százalékra 
teljesítette á vasút. A  tonna
terv teljesítésénél a  belföldi 
forgalomban 1,6, az import
forgalomban 5,3 százalékos a 
lemaradás, ezzel szemben az

exportnál 5, a tranzitforgalom
ban pedig 5,2 százalékos a 
túlteljesítés.

A  munka termelékenységét 
Jellemző mutatók valamivel 
kedvezőbbek a  bázisidőszak
ban elért eredményeknél. Az 
egy teljes munkaidőben fog
lalkoztatott dolgozóra jutó 
üzemi árutonna-kilométer 1,5, 
az egy órára eső üzemi áru
tonna-kilométer 2,3, míg az 
egy főre eső termelési érték 
1,2 százalékkal emelkedett.

A  vállalati gazdálkodás 
eredménye sajnos elmaradt a  

¿ tervezettől. Ez a  kisebb tel- 
I  j esi tanén yék és az árfolyam
ig változások miatti . bevétel
it kiesés következménye.

A  szociális és munkavédel
mi, valamint a  jóléti fejlesz- 

r tésekre előirányzott összege- 
| két viszont sikerül 100 száza

lékosan felhasználni.
£ A  GySEV 1979-ben 4,6 mil

lió utasít szállított és 176 mil
lió utaskilométert teljesített. 
A z áruszállítási teljesítmény 
4,52 millió tonna és 300,7 mil
lió árutonna-kilométer. Ked
vezően alakult a vámraktáro
zási, a  konténerszáillítmányo- 
zási, az idegenforgalmi és ven
déglátóipari tevékenységiből 
származó bevétel is. Ez azt 
jelenti, hogy a GySEV 1979- 

*ben is jó  évet zárt.
A z ' Utasellátó Vállalat áru

forgalma az 1979-ben végre
hajtott árintézkedések követ
keztében az előző évek átlagá
tól nagyobb ütemben, mintegy 
9 százalékkal növekszik. A  nö
vekedés az évi forgalom elő
irányzatának 1,9 százalékos 
túlteljesítését jelenti.

A  GySEV-hez hasonlóan az 
Utasellátó Vállalat is sikeres 
esztendőt zárt, s ez jó alapot 
adott az 1980. évi terv kiala
kításához.

A terv főbb célkitűzései
A  M ÁV 1980-ra már nem 

tervezte a  személyszállítási 
igények csökkenését. Az uta
sok számát 290 millióban irá
nyozta elő. Előreláthatóan 
azonban növekszik majd az 
utazási távolság, ezért az utas- 
kilométer 2,2 százalékos növe
kedésével kell számolni.

Az idén is fontos feladat 
lesz a személyszállítás színvo
nalának növelése. Ezt a célt 
és a gazdaságosságot szolgál
ja többek között a Csehszlo
vákiából beszerzett háromré
szes motorvonatok üzemelte
tése. Nagyobb gondot kell for
dítani a menetjegykiadás és 
ellenőrzés jobb megszervezé
sére is.

A  M ÁV  az 1980. évi tervja
vaslatban azt a  maximális 
áruszállítást irányozta elő, 
amely a kapacitástartalék jobb 
kihasználásával megvalósít
ható. Ezzel az intézkedéssel le
hetőséget ad a  korábban köz
útra átterelt, de a  vasúton 
gazdaságosabban fuvarozha
tó áruk „visszaterelésére”. Ez 
azonban a vasút piacfeltáró 
tevékenységének kiszélesíté
sét igényli. 1980-ban 137 m il
lió tonna áru elszállítását ter
vezik. Az áruszállításon belül 
a belföldi forgalom 2,3, az ex
portforgalom 7,8, a  tranzit- 
forgalom 3,9 százalékos növe
kedése várható. Áz importfor
galom előreláthatóan 2,3 szá
zalékkal csökken.

A  szállítási tervek teljesíté
se érdekében javítani kell az 
áruszállítással kapcsolatos 
üzemviteli munkát. Az egy 
dolgozó teherkocsival teljesí
tendő évi árutonna-kilométer 
teljesítménynek 1,9 százalékkal 
kell növekednie az ideihez ké
pest. Ez csak a kocsiforduló
idő csökkentésével és a teher
kocsik raksúlykapacitásának 
jobb kihasználásával teljesít
hető.

Az 1980-ra tervezett átlag
bérek —  a  tavalyihoz viszo
nyítva —  a teljes munkaidő
ben foglalkoztatott dolgozók
nál 3,9, ezen belül a fizikai 
dolgozóknál 4,5, míg a nem f i
zikaiaknál 2,4 százalékkal nö
vekednek. Az 1980. évi bérpo
litikai intézkedés célja az, 
hogy a  jobb munkára való 
Ösztönzés érdekében a bérek és 
a  keresetek az egyéni 'telje
sítményektől függjenek, nö
vekedjen a differenciálás mér
téke. Miután a  bérfejlesztési 
lehetőségek korlátozottak, a 
dolgozók ösztönzése és anyagi 
körülményeik javítása ér
dekében fokozottabban ve
szik igénybe a részese
dési alap által nyújtott 
lehetőségeket. Ezért az átlag- 
keresetek növekedése megha
ladja majd az átlagbérekét, és 
tervezett értéke a teljes mun
kaidőben foglalkoztatottak
nál átlag 4,7 százalék lesz.

Az idei munkavédelmi és 
szociális ellátási tervjavaslat 
az V. ötéves tervben meghatá
rozott célkitűzések alapján —  
a  vasút vállalati tevékenysé
gével és a  kapcsolódó tervfe-: 
jezetekkel összhangban —  ke
rült összeállításra. A  munka- 
védelmi feladatok megvalósí
tására 2,1 milliárd forintot 
irányoztak elő. A  szociális el
látási feladatok végrehajtásá
ra a tervidőszakban 1,3 m il
liárd forint áll rendelkezésre. 
összesen 1700-zal bővítik az 
öltözők és mosdók férőhelyei
nek számát. A  dolgozók egész
ségügyi ellátásának javítása

(Folytatás a 3. oldalon)
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Balatonmáriafürdő állomáson 
már a nyári forgalomra készülnek

A
most,

balatoni állomásokon 
i téli hónapokban kicsi 

a forgalom. A  ritkábban érke
ző vonatokat csak néhány fá- 
zós utas várja a  peronokon. 
Így van ez Balatonmáriafür- 
dőn is.

—  Télen valóban keveseb
ben utaznak, de a  vasutasok 
ilyenkor sem tétlenkednek —  
jegyzi meg Tüskés István, ál
lomásfőnök. —  Máriafürdőről 
csaknem nyolcvan diák utazik 
naponta. Községünkben a  vas
úton kívül van még autóbusz- 
és hajóközlekedés is-. Ezért 
mindig körültekintő javaslatot 
kell készíteni az új menetrend 
kiadása előtt.

A  felvételi épület most nem 
nyújt kellemes látványt Üre
sen tátongnak az ódon -falak,

de mellette már készül az új 
épület.

—  A  nyári csúcsforgalomban 
előfordult, hogy nem tudtam 
bemenni az irodámba a meg
őrzendő csomagoktól —  foly
tatja az állomásfőnök. — Nem 
volt megfelelő helyiség az 
Utasellátónak, és az IBUSZ- 
irodának sem. Ezt még tetézte 
az is, hogy hiányzik egy zárt 
rendszerű mellékhelyiség. Nem 
tudtunk megfelelő öltözőket, 
mosdókat sem kialakítani. A  
most készülő épületszárnyat a 
nagykanizsai épület- és híd
fenntartó főnökség építi. A  
munkálatokat tavaly október
ben kezdték és előreláthatóan 
ez év őszén fejezik be. A  mint
egy 7 m illió forint értékű 
munka eredményeként 300

Gyorsabban, gazdaságosabban
Befejeződött a búd a pest—pécsi fővonal 

mecseki szakaszának rekonstrukciója
Befejeződött a Budapest— 

Pécs vasútvonal mecseki sza
kaszának korszerűsítése. Ja
nuár 29-én került sor —  a  406 
méter hosszú alagút közelében 
—. az utolsó 1900 méter hosz- 
szü vasúti szakasz bekötésére. 
Ezzel a hazai vasúttörténet 
egyik legnagyobb vállalkozása 
fejeződött be.

A  vasútvonal rekonstrukció
jának teljes költsége. megha
ladja az egymillióid forintot. 
A  kivitelezés során mintegy 
kétmillió köbméter, földet, kö
vet kellett megmozgatná. Az 
új, 49 kilométer hosszúságú 
pályaszakaszon kívül három 
alagutat és harminc műtár
gyat építettek. A  három ala
gúttal Létrejött Magyarország 
legnagyobb alagútrendszere, 
amelynek hossza mintegy 1200 
méter.

A  nagyarányú rekonstruk
ciót az elavult pálya indokol
ta. A  másik döntő ok a  gaz
daságosság volt. A  Godisa és 
Bükkösd közötti szakaszon 
például régebben csak a tola- 
tómozrionyokkal voltak képe
sek mozgatni a  szerelvénye
ket, ami csökkentette a  vonal- 
szakasz kapacitását.

A  rekonstrukció után most 
olyan pályán közlekednek a 
vonatok, amelyen —  a  régeb
bihez képest — enyhültek a 
Lejtési szögek, s ez nagyobb 
sebességet tesz lehetővé. Go
disa és Pécs között például Í20 
kilométeres óránkénti sebes
séggel is közlekedhetnek a vo
natok.

négyzetméterrel lesz nagyobb 
a felvételi épület

—  Van-e létszámhiány?
—  Szerencsére nincs. Tizen

hatan vagyunk, s kollektívánk 
tagjai valamennyien vasútat 
szerető emberek. Az utánpót
lás sem akadozik. Két fiatal 
forgalmistánk, Molnár Kál
mánná és Váraljai Jenőné 
tisztképzőre készülnek. Mol- 
námé és Gál Aladár forgal
mista német nyelvet tanul, 
hogy könnyebben megértessék 
magukat a mindig kérdezős
ködő külföldi utasokkal.

Máriafürdőnek négy gyer
meküdülője van. Ez áldomá
sunkon annyiban jelent több* 
letfeladatot, hogy nekünk kell 
megszervezni a  gyerekek tá
volsági kirándulásait. Az üdü
lő csoportok háromszor-négy- 
szer utaznak vonattal a kör
nyék nevezetesebb városaiba. 
Rendszeres kapcsolatot tar
tunk az üdülők tanáraival, ne
velőivel.

—  Az építkezés nem akadá
lyozza-e majd a nyári forgat« 
mát?

—  Bizonyára nehezebb lesz 
a dolgunk, de mi erre is felké
szültünk. Intézkedési tervet 
dolgoztunk ki közösen az épü
let és hídfenntartó főnökség
gel. Ennek az a  lényege, hogy 
az építkezéssel egyidőben a  
forgalom is zavartalan legyen. 
Pénztárosaink felkeresik majd 
az Üdülőket, és ott árulják a 
Jegyeket

Séra

ELOSZALUTASI SZERZŐDÉS

Egymillió 147 ezer tonna, árura
A  budapesti igazgatóság területén a cukorgyárak is 

bekapcsolódtak az előszállításba

Az előszállítás gondolatával 
már a hatvanas évek végén 
próbálkoztak, a gyakorlatban 
mégis csak 1970-ben valósult 
meg. Az eltelt tíz esztendő bi
zonyította ennek a fuvarozás
nak az előnyeit 

Kövér László, a  budapesti 
vasútigazgatóság kereskedelmi 
osztályának csoportvezetője 
régóta kulcsszerepet tölt be az

Ellenőrzés — számítógéppel

M ÁV Számítástechnikai üzemben Nagy Béláné és Szűcs Istvánná, a Haladás szocia
lista brigád két fiatalja, fuvardíj-számfejtést ellenőriz az R—40-es számítógépen

(Laczkó Ildikó felvétele)

előszállítások szervezésében, 
fejlesztésében.

—  Kezdetben néhány téesz- 
szel voltunk csupán kapcso
latban — mondja. —  Mind
össze néhány ezer tonna áru
ra kötöttünk előszállítási szer
ződést. 1974-től kezdtek a na
gyobb vállalatok, intézmények 
is bekapcsolódni az előszállí
tásba. Egy-egy idényben mind
össze huszonöt fuvaroztatóval 
volt megállapodásunk, össze
sen 600— 700 ezer tonnára kö
töttek szerződést.

—  Az idén már kedvezőb
bek az eredményiek, ugyanis 
harminckét vállalattal kötöt
tünk szerződést —- folytatta. 
— Ez egymillió 147 ezer ton
na áru elszállítását jelenti. 
Először kapcsolódtak be az 
előszállításba a  területünkön 
működő cukorgyárak: az ácsi, 
az ercsi, a hatvani, a selypi és 
a szolnoki. Elhatározták, hogy 
az év első három hónapjában 
szállíttatják a gyárak terüle
tére a cukorgyártáshoz szük
séges mészkövet. Később csat
lakozott hozzájuk a  Dunai Ce
ment és Mészművek is. Az elő- 
fu varozás bán részt vevő válla
latok egy része technikailag 
is igyekszik felkészülni az 
idényre. Depókat építenek, át
csoportosítják gépkocsipark
jukat stb.

Az igazgatóság szakemberei 
mielőtt egy-egy ügyfelet felke
resnek, számításokkal bizo
nyítják az élőszállítás előnyeit 
Ennek hatására kapcsolódtak 
be az idén a cukorgyárak, va
lamint a  DCM és az AGHO- 
TRÖSZT. Ez utóbbi 441 ezer 
tonnás előszállítási megálla
podást írt alá műtrágya-fuva
rozásra.

8. B*
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A közművelődés -  közügy
Törekvések, félsikerek a debreceni területi bizottságnál

A  rá d ió  is  s u g á ro z z a

Miska bácsi Miskolcon

Miska bácsi, Győri Ernő Mihály beszámol az élményeiről

Ezekben a hetekben, a Vas
utasok Szakszervezete közép
szerűeknek munkabizottságai, 
ti gazdasági fefl&diaitok mellett 
számot vetnek a közművel6- 

i  dési eredményekkel is. Szük
ség is van a körültekintő, 
tárgyilagos számvetésre, ment 
fűz idea cSlokaít aligha lehelt 
másként jól meghatározná. 
Tudják ezt a debreceni terü
leti művelődési - bizottság 
tagjai, a vasűtlgazgaitóság te
rületén működő 26 üzemi mű
velődési bizottság társelnökei, 
aktivistái is.

Nehéz terület
Kocsis Gyula, a területi bi

zottság kulturális bizottságá
nak vezetője a következőket 
mondotta:

— Közművelődési szem
pontból is nehéz terület a 
mienk. A  hatvanas évek kö
zepétől sikerült valamit lefa
ragni a hátrányból* de az örö
költ hiányosságok még ma is 
kísértenek. Ebből indultunk 
Ki, amikor két éve —  az elő
írások szerint —  megalakí
tottuk a területi és üzemi mű
velődési bizottságokat. Komp- 
lex művelődési programot dol
goztunk ki, s a művelődési bi
zottságok titkárait az indulás
kor felkészítettük a teendők
re. A  területi művelődési bi
zottság tagjai egy-egy üzemi 
művelődési bizottságot patro
nálnak. A  teljességhez tarto
zik: ez a patronálás eddig 
nem volt sokkal több egysze
rű papírmunkánál.

Tonka Józseftől, a debrece
ni pályafenntartási főnökség 
üzemi művelődési bizottságá
nak gazdasági társelnökétől 
megtudtuk, hogy a bizottsá
gok létrejötte után a társa
dalmi szervezetek — jóllehet 
képviseltetik magukat a bi
zottságban —  arra vártak: a 
közművelődési munka koor
dinálására hivatott fórum  
megoldja majd azokat a fe l
adatokat is, amelyek koráb
ban nem valósultak meg. A 
gazdasági vezetők sem fogad
ták egyformán az üzemi mű
velődési bizottság javaslatait. 
A  bizottságok működését elég 
gyakran a titkár munkája* 
jelentései fémjelezték; a töb
bi aktivista nem egyszer kö
zömbös szemlélő maradt. Ez 
a rossz munkamegosztás a 
debreceni igazgatóság több 
művelődési bizottságára is jel
lemző.

Néhány szolgálata helyen 
felismerték, hogy az egyre 
szűkösebb anyagi keretek mel
lett, a további előrelépés ér
dekében egységes szemléletre, 
közös cselekvésre van szük
ség. Ennek köszönhető, hogy 
például az üzemi művelődési 
bizottságok javaslatára a zá
honyi Tisza munkásszállóban 
és a gépesített rakodási fő
nökségen, s Nyíregyháza állo
más várótermében Letéti 
könyvtárat létesítettek. Zá
honyban felismerték, hogy a 
várakozás idejét a kuLtúrvá- 
róterembem elhelyezett letéti 
könyvtárral, tucatnyi sajtóter
mékkel hasznosítani lehet A  
debreceni területi művelődési 
bizottság nyilvántartása sze
rint intézményeikben és leté
ti könyvtáraikban több minit 
55 ezer olvasó kölcsönöz rend
szeresen könyvet. Ez az ered
mény edbizakodásra nem ad
hat okot Mint ahogy az sem, 
hogy az igazgatóság mintegy 
22 ezer dolgozójának egyne
gyede nem rendelkezik a 8 
általános iskolai végzettség
gel. Az pedig a tankötelezett
ségi törvény betartására is 
rossz fényt vet, hogy a gaz
dasági és társadalmi szerveze
tek erőfeszítései ellenére az 
utóbbi két évben a 30 éven 
aluli, nyolc általános iskolai 
végzettséggel nem rendelke
zők száma 328-ról félezer fölé 
(! )  növekedett.

Nagy
a lemorzsolódás

Különösen Záhony térségé
ben nagy az újratermelódés, 
sőt a legutóbbi felmérés sze
rint 37 "analfabéta is dolgozik 
az átrakókörzetben. Nehezíti 
a helyzetet, hogy a  cigánybri
gádok paitronálását nem szí
vesen vállalják a művelődési 
bizottságok. Pedig a -záhonyi 
gépesített rakodási főnöksé

gen Bíró Károlyné társelnök 
esete jó l példázza, hogy ha 
akarat van, az eredmény sem 
marad él.

A  debreceni területen éven
te 180;—200 dolgozót küldenek 
a kihelyezett általános isko
lai tagozatokra, de nagy a le
morzsolódás; sokszor a tanu
lók fele abbahagyja a tanul
mányait. Az idei tanév meg
kezdése előtt Záhonyban pél
dául — a művelődési bizott
ságok kezdeményezésére ' — 
150 dolgozóval elbeszélgetett a 
szakszervezeti bizottság. En
nek eredményeként csaknem 
százan kezdték meg általános 
iskolai tanulmányaikat. Igen 
gyakori, hogy apa és fia 
együtt vállalkozik az iskolai 
tanulmányok folytatására. Ne
hezíti a -helyzetet, hogy Zá
honyban a  dolgozók kéthar
mada naponta ingázik muui- 
kaheüyére, de mint beszélgető 
parbniereánk elmondták: 'más 
szolgálati helyen sem jobb a 
helyzet.

A  Debreceni Építési Főnök
ség szakszervezeti társelnöke 
Sándor Miklós tette szóvá, 
hogy a dolgozók több mint 
felét kitevő cigányok közül 
sokan nem végzik el az álta
lános iskolát. Saját kezdemé
nyezésre Tuzséron, a helyi 
társadalmi szervezetekkel 
együttműködve, kihelyezett 
tagozatokat indítottak. Ha
sonló kezdeményezés^ volt 
Tomyospálcán a TBÉF-nek is.

— A közművelődési mun
kát nem érdemes csak a sta-l 
tisztika javításáért végeznie 
Az elég gyakori kudarcok el
kerüléséért elkötelezettebb 
munkára lenne szükség. Eh
hez az kell, hogy a közmü-\ 
velődési törvény végrehajtását 
necsak a szakszervezet és 
a gazdasági vezetés feladata-] 
nak tekintsük — mondta az 
építési főnökség művelődési 
aktivistája.

A  debreceni Igazgatóság 
üzemfőnökségeinek többsége 
hozzálátott a művelődési mun
ka összehangolásához a szól-! 
gáláit! ágak között. Sokszor — 
mint a  mátészalkaiak szóvá- 
tették — átvették a területi 
művelődési bizottság szerepét 
is. Gond viszont, hogy mun
kájukhoz a személyi és tárgyi 
fettételek sem biztosítottak. 
Átmenetileg a tömegpolitikai 
oktatások szervezését is hát
ráltatta az áttérés az üzem-1 
főnökség! rendszerre. Jelen
leg a debreceni területen a 
vasutasok egynegyede vesz 
részt rendszeres tömegpoJiti- 
kai oktatásban.

Bejárók klubja
Immár egy évtizede, hogy 

Hajdú-Bihar megyében 136 
vasutas szocialista brigád 
eredményesen vesz részt a 
„Korunk valósága” vetélke
dőn: az első öt helyen vas
utas kollektíva áll. Ez jó pél
da arra is, hogy az SZMT és 
szakszervezetünk területi szer
vei között jó  kapcsolatokat le
het kiépíteni. Eredményes volt 
—  s egyben a művelődési bi
zottságok koordináló munká
ját is előtérbe állította — a 
II. Országos Vasutas Szocia
lista Brigádvetélkedő igazga
tósági szintű megrendezése, 
akárcsak a helyi képzőművé
szeti tárlatok, népművészeti 
kiállítások szervezése, vagy a 
szocialista brigádok és mű
szaki dolgozók részére tartott 
T IT - és KTE-programok sora. 
A  korábbinál több színház
ás operabérlet kelt el, a sze
gedi szabadtéri játékokra a 
debreceni területi bizottság 
szervezte a  Legtöbb látogatót.

—  Az üzemi művelődési bi
zottságok munkája, a vissza
húzó erők ellenére is fejlő
dik. Talán túl magasra állí
tottuk a mércét? Különösen 
azokon a területeken nehéz 
előre lépni, ahol nincs műve
lődési intézmény, s a vonzás- 
körzetek sem rendezettek. Ha 
azonban a művelődési bizott
ság nem ötletszegény, s nem
csak papíron Létezik, mind 
több a jó kezdeményezés. így 
A  jakon és Mándokon a vo
natra várók holtidejét a be
járók klubjában hasznosítják. 
Különösen az ajkaiak érde
melnek elismerést. Célszerű 
lenne, ha a helyi művelődési 
bizottságok ott alakítanának 
bejáróklubokat, ahol több szá
zan, sót ezren a munka befe

jezése és a vonat indulása 
közti időben jobb híján kár
tyázással, italozással töltik ide
jüket — egészítette ki Kocsis 
Gyula.

Kétségkívül: a  közművelő
dési munkához sok helyen 
hiányoznak a tárgyi feltéte
lek. Szakszervezetünk és a 
SZOT Lehetőségeihez képest 
segít javítani a feláételeken. 
Legutóbb a záhonyi Tisza 
munkásszállón és a debreceni 
építési főnökség munkásszál
lóján sikerült jobb feltételie
ket teremteni a közművelő
déshez. A  munkásszállásokon 
Lakókra, az ingázók szabad 
idejének éltöttésáre azonban 
valamennyi üzem művelődési 
bizottságának nagyobb figyel
met kell fordítania. A  jó öt
letek más bizottságoktól is 
átvehetők.

Tavaly a területi művelő
dési bizottság kétszer ülése
zett. A  nyíregyházi kihelye
zett ülésen, az áUomásfőnöik- 
ség művelődési bizottságának 
munkájáról kaptak képet, s 
értékelték a szabolcsi megye
székhely vasutas szocialista 
brigádjainak a Móricz-évfor- 
dulő alkalmából rendezett 
irodalmi vetélkedőjét is.

Kevesebb sablont
A  szakszolgálatok közötti 

koordinálatlan kulitúrmunka is 
közrejátszik, hogy Debrecen 
csomóponton nagy várakozás
sal tekintenek az üzemfőnök
ség megalakulása eüiá. Mint a 
véleményekből kitűnik: eddig 
minden debreceni szakszolgá
lat, vasutas intézmény a sa
ját belátása szerint végezte a 
maga közművelődési munká
ját, mert nem volt, aki tevé
kenységüket összehangolja.

A  szocialista brigádok mű
velődési vállalásának teljesí
tése nemcsak Debrecenben, de 
az egész igazgatóság területén 
sok kívánnivalót hagy maga 
után. Részint, mert a válla
lások sablonosak, formálisak, 
másrészt, mert a szocialista 
kollektívák értékelésénél a 
művelődési munka nem sze
repel kellő súllyal. A  könyv
tárak, a művelődési intézmé
nyek. sőt több esetben maguk 
a művelődési bizottságok sem 
dolgoztak ki használható aján
lásokat a brigádok részére. A 
művelődési vállalások teljesí
tését sem ellenőrzik rendsze
resen, így a brigádok kuLtúr- 
munkája csak egy-egy kam
pánynál, vagy kitüntetésnél 
kerül reflektorfénybe.

Gazdasági munkánk hatéko
nyabbá tételének is egyik, fon
tos fettétele a magasabb szín
vonalú művelődési munka. Eh
hez kell a debreceni igazga
tóság területén egységes me
derbe terelni a szemléletet, s 
a formális vonások csökken
tésével, a rendelkezésre álló 
szellemi kapacitást hatéko
nyabban a munkásművelődés 
szolgálatába állítani.

Az Állami Operaház nyugal
mazott igazgatója, a Budapes
ti M ÁV Szimfonikusok volt 
vezető karnagya már akkor 
ott volt a  zenekar élén, ami
kor a még félig amatőr, félig 
hivatásos zenészekből álló 
vasutas együttes ‘megtette az 
első lépéseket. Vezényelte, irá
nyította és szervezte a Gör
dülő Operát, bár ez a műfaj 
akkor a legkevésbé sem tar
tozott a  társadalmilag elké
nyeztetett vagy felkarolt mű
vészeti formák közé. De ő, 
akit egész élete és munkássá
ga ezer szállal kötött az ope
rához, hitt hivatásában, s tud
ta, hogy a  céljai megvalósítá
sához szükséges erőt a népből 
merítheti. Ezért vállalkozott a 
Gördülő Opera — cseppet sem 
gördülékeny útján — a vidék 
meghódítására. S Lukács M ik
lós jó l válogatta meg az ide 
vezető utakat is, eszközöket is.

A  Budapesti M ÁV Szimfo
nikusok irányítása és közvet
len munkája eredményeként 
bámulatos gyorsasággal az é l
re törtek, s évek óta az or
szág első négy szimfonikus ze
nekarának sorában tartják 
számon őket. Mert Lukács 
Miklós, amint nem fordult el 
az operától, ugyanúgy megbe
csülte. támogatta és segítette 
a M ÁV Szimfónikiusokot is. 
Nevéhez és működéséhez fűző
dik a Zeneakadémián évente 
sorra kerülő 16 hangverseny 
— a „vasutas” bérlet — a fő
város zeneéletének számottevő 
eseménye. Ezeknek az évtize
dek óta rendszeresen megtar
tott zenekari estéknek eredmé
nyeként fel nevelődött egy ze
neileg igényes közönség, amely 
élete harmonikus v teljességét 
a munka és a művészet szin»- 
tézisében találja meg.

Lukács Miklós azt követően 
is ragaszkodott a M ÁV Szim- 
fónikusokiioz, és rajtuk ke
resztül hozzánk vasutasokhoz, 
amikor 1966-ban átvette a bu
dapesti Állam i Operaház ve
zetését.

Tisztelettel és szeretettél 
gondolunk Lukács Miklósra, a 
volt vezető karnagyra. Művé
szi-zenéi * koncepciójához Való 
ragaszkodásunk, a zenekari 
pódiumon vagy az operaház
ban történő találkozásunk bol
dog öröme viszont azé a sze
retető, amellyel 75. születés- 
navjáh is kőszöntjük őt: a 
művészt, a humanistát, az igaz 
embert.

Dr. Csillag Ferenc

Politikai fórum
A  székesfehérvári vasutasok 

Vörösmarty Művelődési Házá
nak szocialista brigádklubja, 
január 25-én, politikai fórumot 
rendezett A  brigádklub ez
úttal Vértes Évát, a Magyar 
Rádió külpolitikai rovatának 
munkatársát látta vendégül, 
aki mintegy 120 érdeklődő 
előtt tartott tájékoztatót

Vértes Éva a tájékoztató 
után az érdeklődők kérdéseire 
válaszolva ügyelt arra, 'hogy 
összefüggéseiben mutassa be a 
jelenlegi, bonyolult világpoliti
kai eseményeket

A  miskolci vasutasok Vörös
marty Művelődési Háza veze
tőinek meghívására a közel
múltban Miskolcra látogattak 
a rádióból közismert „Miska 
bácsi levelesládája” című mű
sor szereplői. A  város Rónai 
Sándor Művelődési Házában 
rendezett eseményen hétszáz 
gyermek vett részt 

A  műsor szerkesztője, Padi- 
sák Mihály válaszolt a gyer
mekek kérdéseire, majd Miska 
bácsi, Győri Ernő Mihály — 
aki a Vörösmarty Művelődési 
Ház művészeti előadója —  a

Szakszervezetünk elnöksége 
határozata alapján az 1979—  
1980-as oktatási évben, kísér
leti jelleggel — Budapesten, 
Celldömölkön és Záhonyban a 
szakszervezeti tisztségviselők 
részére első ízben indítottak 
levelező oktatást A  három 
tanfolyamon Összesen 91 szb- 
titkár, főbizalmi, illetve bizal
mi vett részt A  tanfolyam ja
nuártól május végéig tart

A  levelezd oktatást olyan 
tisztségviselők számára szer
veztük, akik különböző okok 
miatt nem tanulhattak bent
lakásos tanfolyamon.

A  hallgatók — az előadók 
és a foglalkozásvezetők irá
nyításával — „otthon”, sza
bad idejükben készülnek a kü
lönböző foglalkozásokra. Az  
egyéni felkészülés során szer
zett ismereteik birtokában a 
foglalkozásokon nagy aktivi
tással, , véleménynyilvánítási 
készséggel vesznek részt. Kü
lönösen fontos a hallgatók ön
álló tanulásának folyamatos 
segítése, valamint az, hogy a 
foglalkozásvezetők a témák 
feldolgozása során meggyőződ
jenek arról, hogy a résztvevők 
az előadásokon elhangzottakat, 
a kötelező irodalmat feldolgoz-

Magyar Rádiónál töltött hu
szonöt év élményeiről számolt 
be.

Az érdekes, háromórás mű* 
sorban közreműködött —  a rá
dió gyermekszereplőin kívül —  
a Bodrogolaszi M ÁV  Nevelő- 
otthon fúvószenekara is, Kur- 
gyis Lajos vezetésével. Ebben 
az évben lesz harminc eszten
deje, hogy a  „M'ska bácsi le
velesládája” című műsort su
gározza a rádió. A  miskolci 
előadást hangszalagon rögzí
tették, és a jubileum alkalmá
ból, március 9-én közvetíti 
majd a  Petőfi rádió.

Havonta egy alkalommal 
egész napos foglalkozáson vesz
nek részt, majd a zárófoglal
kozáson májusban feladatla
pok segítségével győződnek 
meg az előadók felkészültsé
gükről. Ezen a foglalkozáson 
kerül sor a hallgatók tanfo
lyamon szerzett tudásának ér
tékelésére is.

A  levelező oktatás követel
ményeinek teljesítése, a sza
bad időben való tanulás nem 
könnyű feladat. Áldozatot, ki
tartást követel minden hallga
tótól. Az eredmény azonban 
kárpótlást nyújt a fáradtságos 
munkáért.

A  magyar szakszervezetek 
XXIII. kongresszusán hang
zott el: „A munka mellett
mindennapos, szívesen végzett 
tevékenység legyen a tanulás, 
önművelődés. Nincs olyan is
kola, amelyen ma egész életre 
szóló tudásra lehetne szert 
tenni. . . ”

A  gondolatok gyakorlati 
megvalósítói azok a tisztségvi
selők. akik vállalták a kísér
leti jellegű levelező oktatáson 
való részvételt. Reméljük, 
hogy a levelező oktatás bevált
ja a hozzá fűzött reményeket 
és hasznosan szolgálja tiszt
ségviselőink képzését.

Orosz Károly

F E L H Í V Á S
A  Szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a KISZ Budapesti 

Bizottsága 1980. június 9-e és 15-e között ismét megréndezi 
a Fővárosi Szakszervezeti Ifjúsági Napokat (SZÍN). Ennek 
keretén belül munkavédelmi vetélkedőt hirdetnek.

A  vetélkedő célja: a fiatalok biztonságtechnikai és egész
ségvédelmi ismereteinek felmérése és elmélyítése. A  vetélkedőt 
az alábbi témakörökben rendezik:

1. Általános munkavédelmi ismeretek.
2. Elektromosság biztonságtechnikája.
3. Anyagmozgatás és szállítás biztonságtechnikája.
4. Általános jellegű, a vasipür körébe tartozó biztonság- 

technika.
5. Elsősegélynyújtás általános kérdései.
6. Közlekedésbiztonsági kérdések.
A  vetélkedőn budapesti vállalatok és intézmények három 

tagú csapatai vehetnek részt A  csapatok tagjai között legalább 
2 fizikai dolgozó legyen. A  tagok életkora nem haladhatja meg 
a 35 évet

A  vetélkedőre 1980. március 15-ig lehet írásban jelentkezni: 
KISZ Budapesti Bizottság Ifjúmunkás osztály, 1430 Budapest. 
pf. 9.

A  jelentkezésnél az alábbi adatokat kérjük megírni: a 
küldő vállalat neve és címe, a csapat tagjainak neve, életkora 
és foglalkozása..

Díjak: I. helyezett: külföldi társasutazás, II. helyezett: 
1000— 1000 Ft-os vásárlási utalvány, III. helyezett: 800— 800 
Ft-os vásárlási utalvány.

A döntő minden résztvevője értékes tárgyjutalomban 
részesül. A  jelentkezések beérkezése után írásos előselejtezőt 
rendezünk, amelynek kérdéseit a jelentkezők 1980. március 
31-ig kapják meg.

SZÍN Operatív Bizottság

ták-e, ismerik-e? Albert Lajos

A Gárdonyi brigád ajándéka 

a kambodzsai gyermekeknek
A  Déli pályaudvar Gárdonyi Géza szocialista bri

gádja mindig az elsők között csatlakozott a különböző 
szolidaritási akciókhoz. Legutóbb gyermek tápszert
vásároltak, amit az Országos Béketanács segítségével 
elküldték Kambodzsába, az ott élő gyermekek részére.

Sebestyén Nándorné, az Országos Béketanács el
nöke személyesen köszönte meg a brigád tagjainak — 
Szatmári Józsefnének, Kovács Istvánnak, Magyar Csa
bának, Steigwald Ottónénak, Szikszai Istvánnénák és 
Bogó Mihálvnénak — az ajándékot, s a brigádnaplóba 
az alábbi sorokat írta:

„A  Gárdonyi Géza szocialista brigád tagjai által 
vásárolt gyermektápszert a gyorssegélyt szállító külön- 
repülőgéppel elküldtük a Kambodzsai Népköztársaság
ba. Elhatározásuk, cselekedetük nemes, internaciona
lista érzésről, a kambodzsai népvei vállalt testvéri szoli
daritásról tanúskodik. A brigád minden tagjának jó 
egészséget, vállalásaik teljesítéséhez sok sikert kívá
nunk!”

Budapest, Záhony, Celldömölk

Megkezdődött a tisztségviselők 

kísérleti levelező oktatása



1880. FEBRüAH 8. MAGYAR VASUTAS 9

A MÁV, a GySEV és az Utasellátó feladatai
(Folytatás azt. oldalról)

érdekében 17 üzemorvosi és 11 
üzemi fogászati rendelő épí
tését, illetve -korszerűsítését 
tervezik.
? Bővítik, korszerűsítik a 
munkásszállásokat, illetve a 
pihenő- és átmenőszállásokat 
Összesen 2072 hellyel. A  vál
lalati gyermekintézmények 
korszerűsítésének keretében 
a tervidőszakban 350 új óvo
dai férőhelyet adnak át.

A  vállalati és tanulmányi 
segélyekre fordítható összeg 
mértéke azonos lesz a tava
lyival Kis mértékben növek
szik majd a kultúrára és a 
sportra fordítható pénzösszeg.

A  fejlesztésre szánt pénzt—  
a korábbi évhez hasonlóan —  
a folyamatban levő beruházá
sokra kell fordítani. Ezzel a

vasút beruházáspolitikája iga
zodik a népgazdasági előírá
sokhoz, az indokolt fejleszté
sek aránya azonban kedvezőt
lenebb lesz.

Ebben az évben befejező
dik a szolnoki dízeljavító bá
zis rekonstrukciója és egyben 
folytatódik a dombóvári dí- 
zeljavltó-bázis, a békéscsabai 
és a szombathelyi vontatási 
telep, valamint a Szeged-Ró- 
kus gépállomás rekonstruk
ciója.

A szociális, jóléti és okta
tási célú beruházások közül a 
tervek szerint az idén befeje
ződik az északi és a székesfe
hérvári járműjavító óvodájá
nak és a Landler Járműjavító 
művelődési házának építése. 
Folyamatban van még hat 
szociális és hat jóléti beruhá
zás kivitelezése.

A brigádok vállalásai 
összhangban vannak a tervvel

a Lakásépítésre és lakásépíté
si kölcsönökre 80 millió forin
tot fordítunk. Ezenkívül 16 
milliót biztosítanak. a  laká
sok korszerűsítésére, bővítésé
re és a bontásra kerülő laká
sok pótlására.
: Évi 30 millió forintos költ
séggel folytatódik a M ÁV- 
kórház „D” épületének építé
se és megkezdik az „M” épü
let kialakítását is.

A  GySEV 1980. évi célkitű
zése az V. ötéves terv elő
irányzatainak a túlteljesítése. 
A  személyszállításiban a ko
rábbinál mérsékeltebb, 3 szá
zalékos csökkenést, míg az 
áruszállításban szintentartást 
terveznek. Bevételük azonban 
a tavalyihoz viszonyítva lé
nyegesen növekszik. Szállít
mányozási szolgálatuk a for
galom 21,5 százalékos növeke
désére számit.

Az Utasellátó Vállalat is el
sősorban a gazdaságosságot és 
a hatékonyságot helyezte.elő
térbe. A vállalat áruforgalmi 
terve kétmilliárd 150 millió 
forintot tartalmaz. Ez a bá
zishoz viszonyítva 2,5 százalé
kos növekedésnek felel meg. 
A  legdinamikusabb fejlődést 
a pályaudvari vendéglátó üze
mekben terveznek; 8,6 száza
lékos forgalomnövekedésre 
számítanak. Az idén növelik 
devizabevételüket is: szocia
lista viszonylatban 3, tőkés vi
szonylatban pedig 6 százalék
kal.

Beruházási célokra 38 mil
lió 500 ezer forintot irányoz
tak elő. Ennek keretében töb
bek között Mezőkövesden és 
Dunaföldváron bisztró, Ózdon, 
Nagyatádon és Harkályfürdőn 
büfé épül. Az új metrósza
kasz végállomásán, Kőbánya- 
Kispest állomáson automata 
büfét és kiskereskedelmi pa
vilont helyeznek tízembe. - *

A  vállalóit 1980-ban egésn 
gazdálkodási tevékenységét 
hatékonyabbá teszi. Ezt a tö
rekvésüket indokod ja a terms- 
Jiásd és fogyasztói árak változá
sa, a  gazdaságii szabályozók 
módosítása.

A  központi vezetőség rrneg- 
tárgyaflta és elfogadta a kong
resszusi és felszabadulási 
munkaversen y tapasztalatai
ról szóló jelentést. A  konk
rét célkitűzések érdekében 
szaikszsrvezetünik elnöksége és 
a vezérigazgatóság a szolgá
lati helyek részére tavaly 
irányelveket adott ki.

A  testület megállapította 
többek között, hogy a szo
cialista brigádok vállalásai 
Összhangban vannak a vasút 
terveivel, célkitűzéseivel. Első
sorban az áruszállítási terv 
túlteljesítésére, a kocsigazdál
kodás szintvonalának javításá
ra, a kocsitartózkodási idő 
csökkentésére, a kulturált sze
mélyszállításra, a vontatójár
művek kapacitásának jobb ki
használására, valamint a ja
vítások átfutási idejének csök
kentésére törekedtek a brigá
dok és munkáskollektívák.

A  legtöbb szolgálati hely 
dolgozói előtérbe helyezték az 
üzemanyaggal és energiával 
való takarékosságot, a gyer
mekintézmények, üdülők fej
lesztésére irányuló társadalmi 
munkát, összességében meg
állapítható, hogy a kongresz-

szusi munkaverseny eddigi 
eredményei a MÁV-nál, a 
GYSEV-nél és az Utasellátó
nál kedvező. Említést érde
mel többek között az is, hogy 
a verseny kezdete óta eltelt 
néhány hónapban a fuvaroz
tatók részére ki nem állított 
kocsik száma — 1978-hoz vi
szonyítva — 55 százalékkal! 
csökkent. Jól gazdálkodtunk 
az idegen kocsikkal is. A  szo
cialista brigádok erőfeszítései
nek köszönhető, hogy azOPW  
kocsik kontingensének túllé
pése 1979 utolsó negyedévé
ben 7217 kocsival kevesebb, 
mint 1978 hasonló időszaká
ban volt.

A  szervezettebb, átgondol
tabb üzömeflitetést bizonyítja 
többek között a gépnevárások 
számának 15, a vonatfelosz
latásoknak pedig 10 százalékos 
csökkenése. Mindez az ener- 
göJatakiarékosság szempontjá
ból is kedvező. /

Felszólalt a tanácskozáson 
Sólyom Ferenc, 

a SZOT titkára is

Az ipari és Járműjavító-* 
üzemiek dolgozói teljesítették 
az utolsó négy hónapra vál
lalt kongresszusi felajánlást. 
A  debreceni, a szombathelyi 
és a Landler jármű ja vító-üzse- 
msk 591 teherkocsit javítot
tak ki terven felül, a szol
nokiak pedi g 87 személykocsi- 
via! és 9 dízelmozdonnyal ad
tak át többet a  tervezettnél 
a forgalomnak.__

A  GYSEV munikáskoiLtófctí- 
vái az anyagfelhasználás és 
a kocsifordul ó-idő csökkenté
se, valamint a munka terme
lékenységének növelése terén 
értek el kimagasló eredmé
nyeket.

Az Utasellátó VáMait 395 
üzemegysége brigádjainak fel
ajánlása révén az áruforga
lom 9,3, a szeszmerutes iital- 
forgalom pedig 8,4 százalék
kal haladta meg a bázisidő
szak szintjét.

A  központi vezetőség meg
állapította azonban, hogy a 
verseny kezdeti lendülete az 
utóbbi időben több szolgálati 
helyen csökkent. A  dolgozók 
aktivitását kedvezőtlenül be
folyásolja a több helyen ta
pasztalható anyag-, alkatrész
éi létszámhiány. A  munka
verseny fejlesztésével a jövő
ben többet kell törődni a  tár
sadalmi és a gazdasági veze
tőknek egyaránt.

A  napirend vitájában töb
ben mondták el véleményüket 
a vasút elmúlt évi munkájá
ról és az ez évi célkitűzések
ről. Felszólalt Sólyom Ferenc, 
a SZOT titkára is. Beszédé
ben az utazási körülmények 
javításának, az áruforgalom 
vasútra terelésének és a szál
lítás gazdaságossá tételének 
fontosságára hívta fel a fi
gyelmet. A SZOT titkára a 
továbbiakban a szakszerveze
ti munka időszerű kérdései
ről tájékoztatta a központi 
vezetőség tagjait Kiemelte a 
szocialista nyilvánosság, az 
Üzemi demokrácia bővítésé
nek szükségességét, amely nem 
összeegyeztethetetlen a na
gyobb fegyelemmel. A  vasút 
általános fegyelmének erősí
tése egyébként a balesetek 
csökkentése érdekében is alap
vető fontosságú.

A  központi vezetőség a to
vábbiakban Koszorús Ferenc 
főtitkár előterjesztésében ha
tározatot fogadott el a szer
vezeti felépítés módosításéra 
— amelyet a vasútnál végbe
ment változások indokoltak —,

és a szakszervezeti választá
sok menetére, majd személyi 
kérdésekben döntött

A  szakszervezeti tisztségvi
selők választását az alábbiak 
szerint kell lebonyolítani:

—  bizalmiak, bizalmi he
lyettesek, valamint a főbizal
mi helyettesek választását áp
rilis 1. és 30-a között,

— a főnökség!, üzemi, hiva
tali, intézményi testületek 
(bizalmi testületé, szb) válasz
tását április 20. és május 31. 
között,

— a középirányító szakszer
vezeti szervek (bizalmi testü
leté, szb.) választását június 
1—30. között,

— a Vasutasok Szakszerve
zete X. kongresszusát novem
ber 8. és 9-én (szombaton és 
vasárnap) kell megtartani.

A  főnökségen, üzemekben, 
hivatalokban és intézmények
ben a választásokat munka
időn kívül kell megtartani. 
Több műszakos és folyamatos 
munkarendben dolgozó mun
kahelyeken a legkisebb mun
kaidő-kiesésre kell törekedni.

A  középirányító szakszerve-

Koszorús Ferenc

zeti szerveknél a választáso
kat szombaton és vasárnap 
kell megtartani.

A  testület ezután elfogadta 
a központi vezetőség, az el
nökség és a titkárság első fél
évi. munka tervét, a vasutas

szakszervezet, a társadalom* 
biztosítás és a félszázalékos 
ÖTA első félévi költségvetés
előirányzatát, majd személyt 
kérdésekben döntött

Kajcsa Józsefet nyugállo^ 
mányba vonulására tekintet
tel — központi vezetőségi és 
elnökségi tagságnak megha
gyásával titkári tisztségéből és 
titkársági tagságból felmentet
te. Egyidejűleg Szemők Bélát, 
a MÁV Vezérigazgatóság mun
kaügyi és szociálpolitikai szak
osztályvezető-helyettesét koop
tálta a központi vezetőségbe 
és megválasztotta a szakszer
vezet titkárának, az elnökség, 
valamint a titkárság tagjának.

Dr. Veres Lászlót, a Szege
di M ÁV Területi Egészségügyi 
Központ igazgató főorvosát 
kooptálta a központi vezető
ségbe, és megválasztotta az 
elnökség tagjának, ugyancsak 
megválasztotta az elnökség 
tagjának Tolnai Ildikót, a Vas
utasok. Szakszervezete szerve
zési és káderosztálya vezető
jét, a központi vezetőség tag
já t

t

A központi vezetőség állásfoglalása
A különböző üzemi demok

ratikus fórumok és országos 
tanácskozások tapasztalatai, 
valamint a vállalatok tevé
kenységéről készült írásos ér
tékelések alapján a központi 
vezetőség megállapítja, hogy a 
MÁV, a GySEV, az Utasellátó 
Vállalat 1979-ben eredménye
sen teljesítette feladatát

Az árú- és személyszállítás 
— a termelési mutatók sze
rint — a MÁV-nál és a 
GySEV-nél növekedett Az 
Utasellátó Vállalatnál — a ha
tósági árintézkedések miatt —> 
az árúforgalom volumenében 
bizonyos csökkenés tapasztal
ható.

A  minőségi mutatók, javulá
sa terén élért eredményekben 
nagy szerepe van a  szocialista 
munkaversenynek, amely a 
párt XII. kongresszusa és ha
zánk felszabadulásának 35. év
fordulója tiszteletére bontako
zott ki.

Az idei tervtárgyalások ta
pasztalatai arról tanúskodnak, 
hogy a dolgozók túlnyomó 
többsége ismeri és helyesli a 
párt gazdaságpolitikai célkitű
zéseit, és készek hozzájárulnia 
népgazdaságra nehezedő gon
dok orvoslásához. A  párt XII. 
kongresszusának irányelvei a 
közlekedéssel kapcsolatban ki
emelik a vasút szerepét a 
nagy távolságra történő árú- 
és személyszállítás vonatkozá
sában. Ezt tükrözik már az 
1980. évi tervek is. Az a tény, 
hogy a vasúti közlekedésnek 
az idén nagyobb feladatokat 
kell megoldani, és a szigorúbb 
gazdasági szabályozók hatásá
ra javítani kell a minőséget, a 
szakszervezeti munkában is 
érezteti hatását.

A  központi vezetőség az 
1930. évi tervek teljesítésé ér
dekében a szakszervezeti szer
vek, tisztségviselőik fontosabb 
feladatait az alábbiakban ha
tározza meg:

Szakszervezetünk ter
melést, gazdálkodást se

gítő tevékenységének fontos 
részét képezi az, hogy az üze
mi demokrácia különböző fó
rumain a dolgozók minél na
gyobb tömegeit vonják be az 
üzemi, munkahelyi tennivalók 
meghatározásába.

A  feladatok kidolgozása a 
végrehajtást szolgáló szerve
zési intézkedések után fejlesz
teni kell a dolgozók cselekvési 
készségének kibontakozását, a  
rend és a fegyelem megszilár
dítását, a jogok és kötelessé
gek együttes érvényesülését.

A  központi vezetőség 
kéri a. vasút és az utas

ellátó dolgozóit, hogy á  Kong
resszusi és felszabadulási mun
kaverseny serkentésével segít
sék az 1980. évi tervek sike
res megvalósítását.

A  munkaverseny hatékony
ságának növelése érdekében 
az 1980. évi tervvel összhang
ban kialakított központi mun
kaverseny célkitűzéseket a gaz
dasági egységek, szolgálati fő
nökségek vezetői a szakszer
vezeti szervekkel együttmű
ködve bontsák le a munkahe
lyi szintekre, s jól előkészített 
termelési tanácskozásokon vi
tassák, meg a konkrét tenniva
lókat. A  feladattok meghatá
rozásakor használják fel a 
kongresszusi , munkaverseny 
értékelése során szerzett eddi
gi tapasztalaitokat.

1980-iham minden szinten ja
vítani kein a kongresszusi 
munkaversény propagandáját. 
A  központi vezetőség ezért cél
szerűnek tartja, hogy a vasút- 
igazgatóságok negyedévenként 
az eredményeket és a további 
feladatokat tükröző „Kong
resszusi Híradót” adjanak ki.

A  szolgálati helyeken a 
szakszervezeti bizottságok se
gítsék és ellenőrizzék a mun
kaverseny nyilvánosságát. Tö

rekedjenek arra, hogy a fali
újságokon, az üzemi demokrá
cia különböző fórumain, a 
kongresszusi munkaverseny 
propagandája személyekre és 
kollektívákra szólóan mozgó
sító erejű legyen. A  verseny 
eredményeiről a  dolgozókat 
rendszeresen tájékoztatni kell.

A  területi és a szakszerve
zeti bizottságok félévenként 
tűzzék napirendre a kongresz- 
szusi munkaverseny helyzetét. 
Értékeljék a gazdasági, és a  
szakszervezeti szervek felada
tainak végrehajtását. . ,

A  M ÁV 1980. évi ter
vének eredményes meg

valósítása^szükségessé teszi az, 
üzemvitel tartalékainak fel
tárását. Ennek egyik alapvető 
formája a különböző szakszol
gálatok területén a fizikai és 
műszaki állományú dolgozók 
együttműködésének elmélyí
tése.

A  szakszervezeti bizottságok 
a komplex brigádok számának 
további növelése és tevékeny
ségük kiszélesítése érdekében 
agitációs munkájukkal ösztö
nözzék a dolgozókat és a mű
szakiakat ésszerűsítő javasla
tok kidolgozására. Tartsák 
szemelőtt az elegyfeldolgozási 
munka javítását, a kocsik állo
mási tartózkodási idejének 
csökkentését, a korszerű von
tatójárművek jobb kihaszná
lását  ̂a meddő idők csökkenté
sét. Fordítsanak nagyobb gon
dot az energia-  és anyagfel
használással, hiányzó alkatré
szek pótlásával kapcsolatos ja
vaslatokra és azok megvalósí
tására.

A  népgazdaság egyensúlyi 
helyzetének javításához a vas
utasok is hozzá tudnak, járul
ni: a kocsigazdálkodás színvo
nalának javításával, az idegen 
kocsik tartózkodási idejének 
csökkentésével, az exportszál
lításokhoz jó  műszaki állapo

tú MÁV-kocsik kiállításával} 
az import anyagok ésszerűbb 
félhasználásával, a tranzitfor
galom gyors és sérülésmentes 
lebonyolításával, valamint a 
határállomások munkájának 
színvonalasabbá tételével.

Továbbra Is gondot Je-' 
lent az, hogy a növek

vő szállítási feladatokat a  
frekventált munkakörökben 
kevesebb létszámmal kell meg
oldani. Szakszervezeti szerve
ink ezért kezdeményezzék, il
letve támogassák a belső mun* 
kaerő-átcsoportosítást, hasz
nálják ki az üzemfőnökségek 
által nyújtott lehetőségeket a  
racionális létszámgazdálkodás
ra.

A  bizalmiak közreműködé
sével — elsősorban a kisfor
galmú helyeken —  nyújtsanak 
segítséget a gazdasági vezetők
nek a nem kellően kihasznált 
munkakörök összevonásához a 
szolgálati egyszerűsítések be
vezetéséhez. Ügyelni,, kell arra,' 
hogy mindezek a törvényesség, 
a kollektív szerződésben fog
laltak betartásával valósulja
nak meg. ,

A  vasutasok bérszínvo
nala 1980-ban a nép

gazdaság lehetőségeivel össz
hangban növekszik. Az éves 
bérfejlesztéseknél, az' évközi 
prémiumok és jutalmak elosz
tásánál a korábbiaknál na
gyobb arányban szükséges a 
végzett munka mennyisége és 
minősége szerinti differenciá
lás. A  szakszervezeti szervek 
ösztönözzék és segítsék a gaz
dasági vezetőket ezen irányel
vek következetes megvalósítá
sára, s egyúttal a dolgozókkal 
értessék meg ennek szüksé
gességét és helyességét is.

Nagy felelősség hárul a bi
zalmiakra, mert a bérfejlesztés 
és a prémiumelosztás az 6 
egyetértésükkel történik. Fon
tos feladatuk tehát, hogy tud
janak és merjenek különbséget 
tenni a csoportjukba tartozók 
munkája, munkafegyelme kö
zött. Véleményüket, álláspont
jukat ennek megfelelően ala
kítsák ki.

© A  gazdálikodást segítő 
tevékenység mellett a 
szakszervezeti munkában nem 

szorulhat háttérbe a dolgo
zókról való gondoskodás sem. 
A  gazdasági célkitűzések meg
valósítására, a munkafegyelem 
megszilárdítására irányuló tö
rekvésünk akkor lesz eredmé
nyes, ha a becsületes, jószán
dékú dolgozók emberséges bá
násmódban részesülnek, ha 
meghallgatják, ha figyelembe 
veszik véleményeiket, foglal
koznak gondjaik megoldásá
val. Most, a szerényebb lehe
tőségek ellenére is arra kell 
törekednünk, hogy a munka
helyi szociális körülmények, a 
munka biztonságának feltéte
lei tovább javuljanak.

Szakszervezeti szerveinknek 
továbbra is fontos feladata, 
hogy védjék a dolgozók jogos 
érdekeit, lépjenek fel a szo
cialista bánásmódot, a törvé
nyességet sértő intézkedések-' 
kel szemben.

A z c s o p o r t j a
Vasutasok Szakszervezett 

Központi Vezetősége
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Tervezte: a MAVT1

„Érdemi ember“ az, aki alkotni akar
A  Nyugati pályaudvar pél

dája bizonyítja: egy-egy vas
útállomás — kiváltképp, ha 
építészetileg értékes alkotás —  
meghatározhatja a városkép 
arculatát. így van ez Buda szí
vében, a Vérmező szomszédsá
gában is, ahol a Déli pályaud
var csupaüveg-palotává formá
lódása változtatta korszerűvé, 
a  századvéghez méltóvá kör
nyezetét A  közeli hónapokban 
újabb, csaknem hasonló érték
kel gazdagodik a  főváros: ez 
alkalommal (semmit nem von 
le az értékéből, hogy ugyan
csak a' metróhoz csatlakozva) 
Kőbánya-Kispest új, minden 
mástól különböző vasútállo
mását adják át a forgalomnak.

Nehéz rangsorolni
Kétségkívül: rangsorolni ne

héz. Az ilyen, sok százmillió 
forintba kerülő létesítmények
nél udvariatlanság volna az 
építkezés részvevői közül bár
kit is az élre helyezni —  de ta
gadhatatlan : a tervezőknek
meghatározó szerepük van. 
Ugyanakkor mintha a  tervezők 
—  az építészek, a  statikusok, a 
gépészek és társaik —  rangja 
fakulna. Mi, vasutasok is, 
mintha kevesebbet tudnánk 
saját tervező intézetünkről, a 
MÁVTI-ról, mint indokolt len- I 
ne. Pedig elképzeléseik-terveik 
alapján nemcsak e látványos 
épületek születnek meg. Az or
szág egyik legvegyesebb profi
lú tervezőintézetében jószeri
vel mindazzal foglalkoznak, 
amivel a vasutasok kapcsolat
ba kerülnek.

Soroljuk? A  teljesség igénye 
nélkül néhány példa csupán. 
Kifejezetten a MÁVTI felada
ta a vasúti biztosítóberendezé
sek, a  nagyvasúti villamos fel
sővezetékek és alállomások, to
vábbá a vasúti felépítmény- 
szerkezetek tervezése. B mun
káknak ők a „profilgazdái”. 
Emellett speciális gépészeti 
feladataik is vannak, mint a 
fordítókorongok, tolópadok, az 
egyedi vonó- és vontatott jár
művek (az olaj-, a hal-, a  ce
ment- és egyéb szállító kocsik) 
konstruálása. S olyan komp
lex létesítményeket is tervez
nek, mint a  vontatási telepek, 
a  javító üzemek (itt nem „pro
filgazdák** ugyan, más terve
ző vállalat is képes lenne er
r e . . .  de hát ők a MÁV-osok!). 
Amikor pedig egy-egy pálya
rekonstrukción dolgoznak, az 
intézet majd minden szakterü
letéről találhatunk közreműkö
dőt

Patakfalvi László műszaki 
Igazgatóhelyettessel és dr. Len
gyel Imre tervező-osztályveze
tővel, a szakszervezeti bizott
ság titkárával e sajátos hely
zetről, az előnyökről és a hát
rányokról beszélgetünk. A  
múltról csupán a kronológiai 
eligazodás érdekében: a M Á V- 
T1 1953. január 1-én alakult, 
azt megelőzően a vezérigazga
tóságon és a területi vasútigaz- 
gatóságokon voltak tervező 
részlegek. Az alakulás idején 
vált jelmondattá, hogy: „Arc
cal a vasút felé!** — jelesül 
egyre több, és mind komp
lexebb feladatnak kellett ele
get tenniük. Másfél évtizeden 
át, 1968. január 1-ig, a  M ÁV  
üzemi vállalataként működtek, 
azóta az intézet az államvas- 
útak önelszámoló egysége.

— Vonzza-e a fiatal szakem
bereket a M ÁVTI?

— Általában elmondható, 
hogy a tervező intézetek vonz
zák a fiatalokat, jóllehet az 
építőipari és az egyéb ipari 
vállalatok jobban fizetnek, 
több juttatást adnak á dolgo
zóiknak. Ugyanakkor a vasút 
annyira sajátos terület, hogy az 
volna *célszerű, ha legalább 
kétéves üzemi, vagy ipari gya
korlat után szerződtetnénk 
csak szakembereket. E gyakor
lat megszerzése érdekében elő
adódott már, hogy az egyetem
ről frissen felvett fiatalokat a 
M ÁVTI létszámán félévre az 
építési-kivitelezési területre 
irányítottuk. Ha más tervező 
vállalattól veszünk át valakit, 
csaknem hasonló a helyzet: rö
vid idő alatt többletismerete
ket kell szereznie. Magyarán: 
a vasutastudományokra szük
ségük van.

Hivatásuk a vasút
A  maholnap három évtized 

során kialakult az a mag, 
amelyre bizton támaszkodhat
nak. Ügy mondják: az „érdemi 
emberek** többsége ragaszko
dik az intézethez —  s e  meg
határozás alatt nem a vezető
ket értik. A  M ÁVTI szóhasz
nálatában azok az érdemi em
berek, akik —  irányító tervező
osztályvezetőtől a  műszaki raj
zolókig — a tervek kimunkálá
sából oroszlánrészt vállalnak. 
Számuk négyszázra tehető, leg
alább tíz éve ott dolgoznak —  
és hivatásuk a vasút. Az er
kölcsi megbecsülés sem marad 
e l: itt kapott Ybl-díjat Kővári 
György, s az időközben a  PO
T I-hoz szerződött Schneller 
Vilmos, Mónus János viszont 
Ybl-díjjal érkezett hozzájuk. 
Sápi Pált és dr. Ecsedi Tamást 
Eötvös-díjjal tüntették ki, töb
ben kaptak kormánykitünte
tést, tárca-, vagy vasúti kitün
tetést, miniszteri és vezérigaz
gatói dicséretet; közöttük is 
dolgodnak kiváló vasutasok.

—  Melyek az ötödik ötéves 
tervidőszak legjellemzőbb ada
tai, kiemelést kívánó létesít
ményei?

—  Évente hozzávetőleg há
romszázötven kilométernyi vo
nal felújításának tervei készül
nek nálunk —  tájékoztat a mű
szaki igazgatóhelyettes — , köz
te a Budapest—Hegyeshalom, 
a Budapest—Miskolc és a Sza
gol—Debrecen szakasz rekonst
rukciója. Legjelentősebb a zá
honyi térség fejlesztése, ahol az 
intézet valamennyi szakterüle
te képviselteti magát. Hadd 
említsem meg Debrecen állo
más rekonstrukcióját, és ter
mészetesen a villamosítást, 
amelyhez a terveket kizárólag 
a M ÁVTI adja. Évente 50— 60 
kilométernyi vonalról, és a 
hozzátartozó állomásokról van 
szó. Továbbá: évről évre körül
belül hatvan fénysorompót és 
mintegy 250 kilométer vonali 
biztosító berendezést, valamint 
tíz-tizenöt állomás korszerű 
biztosító berendezését tervez
zük meg. A  magasépítésben 
érdekeltek évente több tucat 
szociális és üzemi épület ter
veit készítik el. ízelítőül csu

pán: Budapest—Tatai út, Má
tészalka, Miskőlc-Tiszai pálya
udvar. . .

Jobb híján
—  Mi látható jelenleg a  ter

vezők asztalán?
—  A  Nyugati pályaudvar to

vábbi korszerűsítésének és a  
metrókapcsolat megteremtésé
nek tervei, Kelenföld, a M ÁV  
Kórház rekonstrukciója, továb
bá néhány vidéki csomópont 
megújítása is napirenden van,

»így Kaposvár, Miskolc, Siófok 
utasforgalmi épületének terve
zése, Kőbánya-Kispesten a 
már csaknem kész utasforgal
mi létesítmények után a  vas
útüzemi részek következnek.

Ügy tartják: a  suszter lyukas 
cipőben jár. Nos: a M Á V  Ter
vező Intézet is jéllegéhez-pro- 
duktumához méltatlan körül
mények között dolgozik. Ezt 
oly módon panaszolják föl, 
hogy tudják: sem a népgazda
ság, sem a vasút anyagi hely
zete egyhamar nem teszi lehe
tővé egy új központi épület 
emelését. Ma szétszórtan, hat 
helyen vannak tervező-munka
helyek, még fabarakkban is, a 
Déli pályaudvar területén, 
Ugyanakkor a feladatok min
dennapos munkakapcsolatot 
kívánnak, s így —  jobb híján 
— a szakemberek ide-oda 
utazgatnak. De megoldatlan az 
üzemi étkeztetés is, néhol 
munkakezdéskor önmaguk fű
tőnek (az épületek többsége 
nem a 'M ÁVTI kezelésében 
van, így nem ők az üzemelte
tők). Kényszerállapot: a terve
ket csak a Széchenyi rakparton 
levő központban sokszorosít
hatják, csupán ott van fény
másolás; a mikrofilmtervtár a 
Hunyadi János úton van. Egy 
dolgozóra 3—4 négyzetméter- j 
nyi terület jut —  miközben a I 
rajztábla 1,5 négyzetméteres.

Hogyan tovább?
: —  Az Önállóan gazdálkodó 
tervező vállalatoknak most, a 
beruházások visszafogásakor 
nem kis gondot okoz a „ho- 
gyon tovább?**. Nem egy a 
megbízásokat kevesli, alig-alig 
ismerik a hatodik ötéves terv 
időszakában várható tenniva
lókat. Vajon előnyös-e a 
MÁVTI-nak, hogy a vasút ke
belén belül dolgozik?

—  Feltétlenül. A  közlekedés- 
politikai koncepció amúgy sem 
tenné lehetővé, hogy tétlen
kedjünk, de most mindenkép
pen megnyugtató, hogy a M ÁV  
egyik önelszámoló egysége va
gyunk. Az idei munkaellátott
ságunk megfelelő, noha a má
sodik félévben már valame
lyest nehezedik a helyzetünk. 
Azzal számolunk, hogy a hato
dik ötéves terv időszakában a 
magasépítés némiképp vissza
szorul, de a pálya, az üzemi 
objektumok és a biztonsági be
rendezések építése, rekonst
rukciója nem halogatható. A  
feladatunk egyértelmű: a  leg
fontosabb, hogy megfelelő idő
ben, minél gazdaságosabban 
megvalósítható terveket ad
junk a kivitelezőnek. Ezt szor
galmazzuk.

Földes Tamás

Vonzó-e a MÁVTI?
Üzemi konyha Mátészalkán

—  Több mint ezer embert 
foglalkoztatunk, s közülük 
mintegy hatvanon az első nap 
óta itt dolgoznak — mondja az 
szb-titkár. —  Tervezéssel hoz
závetőleg hétszázötvenen fog
lalkoznak, s ha már a számok
nál tartunk: dolgozóinknak
csaknem a fele felsőfokú vég
zettségű, több mint a fele nő, 
harminc százaléka pedig har
mincöt évesnél fiatalabb. Ami 
a nőket illeti: gondunk, hogy 
lévén családosak, nehéz őket 
vidékre vezényelni, kivált ha 
tartós kiküldetésről van sző. 
Márpedig a mérnököknek sok
szor ott a helyük, ahol a  kivi- 
;telezés folyik. A fiatalok ked
vező aránya viszont örvende
tes: a  KISZ-szervezetünk erős, 
t  a főváros V. kerületének 
KISZ-szervezetei között több
ször érdemeltek ki kiváló he
lyezést.

Mátészalkán jó híre van az 
üzemi konyhának. A  szomszé
dos üzemfőnökségek és az 
igazgatóság dolgozói is szíve
sem ebédelnek ott.

—  Népszerűségünket első
sorban annak köszönhetjük, 
hogy aránylag kis létszámnak, 
de mindig változatos ebédet 
készítünk — tájékoztat Papp 
Jánosné élelmezési vezető. —  
Mindössze 150 az engedélye
zett létszám. A  KÖJÁL rend
szeresen ellenőriz minket, 
mert a  konyha és a  hozzátar
tozó ebédlő csak a  minimális 
feltételeknek felel meg.
* Pedig nagy szükségünk van 
az üzemi konyhára. Bizonyít
ja ezt az is, hogy gyakran kel
lett 150-nél több dolgozónak 
főzni. A konyhán dolgozók 
munkája nem irigylésre mél
tó. Nincs burgonyahámozó

gép, a tűzhely vegyes tüzelé
sű. Nyáron, a  30—40 fokos me
legben különösen megerőltető 
itt a  munka. Nincs fürdő, öl
töző és saját használatú WC. 
A  gondok ellenére az itt dol
gozó 'öt konyhai alkalmazott: 
Balogh Károlyné, Huszti Já
nosné, Böszörményi Ferencné 
és Varga György, Lőrincz Ist
vánná főszakács vezetésével 
igyekszik kielégíteni az üzem- 
főnökség dolgozóinak igényeit. 
Minden héten van sütemény, 
kívánságra halászlé és más 
ínyencség.

A  VI. ötéves tervben — elő
reláthatóan — elkészül majd 
az új szociális épület. Benne 
modem konyha és ebédlő is 
helyet kap. Akkor már három
száz személyre is tudnak főz
ni — remélhetően ugyanolyan 
ízletesen, mint most.

(Zsoldos)

Határforgalmi tanácskozás 
az együttműködés jegyében

A  három vasútigazgató aláírja az együttműködési szerződést

Háromnapos nemzetközi ha
tárforgalmi tanácskozást tar
tottak a budapesti msútigiaz- 
gatóságcwi. A  január 29-én 
kezdődött konferencián a 
többi között részt vett Jan 
Zahorsky, a CSD pozsonyi ke
leti vasűtigazgatóság vezető
je, Hernádi István, a  miskol
ci msútigazgjaitóság vezetője, 
Schranc Alexander, a pozso
nyi vas-úitdgazgiaitÓság szakszer
vezeti területi bizottságának 
titkára, és dr. Szabó Miklós, 
a budapesti területi bizottság 
titkára. A  házigazda szerepét 
Kiss Károly vasúti gazgató töl
tötte be.

A  kilencedszer sorra kerülő 
határforgalmi tanácskozásnak 
az volt a  célja, hogy felülvizs
gálja a tavalyi konferencián 
hozott határozatok megvalósí
tását, illetve értékelje a hét ha
tárállomás (a rajkai, a komá

romi, a szobi, a Somoskőújfa
lui, a bánrévei, a hidasnémeti 
és a sátoraljaújhelyi) teljesít
ményét.

Külön napirendben foglal
koztak azzal a nemzetközi 
szocialista munkaversennyel, 
amely a  két igazgatóság szak- 
szervezeti területi bizottsága 
kezdeményezésére tavaly jú
lius elsején kezdődött a buda
pesti, illetve a pozsonyi keleti 
igazgatóság menetirányítói kö
zött A  versenyt egyébként el
ső ízben a magyarok nyerték.

A  konferencián elmondották 
többek között, hogy a  hét ha
tárállomáson a  forgalom növe
kedését tavaly nagymértékben 
lassította a kedvezőtlen időjá
rás és a márciusi jugoszláviai 
földrengés. Torlódások voltak 
a határátmenetekben; mintegy 
700 vonatot kellett átterelni, 
többnyire Sturovo irányába.

(óvári Árpád felvétele)

A  tanácskozás résztvevői el
határozták, hogy az idén a 
termelés növekedése érdeké
ben tovább szélesítik az 
együttműködést, számítás-tech
nikai berendezéseket fejleszte
nek ki. A  határállomások fő
nökei ez évtől kezdve minden 
menetrend változás előtt érte
kezleten beszélik meg az erre 
vonatkozó javaslatokat, s az 
eddiginél fokozottabban ellen
őrzik a feladatok végrehajtá
sát. A  budapestiekhez ha
sonlóan az idén a miskolci 
igazgatóság menetirányítói is 
bekapcsolódnak & nemzetközi 
munkaversenybe.

A  tanácskozás végén a hatá
rozatokat szerződésbe foglal
ták és az igazgatóságok veze
tői aláírták azt.

OS)

Életek közelről

A pályamester és legényei
Azokról és azoknak szól ez 

az írás, akiknek a tenyeréről 
sohasem kopik le a kéreg. Pá
lyamunkátokról, akik nélkül 
nincsenek és nem is lennének 
végtelenbe futó sínek. A  szülő
föld tájaira nyitok kaput; múl
tat idézek, jelent nézek. A 
Barcs—Szentlőrinc pályames
teri szakasz veteránjainak sze
retnék emléket állítani. Azok
nak, akik megtanítottak a csá
kányforgatásra; a kiágyazás, 
az aláverés és a sínegyengetés 
baromi kitartást igénylő „tudá
sára”. A  szakasz 45 vágány
kilométert tesz ki. Ezen a vo
nalon ma nyolcvan pályamun
kás, vonalbejáró és pályaőr te
szi a dolgát. Hét falu, illetve 
település: Barcs, Középrigóc, 
Szülők, Kálmáncsa, Homok- 
szentgyörgy, Darány és Sziget
vár a dolgozók otthona.

Kijárta az iskolát
Megszállott méhész és szen

vedélyes borász a mester, azaz: 
Tusnádi Ferenc műszaki főfel
ügyelő. 1949 óta pályamester, 
de előtte öt éven át „kijárta az 
iskolát”, mint pályamunkás. Itt 
volt az apja is vasutas. Hete
dikszülött gyerek. Elvégezte az 
előmunkáskéozőt, a pályames
terit, leérettségizett, aztán hogy 
ne unatkozzon, a kétéves mű
szaki tisztivel zárta a sort.

Maholnap harminc éve ismer 
és most mégis kinevet:

— Mit akarsz a pályamunkás- 
világról Írni? K it érdekel az, 
hogy mi mit csinálunk, hogyan 
éltünk vagy élünk?!. . .

Gúnyos akar lenni, de a két
méteres volta a valóságban 
örök szelídségre és segítésre 
készteti. Én még emlékszem

rá, hogy amikor cigány Pista 
harmadszor késett el, mert nem 
volt órája, adott neki egy vek
kert és megtanította az óraol
vasásra. Amikor Dombóvárra 
mentünk vágánycserére és K. I. 
azt mondta, nem tud jönni, 
mert nincs ennivalója, a mes
ter bement a szolgálati lakás 
kamrájába, kihozott egy tábla 
szalonnát és ketté vágta. „Ma
radjunk egyformán. Neked is 
két gyereked van, meg nekem 
is. Enyim volt, ennyit tudok 
adni....** Tudom, hogy mindig 
telítve volt a vasút iránti tűz
zel, lobogással és szeretettel. A  
nagyon-nagyon nehéz években 
sem jutott eszébe hátat fordí
tani a vasútnak. Akkor sem, 
amikor az iparosodó Barcson 
Őt is megkömyékezték, és sok
kal jobb pénzért csábították. 
Az egyik csábítótól tudom, 
hogy ezt felelte:

— Én már csak ebben az 
egyenruhában vagyok szép gye
rek. Az asszonyom be se eresz
tene, ha civilben kopognék. . .

Saját termésű vörös borral 
kínál, s aztán számolni kezd az 
ujjain:

—  A  Ferkét, Agyag Feri bá
tyádat mindenképpen el kell 
mesélni, ö  volt ezen a környé
ken az első élmunkás, és annyi 
kitüntetést szerzett, hogy ha 
egyszer föltenné mindet, nem 
is látszana a kabátja színe. És 
ha már róla mesélsz, írd meg 
fehéren feketén, hogy a Ferkő 
nem azért kapta a medáliákat, 
mert kék volt a szeme. írd meg 
föltétlenül, mert mostanában.a 
tv-ben Is látni olyan filmeket, 
hogy az ötvenes években a 
norma miatt, így meg úgy fut
tattak embereket, és csalással 
kerekítették ki magasra a tel

jesítményeket. Ferkó bátyád 
/rekordjainál nem volt csalás. 
Ferkó bátyád akkor erősebb 
volt, mint a vasúti sin, és szí-  
vósabb, keményebb, mint a leg
jobb talpfa. Ügy és annyit dol
gozott, hogy én azóta se láttam 
hozzá foghatót. Igaz, hogy em
bert se, aki Ferkóhoz mérhető.

Zsíros kenyér 
vörös hagymával

Ferkó bátyám az én szemem, 
ben ma is a világ egyik legerő
sebb embere. Három-négy em
ber munkáját is képes volt el
látni. Amikor homokot rakod
tunk a középrigóci bányában, 
minden vagonra két-két em
bert állított áz előmunkás. 
Agyag Ferenc egyedül állt két 
vagon mellé. Annyit vállalt és 
előbb megrakta a kettőt, mint 
mi többiek ketten-ketten az 
egyet. Pedig lazsálás nem volt. 
Igaz, hogy Ferkó bátyámnak 
külön lapátot csinált a kovács. 
Akkorát, hogy még a legna
gyobb fenekű vénasszony is el
fért volna rajta. Nálam kü
lönbek is oróbálkoztak azzal a 
lapáttal, mert azt hitték, hogy 
az a lapát talán magától dol
gozik. hogy csak fogni kell a 
nyelét, öt-tíz perc után még a 
legerősebbek is visszaadták 
mindig, azt mondták, az a la
pát nem embernek való. Igaz, 
hogy Ferkó bátvám két nyitott 
tenyere is akkora volt, hogy 
befedte az óriásoknak való la
pátot.

A mester újra tölt a poha
rakba, és azt mondja, ezt a 
Ferkó emlékére igyuk. így 
folytatja:

— Mostanában sokat töpren
gek azon, hogyan bírta Agyag
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Véget ért a répa kampány
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Felmentés,
kinevezés

Dr. Szabó Tibor, a  pécsi 
Igazgatóság vezetője nyugdíj
ba vonult Felmentésére és az 
új igazgató megbízására ja
nuár 14-én került sor. Az ün
nepségen jelen volt ZJrbán La
jos közlekedés, és postaügyi 
minisztériumi államtitkár, 
Szűcs Zoltán, a  M ÁV  vezér- 
igazgatója, dr. Nagy József, az 
MSZMP KB tagja, a Baranya 
megyei pártbizottság első tit
kára, valamint Lukács János, 
a  városi pártbizottság első tit
kára.

Urbán Lajos államtitkár 
méltatta dr. Szabó Tibor ve
zetői munkásságát, több évti
zedes tevékenysége alatt elért 
eredményeit, szakmai tudását, 
majd átnyújtotta a Munka Ér
demrend arany fokozata ki
tüntetést. Dr. Nagy József el
ső titkár elismeréssel szólt 
közéleti tevékenységéről,' a 
megyei pártbizottságban vég
zett munkájáról.

A  köszöntők után Urbán 
Lajos államtitkár átnyújtotta 
Mészáros Andrásnak az igaz
gatói kinevezést tanúsító ok
mányt, Fényes Józsefnek pe
dig az igazgatóhelyettesi kine
vezést.

A brigád ajándéka
A  budapesti igazgatóság ősz. 

tószerfeár-főnökségének Csapa- 
jev  szocialista brigádja 1976 
óta minden év végén meg
ajándékozza a  Kőszegi M ÁV  
Nevelőotthon egy lakóját. Ta
valy a rievelőotthon vezetősé
ge Balogh László, Vll/a osztá
lyos tanuló részére javasolta a 
jutalmat.

A  brigád nevében Fodor 
Györgyné karácsonykor adta 
át a kétezer forint értékű be
tétkönyvet Balogh Lászlónak. 
Az idén 1200 forinttal egészí
tik ki ezt az összeget, és az ál
talános iskola elvégzése után 
ruhát vásárolnak patronált
juknak.

—  Hatezer vagon cukor. A  
közelmúltban -befejeződött a 
répa feldolgozása az ország 
második legnagyobb cukor
gyárában, Szolnokon. ■ Több 
mint hatezer vagon cukor ké
szült az elmúlt évi termésből. 
A  répaszállítást, a vonatok 
rendezését az idényben száz 
nyugdíjas vasutas segítette.

Mezőhegyesen, mint minden 
évben, tavaly is a cukorrépa 
fogadása és a kampánnyal ösz- 
szefüggő munkák jelentették a  
legnagyobb feladatot. A  cso
mópont dolgozói a cukorgyár 
vezetőivel jóval a szezon kez
dete előtt egyeztették a leg
fontosabb teendőket, a répavo
natok fogadását és a feldolgo
zott termékek elszállítását.

A  csomópont elmúlt évi 
munkájáról, eredményeiről, ~az 
ott'dolgozók helytállásáról Czi- 
kora Sándor állomásfőnökkel 
és Virág László vontatási fő
nökkel beszélgettünk.

Mindenben 
példái mutatnak

—  Tavaly a sópaszezon egy 
héttel később, szeptember 19- 
én indult — mondotta az álk>- 
másfőnök. — a  késő kezdés 
nem hátráltatta a fuvarozást. 
A  gyár a karácsonyi ünnepek 
alatt háromszorosára emelte a 
répa fogadását, vagyis decem
ber közepétől naponta 70—90 
répával megrakott kocsi futott 
be állomásunkra. A  szezon 
kezdetétől év végéig közel 120 
ezer tonna répa érkezett vas
úton, s a gyárból mintegy 17 
ezer tonna cukrot, 22 ezer ton
na nedves és 5 ezer tonna szá
raz szeletet fuvaroztunk el a 
szomszédos megyékbe. Az utol
só répával rakott kocsi január 
4-én futott be állomásunkra.

— A  cukorrépa mellett mi
lyen fontosabb áruszállítási 
feladatot kellett még megolda
niuk?

— A  környező települések, 
így Battonya, Mezőkovácsháza 
úthálózatának építéséhez, javí
tásához havi négy-öt sóderrel 
rakott irányvonat érkezett. A  
battonyai felszabadulási sport
kombinát építéséhez is több 
irányvonat építőanyagot fogad
tunk. Ezek mellett áprilistól 
augusztus végéig több mint 
kétezer kocsiban 35 ezer tonna 
mésziszapot fuvaroztunk el — 
talajjavítás céljából — Hajdú- 
Bihar, Csongrád és Békés me
gye területére. A  helyi állami 
gazdaság takarmánykeverőjé
nek építéséhez is sok építő
anyag érkezett. Az év év utol
só heteiben napi 30—40 kocsi

feladásunk és a répával együtt 
napi 100—110 kocsi leadásunk 
volt. Nehezítette munkánkat, 
hogy a battonyai rendeltetésű 
külföldi műtrágyás kocsik túl
súlyosan étkeztek, s a túlsúly 
lerakása Mezőhegyesen tör
tént. Továbbításukhoz az érin
tett tsz-ek is többször segítsé
get adtak.

—  A  DÉLÉP munkáslakáso
kat épít községünkben —  foly
tatta az állomásfőnök. A  ház
gyári panelek egy része vonat
tal érkezik. Az ilyen kocsik fo
gadása, kirakása fokozott fi
gyelmet igényel dolgozóinktól. 
Természetesen az állami gaz
daság, a tsz-ek és más válla
latok áruszállítása is folyama
tos.

Mezőhegyesen évek óta tel
jesítik az Élenjáró szolgálati 
hely célkitűzéseit, s jó l vizs
gáztak az őszi forgalom ide
jén is. Munkájukat nemcsak a 
vasútigazgatóság vezetői, ha
nem a község állami és tár
sadalmi vezetői is elismerik. A  
községi pártbizottság novem
berben vizsgálta munkájukat, 
s azt egyenletesen fejlődőnek, 
jónak értékelte. S ez a fejlődés 
valamennyi mezőhegyesi mun
kahelyre vonatkozik.

Gőzös-bázis
az őszi hónapokban
—  Ügy érzem, hogy az állo

más munkáját hasznosan segí
tettük —  kapcsolódott a be
szélgetésbe Virág László. — A  
vontatási főnökség dolgozói 100 
elegytonna-kilométer tel j esi t- 
ményüket, várhatóan 104,5 szá
zalékra, a járműkilométer ter
vet pedig 97,15 százalékra tel
jesítik. Ma még „gőzös-bázis” 
vagyunk, de már nálunk is 
dolgozik három dízelmozdony, 
—  ami a fejlődésre utal. Az 
elmúlt év közepén öttagú ko
csikarbantartó brigádot alakí
tottunk, velük a teherkocsik 
futójavítását, az üres kocsik 
exportvizsgálatát is elvégez
zük. Most már nem kell a ko
csikat üresen Békéscsabára be
küldeni ilyen vizsgálatokra. Az 
állomással közösen megszer
veztük a cukorgyár és az álla
mi gazdaság belső tolatását. 
Ezzel évente 200 ezer forint

bevételéhez juttattuk a M ÁV- 
ot. Hasonló célból a cukorgyár 
és a makói ZÖLDÉRT részé
re bérbeadott mozdonyok ka
zán részlegvizsgálatát is ter
ven felül elvégeztük.

—  A  megnövekedett felada
tokhoz elegendő munkaerő 
áll-e rendelkezésre?

—  A  forgalomnál jelenleg a 
váltókezelő, a vonatfékező és 
a kocsirendező beosztásokban 
28-cal kevesebben vagyunk —  
válaszolta Czikora Sándor. —  
Ennek ellenére, Budapestre és 
Szegedre 21 vasutast küldünk 
dolgozni. A  hiányzó létszámot 
gondos munkaszervezéssel, s 
nem utolsósorban dolgozóink 
maximális helytállásával pó
toljuk. A  kampány idejére pe
dig lehetőséget kaptunk nyug
díjasok foglalkoztatására is.

— A  vontatásnál stabil a 
létszám — így Virág László. 
—  A  dízel vontatójárművek 
megjelenése úgy látszik jó  ha
tással volt munkaerőhelyze
tünkre, hiszen amire régen 
volt példa, 6 mozdonyvezető 
gyakornokunk van. S, ami 
még figyelem re méltó, a bá
zishoz képest, túlóráinkat 59 
százalékkal csökkentettük.

Jól vizsgázlak
A  mezőhegyes! vasutasok 

példát mutattak a társadalmi 
munkában is. A  teljesség igé
nye nélkül csupán a legjelen
tősebbeket em lítjük: a községi 
kultúr centrum építéséhez egy 
napi bérükkel járultak hozzá, 
a KRESZ-park építésénél 50 
vasutas több mint háromszáz 
munkaórát dolgozott. Részt 
vettek a túlsúlyok átrakásá
ban, az állomás és környéké
nek csinosításában, az utazá
si körülmények további javí
tása érdekében, a vágányok 
közé magasított peront építet
tek és építenek, segítettek a 
kereskedelmi raktár átépítésé
ben. A  csomópont dolgozóinak 
90 százaléka vícíéki,'. akik a 
már em lített munkák mellett 
saját lakóhelyükön is tevéke
nyen dolgoznak. De ott talál
juk őket az önkéntes rendőrök, 
Illetve határőrök között is.

Gellért József

Feri azt a tempót. Tudom, hogy 
házat akart, hogy mindig arról 
álmodozott. Tudom, hogy ak
kor már három gyereke volt 
és talán útban is a negyedik. 
Otthont akart az albérlet he
lyett és minden fillért a fogá
hoz vert, kocsmában nem látta 
azt soha és senki. Es azt is a 
tulajdon két szememmel lát
tam, hogy a legtöbbször zsíros 
kenyér és vöröshagyma volt az 
ebédje, örök rejtély marad 
előttem, hogy ennek az óriás 
embernek miként adott a  zsí
ros kenyér ennyi energiát. 
Vagy talán a ház utáni álmai 
adták a kitartását?! . . .  Látod 
ez lehet, mert álmok nélkül 
nincs mese.

A
Adóm és Pista

A  fényes szelek idején sok
féle embert sodort ide az élet 
És a mesterrel együtt hárman 
is tanultak: Szabó Nándor, 
Győr f i  Sándor és V érti Gyuszi. 
Pályamunkásként kezdték az 
életet s közülük ketten: Sa
nyi és Gyuszi ma is gyakorló 
főpályamesterek. És milyen 
groteszk módon érdekes né
ha az élet. A  volt csendőrt 
és jutási őrmestert aránylag 
rövid idő alatt nem be, de 
úgy ahogy elfogadta a sza
kasz. De amikor a mester egy 
napon (huszonhét évvel ez
előtt) két cigányt hozott, va
lósággal fölzúdultak:

—  Hát ez meg mi az isten
nyila mester?! Hegedűt meg 
bőgőt nem hozatott velük?. . .

Akkor a mester is zavarban 
volt, és életében először nem 
nézett vissza a kérdezőkre

—  Majd meglátjuk, embe
rek. Maguk se születtek pá
lyamunkásnak. Csak azt sze
retném kérni, hogy legyenek 
mellettük, hogy ne sérteges
sék őket...

Mindenkinek megvolt a 
maga szerszáma, belefaragva 
a jele. A  két új embertől 
szokás szerint megkérdezte az 
előmunkás, hogy Jobbkezes

csákányt kémek vagy balke
zest. Máskor mindig hatal
mas röhögés csattant föl a 
választás után, de most nem 
nevetett senki. Egész délelőtt 
alig esett szó. Délben árnyék
ba vonult a . csapat és ki-ki 
hozzálátott a falatozáshoz. A  
két új ember csak ült és 
lopva nézte, hogyan esznek 
a többiek. Nekik még zsíros
kenyerük se volt. A  kúthoz 
mentek, mert nem mertek a 
kanna tetejéből inni. Senki 
se vette észre, hogy Agyag 
Feri félre tett a szakajtó 
kendőjén egy dupla zsí
ros deszkát, csak akkor kap-- 
ták fel a fejüket az emberek, 
amikor Ferkó bátyám oda
ment hozzájuk és egyik sze
let kenyeret a magasabbnak, 
a másikat pedig a mokány 
kicsinek adta.

—  Egyetek gyerekek. . . "
Valaki felröhögött a csapat

ból:
—  M i van Ferkó, nincs ta

lán étvágyad?! . . .
örökké éhes, Ferkó bátyám 

úgy nézett a röhögőre, hogy- 
azt a pillantást sohase lehet 
elfelejteni. Talán, ha még egy 
szó elhangzik, vér is folyik. 
De nem hangzott el.

Ki tudná úgy visszapörget-v 
ni az idő kerekét, hogy ponto
san tudjuk, hány év telt el, 
mire a két cigányból Ádám  
és Pista lett?. . .  Itt, ezen a 
szakaszon vált belőlük a szó 
nemes és igaz értelmében 
munkásember. Méghozzá nem 
is , akármilyen! Kiss Pista 
olyan virtuóza lett a heve
derkenésnek, hogy párja az
ét j, se akad. Ádámot a mes
ter tanította a szabályzatok
ra. És elölről átvette vele az 
írás-olvasás tudományát. Hány 
vasárnáp délelőttöt szánt er
re a mester, és hány munka 
utáni délutánt? Nem számol
ta senki. Az viszont tény, 
hogy Csonka Ádám a vonal
bejárói vizsga után letette a ' 
pályaőrit is.

Ádám így mondja:

—  Nekem hihetsz, mert én 
most jöttem vissza a meny
országból. Már meghaltam, 
de visszahoztak az orvosok. 
Még egyszer mondom, hogy 
értsed meg a szavam: a mi 
mesterünknek nincs párja.

—  Ádám életéért hat hétig 
viaskodtak az orvosok. Ádám  
a lázálmok közepette is min
dig szolgálatban hitte magát.

Elégedett emberek
öt évvel ezelőtt vetettem 

papírra Pösze Zoli szavait:
—  Tornám, ez a vatút. egy 

szolt se él. Pályamuntátnak 
lenni. anni. mint a tem m ü ... 
De én cak löhödöt, melt moszt 
netem tsz eszik a ló v é ...

Pösze Zoli majd húsz (évig 
volt pályamunkás, aztán vet
te a  kalapját és elment oda, 
ahol „eszik a lóvé”. Akkori
ban a mester is sokat keser
gett:

—  Hát nem látják ezt oda-  
fönt, hogy mf zajlik idelent? 
A  környék legrosszabb ter
melőszövetkezete is jobban fi
zet, mint amit mi tudunk ad
ni, Az öregek csak tevésre- 
ve^ésre jók, a fiatalok közül 
pedig senki se akar idejönni. 
Tenni kell, mert a huszon
negyedik óra utolsó percében 
járunk. Félre kell verni a 
harangokat, mert ha így megy 
minden tovább, a szakadék 
szélére jutunk...

A  szakszervezet és a tárca 
Illetékeseinek javaslatára a 
kormány elé került a vasuta
sok, a pálya munkások valós 
helyzete és ha késve is, de 
sorra-rendre születtek a ha
tározatok. Milyen eredménye 
volt mindennek lent, itt és 
ezen a szakaszon? Mit szól
tak az emberek?

A  nyugdíj előtt álló Gre- 
gor István szavai:

—  Amikor végre rendezték 
a fizetésünket, nem akartunk 
hinni a szemünknek. A  mes
ter azt hitte, hogy mulatni, 
inni megy a népség, de min

denki rohant haza az asszony
hoz, a családhoz, hogy azok 
is örüljenek. És hidd el ne
kem, hogy örültek a vasutas
feleségek is, mert végre vala- 
hára annyit vagy még többet 
vittünk haza, mint a cipőgyá
riak, a fűrészgyáriak, vagy a 
konzervgyáriak. Ma itt, a mi 
szakaszunkon négyezer forint 
a pályamunkások átlagos ke
resete. Nyáron szódavíz, té
len forró tea, és amit még 
mindig alig akarunk elhinni: 
van meleg ebéd. És busz v i
szi meg busz hozza a népsé
get, ha messze dolgozunk.

Kedvezmény is já r
Pápp Sándor, aki már há

rom évtizedet adott az életé
ből a vasútnak:

—  Amikor szóba jött, hogy 
házat szeretnék építeni, mert 
már öreg volt a régi, azt 
mondja a mester, okosan csi
náljuk a tervezést, mert ne
künk, vasutasoknak, akik már 
törzsökös gyökereknek számí
tunk, külön kedvezmény is 
jár. És valóban jár. Meg is 
nézheted a házamat, mert 
büszke vagyok rá.

Kaiser István nyugdíjas elő
munkás, aki ma is aktívan 
dolgozik:

—  Én áz eszem szerint nem 
haragszom azokra, akik itt 
hagytak bennünket a nehéz 
években. Mondom, az eszem 
szerint nem haragszom, de a 
szívem már nehezebben bo
csát meg. Mert most jönné
nek ám vissza, és vannak 
ol*anok is, akiket visszavesz 
a mester...

íme két számadat, ami töb
bet mond mindennél: öt év
vel ezelőtt ezen a szakaszon 
ötvennégy év volt a pálya
munkások átlagos életkora. 
Ma negyven év.

A  mester újra tölt a poha
rakba és így koccint:

— Ezt most arra, hogy me
gint vannak legényeink.

Németh Sándor

J anuár utodőó napjaiban sok minden szóba került a mis
kolci pályafenntartási főnökség és a Tiszai-pályaudvar 

bizalmi küldött tanácskozásán. A  téma mindkét helyen 
elevenbe vágott, hiszen a gazdasági munka múlt évi 
eredményednek értékelése, az idei feladatok meghatározása, 
vtalaimánt a kollektív szerződés mikériiüí végrehajtása közvet
lenül érinti a vasutasokat is. Nem csoda tehát, hogy mindkét 
helyien több órán keresztül folytatott, élénk vita bontakozott ki.

Különösen sokan mondtak véleményt azzal kapcsolat
ban: hogyan lehetne jobban, hatékonyabban dolgozni. S bár a 
két főnökség sajátosan különbözik egymástól, a hozzászólás 
sok mégis több közös vonást tartalmaztak. A  figyelem re mél- 

| tó észrevételek közül előtérbe került a munkaidő, a munka- 
| fegyelem, a munkaszervezés s a felelősség kérdése. VaLameny- 
I nyii téma tárgyalása főleg azért bizonyult hasznosnak, mert 
\ nem az objektív okok miatti kifogásokat, hanem a helyileg 
j  megoldható, szubjektív tényezőket tárták fel.

Hosszan időztek például a munkából való. távollétek vizs_
! gáláiénál, következményednél. A z igazolt és igazolatlan mu
lasztások káros kihatásait, a tapasztalatok alapján tették szó
vá. Vannak esetek, amikor a munkából való hiányzás elkerül
hetetlen, s az igazolt távoliét egyértelműen, engedélyezhető. 
Rendelet sorolja fe l azokat a szarveket, ahol a megjelenés kö
telező és időben nem halasztható el. Ilyen helyzetbe saját hi
báján kívül bárki kerülhet, ezért elmarasztalná' senkit nem 
lehet. Azért viszont igen — hangsúlyozták többen is —, ha 
felelőtlenül és ok nélkül, különböző kifogásokkal hiányoznak 
a munkából. A  kellően nem indokolt, de igazoltnak elfogadott 
mulasztás, nemcsak a tévollevő dolgozó munkájában jelent 
kiesést, hanem a kollektívd összmunkájára, a közhangulatra, 
a munkahelyi légkörre is kihat.

Előfordul, hogy az igazolt távoliét nem teljes munkaidőt 
vesz igénybe. A  dolgozó megjelenik ugyan munkakezdéskor, 
de „nem érdemes ráhajtani, úgyis elmegyek”  ki jelentéssel a 
szerszámot csak ijnmd-ámma! veszi kézbe. Két-három óra el- 
teltével pedig —  munkateljesítmány nélkül — valóban eltá- 

j  voezák.

Ennél károsabb következménnyel csak az igazolatlan 
hiányzás jár, amely a kollektív szellem romboló ha
tása meliett, az előre nem látható akadály miatt, mun. 

kaszervezési, vezénylési gondokat is okoz. A z emberi felelőt
lenség rossz példái nyomán, a tanácskozás egyik hozzászólója 
jogosan kérdezte: hogyan lehet számítani az ilyen emberek* 
re? Többen is megfogalmazták: az igazolatlanul hiányzók nem 
érdemelnek humánus elbírálást. Ha a kollektíva kiközösíti a 
rendbontókat, ne legyenek eLnézők velük szemben a vezetők 
sem.

Hasznos észrevételek hangzottak el a túlórák, készenléti 
idők alakulásával kapcsolatban is. Kétségtelenül igaz, hogy az 
egyes munkakörökben fennálló létszámhiány miatt, sok eset
ben elkerülhetetlen a dolgozók túlóráztatása. Bár —  a véle
mények szerint —  jobb munkaszervezéssel és m egfelelő ve 
zényléssel, még ebben a helyzetben is lehetne kedvezőbb ered
ményt elérni. Arra azonban mindenképpen oda kell figyelni* 
hogy a túlórák mögött mennyi a tényleges munka.

Jogos igényként merült fél az is, hogy körültekintő ve
zényléssel biztosítsák a szervezet regenerálódásához szükséges 
pihenőidőt. Néhány órai pihenéssel nem lehet újra munkába 
állítani az embereket, mert az balesetveszélyt idéz elő. E vo
natkozásban még fokozottabban kell érvényesülnie a munka
helyi vezetők felelősségiéinek, irányító, koordináló tevékenysé
gének.

A  lakáson, tartott készenléti idő elrendelésével, különösen 
a pályafenntartási főnökség bizalmi küldöttei foglalkoztak. 
Abban egyetértettek, hogy a vasútüzem biztonsága, a zord 
időjárás, pályafelügyeleti, balesett okok miatt, szükség van. az 
állandó készenlétre. Azt azonban jobban meg kell szervezni — 
mondták — , hogy a dolgozók ilyen jellegű leterhelése egyen
letesebb legyen és hosszú időn keresztül, ne mindig ugyan
azok tartsanak készenléti szolgálatot. Persze annak sem sza
bad előfordulnia, hogy a készenléti idő alatt, a kijelölt dol
gozó nem tartózkodik a lakásán s így helyette — túlóra fize
tés mellett —  mást kell bevonni a  rendkívüli munkába. A  
tanácskozáson egyértelműen hangsúlyt kapott: a túlórában 
való foglalkoztatás és a készenléti szolgálat célja nem a jőve-  
delem kiegészítés. Elrendelése és végrehajtása mindenkor a 
folyamatos és biztonságos vasúti üzemvitel érdekében történik.

A| bizalmiak mindkét tanácskozáson megalapozottan tol
mácsolták a  munkás kollektívák tapasztalatait, kéréseit 
A  hatékonyság növelése érdekében, első helyen említet

ték a munkafeltételek biztosítását, a munkaszervezés javítá
sát. A  vezetők munkáját segíti, ha a bizalmiak bevonásával, 
a dolgozók bátrabban tárják fe l az észlelt hiányosságokat, 
erélyesebben szót emelnek a renitenskedek ellen, és gyakrab
ban kezdeményezik a helyi intézkedéseket. Csak egységes 
szemlélettel és közös felelősséggel lehet az 1980. évi feszítet
tebb feladatokat megvalósítani.

Pálinkás Katalin

Vasutas eszperantisták 
évzáró értekezlete

A  Magyar Eszperantó Szö
vetség vasutas szakosztálya 
január 20-án munkaülést tar
tott a vasutasszakszervezet 
székházában. Az értekezleten 
a szakosztály 22 szakcsoport
jának képviselői vettek részt. 
Megvitatták az elmúlt évi 
eredményeket és meghatároz
ták a  legfontosabb . feladato
kat.

A  megjelenteket dr. Phersy 
Ferenc, a szakosztály alelnö- 
ke üdvözölte, majd Katona 
János, a szakosztály titkára 
tartott beszámolót. Elmondot
ta többek között, hogy a Ma
gyar Eszperantó Szövetség EL  
nöksége legutóbb elismerését 
fejezte ki a vasutas eszpe
rantó szakosztálynak, jó mun
kájáért. Az elmúlt évben to
vább szélesedtek és erősödtek 
a belföldi és külföldi kapcso
latok. A szakosztálynak jelen
leg 900 tagja van. Tavaly kü
lönösen jó eredményeket értek 
el a Landler járműjavító 
üzem, valamint a nyíregyházi 
és a debreceni csomópontok 
szakcsoportjai.

ötévi szünet után tavaly a  
szakosztály ismét megrendez.

hette bentlakásos vezetőképző 
tanfolyamát a balatonkenesei 
üdülőben. A  Nemzetközi Va
sutas Eszperantó Szövetség 
már egy évtizede foglalkozik 
egy műszaki vasutas szakszó
tár összeállításával. Ebből a 
munkából a magyar vasutas 
eszperantisták is kiveszik ré
szüket.

A  szakosztály titkárának be
számolója után Gulyás Istváii 
alelnök a legkiemelkedőbb 

, munkát végzett aktivistáknak 
jutalmat adott át, majd tájé
koztatta a küldötteket arról, 
hogy tavaly az Országos Bé
ketanács Kapitány Lajosnak 
és Pál Istvánnak —  nemzet
közi béketevékenységükért —  
emlékérmet, a vasutas szak
osztálynak pedig oklevelet 
adományozott. Ugyancsak ok
levelet kapott Járó Antal 
(Nyíregyháza), Molnár Lajos 
és Temesi István (Miskolc), 
valamint Patay János (Buda
pest). Kristek Pált pedig, az 
eszperantó mozgalom terén 
kifejtett munkájáért Szűcs 
Zoltán, a M ÁV vezérigazgató
ja, vezérigazgatói elismerés
ben részesítette.
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Fekete
A  két kocsirendező arra kér

te az üdülő gondnokát, hogy 
egy szobába kerüljenek. Kí
vánságuk teljesült, de harma
diknak odaraktak melléjük 
egy fiatal forgalmistát is.

■—  Hozott Isten —  rázott ve
le kezet Tuba Károly és Zele- 
nák József.

Madár nem tegezte vissza 
az idősebb kollégákat akik 
hangos jókedvvel kezdték ki
rakni bőröndjeiket majd ami
kor elrendezték a  dolgaikat 
Tuba egy üveg pálinkát tett 
az asztalra.

— Hozzátok a poharakat — 
mondta harsány hangon —, 
mert úgy értesültem, hogy az 
üdülő rendje szerint itt fog
mosással kell kezdeni az éle
tet.

Zelenák kuncogva tartotta a 
poharát, de a  fiatalember nem 
mozdult

—  Hát Te7 —  emelte tekin
tetét Tuba a fiúra, de az illen
dően meghajolt és kijelentet
te, hogy nem iszik szeszes 
Italt

A  két kocsirendező összéka- 
csintott s ebben a  szemhunyo- 
rításban benne volt: no ezt a 
komát jó l kifogtuk.

r Nem voltak ők sem iszáko
sak, de együtt dolgoztak, cim- 
boráskodtak és nem véletlen, 
hogy az üdülésüket is így ösz- 
szepasszították. Ügy döntöttek, 
hogy ez alatt a két hét alatt, 
egy kicsit kirúgnak a hámból.
-v A  két jóbarát végül is ma
gára hagyta a fiatal kollégát, 
és elindultak az üdülő körül 
egy kis terepszemlére.

Tél volt A  Balaton jégkö
penybe burkolódzott De azért 
pezsgés volt itt most is. So
kan korcsolyáztak, fakutyáz- 
tak a jégen, mások meg csak 
csúszkáltak vagy a  part csen
desebb szakaszán a horgászo
kat bámulták, akik egy-egy 
lék mellett kitartóan lesték a 
kapást

A  két cimbora Inkább egy 
pecsenyesütőnél időzött, majd 
egy termelői borkimérőben s 
jó  hangulatban érkeztek az 
ebédhez, ami a pecsenyézés 
után már nem is igen kellett, 
de azért megették s utána 
aludtak egyet

A  fiatalember olvasott s a  
további napokon is ebben me
rült ki minden szórakozása. A  
szobatársak nem látták őt a 
társalgóban, a tv előtt, de még 
sétálni is csak ritkán és 
egyedül.

A  két kocsirendezőt végül Is 
egyre jobban kezdte izgatni ez 
a begombolkozott magatartás. 
Milyen ember ez?

—  Bagoly — mondta Zele
nák s ezután egymás között 
csak így hívták a fiatalem
bert.

— Ide pedig el kellene ci
pelni —■ mondta Tuba egyik 
este abba a kis zenés presz-
‘ szóba, amit felfedeztek ma
guknak. A  helyiségben egy él- 
tesebb hölgy ült a zongoránál 
és olyan régi slágereket is ját
szott, amire már csak kevesen 
emlékeztek. A  nő igen tudta 
cifrázni a dalokat és esténként 
olyan hangulatot csinált, * hogy 
zárórakor alig lehetett haza- 
küldeni a népet.

— Három nap múlva vége a 
gyöngyéletnek —  mondta Tu
ba —. s erről a Bagolyról, aki
vel tíz napja egy szobában al
szunk, most sem tudjuk, hogy 
kicsoda.

—  No várj csak —  mosoly
gott Zelenák — mert én ma 
kiugrasztom a nyulat a bokor
bó l

így is történt. Vacsora után 
Zelenák a fiatalember elé állt,

— Már ne haragudjon a kol- 
léga —  kezdte hivatalos han
gon —, de minket sért az a 
magatartás, amit velünk szem
ben müvei. Mert lehet, hogy 
önnek magasabb beosztása 
van, mint nekünk, de mi is 
abban a mundérban szolgá
lunk, mint amiben ön.

—  De hát mit vétettem? —  
kérdezte riadtan a fiatalem
ber.

— Azt, hogy lenéz minket 
—  vette? át a szót Tuba —, és 
minden eddigi baráti meghí
vásunkat visszautasította.

—  De hiszen én mondtam 
már az első nap önöknek, hogy 
nem iszok szeszes italt

— Üdítő is van a Sárgarigó 
presszóban — mondta ellent

legyen az a lány...
mondást nem tűrő hangon 
Zelenák s a  fiatalember meg
adta magát.

A  zajos mulatóban riadtan 
tekintgetett a két vidáman bo- 
rozgató szobatárs között a  fiú, 
s egyszercsak egy slágerra —  
mint katonaló a csatakürt 
hangjára —  felkapta a fejét

Amikor a zongoristanő befe
jezte a  számot, a  fiatalember 
felugrott bankót tett a zongo
rára s kérte a nőt, hogy játsz- 
sza még.

A  zongorista mohón kapott 
a pénz után, s ha lehet, min
den eddiginél érzelmesebb 
hangon énekelte a  régi slágert:

„Szőke sem kell, barna sem 
kell

Fekete legyen az a lány
Ügy szeressen mint az

édesanyám
Ragyogjon a fény a haján.”

—  Még! Még! Még! —  tü
zesedéit, lángolt az arca az 
addig szót lan forgalmistának 
és decis pohárból kezdte inaid 
a pálinkát.

—  Már mindenki őt nézte —  
nevette —, mert Madár Fe
renc, megtáltosodva. szórta a 
pénzt a zongoristának, aki nem 
törődött most senki más kí
vánságával és csak verte, , ver
te a  billentyűket, fújta a slá
gert

A  fiatalember időnként fel
kurjantott:

— Fekete legyen az a lány...! 
— majd lekókadt fejjel, mint 
egy imát suttogta: „És úgy 
szeressen, mint az édesanyám.”

A  két szobatárs végül is úgy 
húzta, cipelte haza a fiút, mint 
egy liszteszsákot Fúrdalta 
őket a lelkiismeret, mert a 
gyerek nagyon odavolt azon
ban az eset még inkább kíván
csivá tette őket Másnap dél
után, amikór valamennyire 
rendbejött megkérdezték:

— M i történt kolléga?
—  A  fiatalember legyintett 

s újra dúdolni kezdte a  régi 
slágert majd így válaszolt:

—  Nagyon szép menyasszo
nyom volt. Hollófekete haja 
volt. Szerettük egymást. Már 
ki volt tűzve az esküvőnk, 
amikor hirtelen meghalt az én 
drága jó édesanyám, akit én 
nagyon szerettem. Azt mond
tam a menyasszonyomnak, 
hogy édesanyámat egy évig 
akarom gyászolni. Természe
tes, mondta ő, de néhány hó
nap múlva jött, hogy neki 
most már elege van a  gyász
ból, esküdjünk meg. Én meg 
azt válaszoltam, hogy tartom 
az évet. Ö erre elment. Elvit
te más —  kókadt le a feje a 
fiatalembernek, s megtelt a 
szeme könnyel...

Dávid József

Mit nyújt tagjainak

az Általános Biztosító Egyesület
Az egyesületet csekély fize

tésű utazószemélyzet hozta lét
re 1894-ben. A  századfordulón 
4500, 1968-ban 100 ezer, nap
jainkban pedig 154 ezer tagot 
tartanak nyilván.

Az egyesület tagjai alapsza
bály szerinti szolgáltatásokban, 
házassági, gyermekszületési, 
gyermektemetési, betegségi, 
rendkívüli, baleseti, árva-, ösz
töndíj, karácsonyi, nyugdíj, 
öregségi segélyben, ingyenes 
üdültetésben, nászutas üdülte
tésben, vendégszoba-kedvez
ményben, díjmentes jogi ta
nácsban és biztosítási szolgál
tatásban (temetési segély) ré
szesülnek.

Arra a kérdésünkre, hogy a 
különféle szolgáltatások címén 
1979-ben milyen összegeket fi
zettek ki, illetve milyen egyéb 
szolgáltatásban részesülnek az 
egyesület tagjai, Lengyel Zo l
tán ügyvezető elnökhelyettestől 
kaptunk tájékoztatást.

Mint mondotta, 1979-ben kü
lönböző segélyek címén több 
mint 9 m illió forintot fizettek 
ki. Ez is bizonyítja, hogy nem 
csekély anyagi támogatást kap
nak az arra jogosultak.

A  pénzügyi helyzet kedvező 
alakulásával a Balatonfüreden 
1969— 70-ben épült 105 ágyas 
üdülő után, 1978 augusztusá
ban még korszerűbb, 68 ágyas 
létesítményt avattak ugyan

csak Füreden. így vált lehet
ségessé, hogy 1979-ben 4000 
személy, mintegy 40 ezer napot 
töltött az üdülőkben. Ugyan
akkor az I. számú üdülőt fel
újították, korszerűbb fűtést és 
minden szobában zuhanyozó 
helyiséget létesítettek.

Az egyesület részt vállal a 
M ÁV szociálpolitikái Irányel
veinek megvalósításában a 
kedvezményes üdültetési lehe
tőségek bővítésével, a rászo
ruló dolgozók szociális segé
lyekben való részesítésével, az 
öregekről és a nyugdíjasokról 
való fokozott gondoskodással. 
Magától érthető, hogy mindezt 
csak széles körű társadalmi 
összefogással valósíthatja meg.

Nagy jelentősége van a vas
utasszakszervezet hatékony tá
mogatásának az egyesület te
vékenységének segítésében. Is
meretes, hogy az elő- és utó
szezonban az üdülés iránt meg
csappan az érdeklődés. A  gaz
daságossági szempontokat is fi
gyelembe véve a szakszervezet 
átvállalta a kritikus időpontok
ra szóló beutalást lehetőségek 
terheit. Ennek következtében 
mindkét üdülő télen-nyáron 
zavartalanul és gazdaságosan 
működhet. Ugyanakkor a szak- 
szervezeti tagok is élvezhetik a 
balatonfüredi üdülők szolgál
tatásait.

KI MINEK MESTERE?

Orosházi kocsirendező le tt 

az országos döntő harmadik helyezettje
Már a felkészítő foglalkozá

sokon kiemelkedett társai kö
zül. Érdekelte minden, nem
csak felszínesen, hanem egy- 
egy témán belül a részletkér
dések is. A  tanulás iránti vágy, 
a kitartó munka eredménye a 
„K i minek mestere”  szakmai- 
politikai vetélkedő országos 
döntőjén elért harmadik he
lyezés.

Mrena János kocsirendező 
egy szoba-konyhás félházrész
ben él Orosházán feleségével 
és két fiúgyermekével. Példás 
családapa és kiváló ifjú mun
kás. Arra a kérdésemre, ho
gyan indult vasúti pályája, így 
válaszolt:

— 1971 februárjában jelent
keztem a vasúthoz. Itt Oroshá
zán volt felvétel, hát ide jöttem. 
Először mint vonatfékező, ké
sőbb mint vonatvezető dolgoz
tam, 1975-től kocsirendező va
gyok. Az eltelt kilenc év alatt 
megszerettem a vasúti munkát 
és érdekel is, amit csinálok.

— Elégedett jelenlegi mun
kájával és munkahelyével?

—  Szeretem a munkám. Le
hetőséget kaptam arra is, hogy 
továbbtanuljak. A  Vasútfor- 
galmi Szakközépiskolába já
rok. Úgy érzem, munkatársaim 
is szeretnek, megértik, hogy 
munka mellett tanulok és se
gítenek. A  vezetőim is megbe
csülnek. Az állomásvezető tö
rődik velünk, fiatalokkal. Min
den KISZ-taggyülésen ott van 
és kérésünket —  ha csak rajta 
múlik — teljesíti.

—  Hogyan látja a vasutas 
fiatalok életét, mi foglalkoztat
ja leginkább őket?

—  Az üzemfőnökség terüle
tén, de nálunk is sok fiatal 
van. Általános vélemény, hogy 
nem nagyon törik magukat 
sem a munkában, sem a tanu
lásban. Bár közvetlen környe
zetemből többen tanulnak —  
ezzel megcáfoltam az előbbi 
állításom —, de valahogy az a 
fiatalos lendület és lelkesedés

K I T Ü N T E T E T T  R A J P A R A N C S N O K

Másfél évtizede, fegyverrel a kézben
Január 12-én tartotta ünne

pélyes egységgyűlését a kis
vár dai városi;-j árási munkásőr 
zászlóalj Záhonyban. A  15 évi 
szolgálatért többen megkap
ták a  Szolgálati Érdemérmet, 
köztük Fónagy Zoltán, a záho
nyi alegység egyik rajparancs
noka. A  lakásán kerestük fel, 
hogy életéről, munkájáról —  
elhivatottságáról beszélges
sünk.

—  1933-ban születtem —■' 
mondta. —  Édesapám korán 
meghalt, így hétéves korom
ban a nagyszüleimhez kerül
tem. Ők neveltek, ők faragtak 
embert belőlem, örök hálával 
tartozom nekik. Gyermekként 
megismerkedtem a paraszti 
munkával, bár nagyapám fog
lalkozása útkaparó volt, ke
vés földjükön gazdálkodtak is. 
Amikor a M ÁV-hoz kerültem, 
a beilleszkedéshez sokat segí
tettek az akkori munkatársak. 
Egy kislányunk van, akinek 
minden vágya, hogy majd 
munkásőr legyen. Egyszer ta
lán megvalósul az álma.

— Mikor lett munkásőr?
— A  kiképzést 1964-ben 

kezdtük, majd egy év múlva 
avattak munkásőrré. Tulajdon
képpen mi voltunk Záhony
ban az első munkásőrök. Em
líthetném Iszok Bélát, Ma
gyar Istvánt, Pócsik Attilát 
vagy a három Szőgyényi fiút 
is. Akkor feltűnő vo lt az 
egyenruhánk a községben, 
ma korszerű fegyverünk, tet
szetős ruhánk, jó  felszerelé
sünk van.

Belépése óta rajiparancsnok, 
mindig az első ra jt vezette. 
Háromszor lett a raj kiváló. 
Tavaly a raj egyik tagja meg
kapta a Haza Szolgálatáért 
Érdemérem bronz fokozatát, 
volt aki Országos Parancsno
ki Dicséretben részesült, Pa- 
lincsár Ferenc pedig K iváló 
Munikásőr lett. Fónagy Zoltán 
háromszor kapta meg a K i
váló Rajparancsnok kitünte
tést. 1966-ban, 1870-ben és
1978-ban.

— Ezek az elismerések nem 
csupán nekem szóltak, in- j 
kább a raj összefogott munká
jának és a jó  eredményinknek 
— hárítja e l a személyre szóló 
elismerést. — Nagyon jó  a raj 
összetétele. A  szolgálatot ki
fogástalanul látják el, a fog
lalkozásokon való részvétellel 
elégedett vagyok. A  lövésze
teken sem vallunk szégyent: a 
raj minden tagja lelkes, igyek
vő.

Szabó Lajos művezető, a 
pártvezetőség titkára ekként 
vélekedik, munkatársairól:

— Szívesen emlékszem visz- 
sza a múltra, mert Zoli 1956 
óta velem dolgozik. Segéd
munkásként kezdte, majd fo 
lyamatos tanulással villany
szereié szakmunkás lett. Je
lenleg is fontos beosztása van: 
ügyeletes villanyszerelő. Hiba 
esetén önállóan kell döntenie, 
ha bizonytalankodna, azt az

hiányzik, ami minden fiatal
ban kell, hogy meglegyen. Ta
lán, ha jobban ismernénk egy
mást mi, Békéscsaba Körzeti 
Üzemfőnökség fiataljai, többet 
is elérhetnénk.

—  Mik a  közvetlen és táv
lati tervei?

— Szeretnénk minél előbb új 
lakásba költözni, mert né- 
győnknek kicsi az egy szoba. 
1981-ben érettségizem —  ha si
kerűi, és még lesz erőm a ta
nuláshoz, tisztképzőre is el aka
rok jutni, mert forgalmi szol
gálattevő munkakörben szeret
nék dolgozni

Zacharidesz Jánosné

Fónagy Zoltán

üzem munkája sínylené meg. 
Az ellenforradalom napjaiban 
együtt adtunk őrséget Pong
rác Mihállyal és Fónagy Z o l
tánnal a vízműnél. Rossz rá
gondolni is mi lett volna ha 
Záhony víz nélkül m arad.. „

A  Közlekedési Dokumentá
ciós Vállalat gondozásában 
megjelent az új Balesetvizsgá
lati és Elhárítási Utasítás. A  
március 1-től érvényes utasí
tással egyidejűleg érvényét 
veszíti az 1954-ben kiadott 
Baleseti útmutató.

Az öt fejezetből álló utasítás 
tartalmazza többek között a 
balesetek bejelentésének mód
ját, a  további veszélyek meg
szüntetése érdekében teendő 
intézkedéseket, a balesetek 
vizsgálatának áltálános szabá
lyait, a baleset okának feltá-

Még a  gyermekévben kezdő
dött és ez év májusára fejező
dik be Szombathelyen a M ÁV  
bölcsődéhez és óvodához tar
tozó mosoda kialakítása. A  600 
ezer forintba kerülő beruhá
zásnál a mosoda mellé szárí
tót, vasalót, ruhajavítót és 
gyermekkocsi tárolására alkal
mas helyiségeket is kiképez
nek.

A  teljességhez tartozik '̂ 
hogy 1965-től 1975-ig a mű
helybizottság titkára volt. A  
társadalmi munkákból min
dig elsőként vette ki részét, le
gyen szó átrakásról, vagy al
maszedésről. Munkáját dicséri, 
hogy többszörös Kiváló Dol
gozó.

E sorok írója tizenöt éve 
van a rajában, s egyszer sem 
tapasztalt nála kapkodást; 
mindig nyugodt, higgadt, a 
parancsot érthetően, határo
zottan adja ki.

Mint rajparancsnokra több 
feladat vár: továbbképzésen
vesz részt, fiatal munkásőröket 
oktat, nevel, elsajátítja az új 
technikát, és ezen kívül még 
ügyeleti szolgálatot is ad.

—  Nem sok ez egy kicsit? 
Hogyan tovább?

— Remélem a jövőben is 
igénylik, segítségemet, és ha az 
egészségem engedi, szeretném 
betölteni a 20 évet, mint aktív 
munkásőr. Aztán átadom a he
lyem a fiataloknak, remélve, 
hogy ők még magasabb fokon 
fogják végezni ezt a fontos 
pártmunkát.

Szőgyényi Bertalan

rását, valamint a segélynyúj
tásra és a helyreállításra vo
natkozó előírásokat.

Az utasítás az üzemviteli 
szervezet legújabb fejlesztési 
intézkedéseinek figyelembevé
telével készült, felhasználva 
két és fél évtized műszaki ta
pasztalatait is. Az utasítás füg
gelékei eligazítást adnak a se
gélynyújtásról, helyreállítás
ról, a  riasztás rendjéről, a se
gélynyújtó egységek telepítési 
helyéről és azok főbb műszaki 
jellemzőiről.

Mielőtt a nagyszabású épít
kezést a  kivitelező celldömölki 
építési főnökség megkezdte^ a  
létesítmény területének előké
szítésén a  gyermekintézmé
nyek dolgozói és a  vasútigaz- 
gatós'á-g szocialista brigádjai 
120 óra társadalmi munkát 
végeztek.

U T A Z Á S  ’80
Szabad idő, kirándulás, utazás, üdülés

Az 1978-bsm. és 1979-ban a Néprajzi Múzeumban lezajlott 
két utazási kiállítás nagy sikere nyomán ebben az évben, feb
ruár 22-től március 2-ig megrendezésre kerül az Utazás *80 
kiállítás, új helyszínen, a  Kohó-  és Gépipar Technika Házá
ban a Rákóczi úton.

A  kiállítás célja elősegíteni és megkönnyíteni a szabad 
idő kulturált eltöltését kirándulással, ország-világjárással fel
kelteni azok érdeklődését, akik nem ismerik elég jól a ren
delkezésükre álló utazási, kirándulási, üdülési lehetőségeket.

- Hazánk tájainak jobb megismeréséhez segíti a látogató
kat, hogy minden magyar tájegység képviselteti miagát a  
kiállításon. Az infoimátordk tájékoztatják majd a látogatókait 
tájegységük kulturális, történelmi, művészeti, gasztronómiai 
stb. különlegességeiről.. Információkkal szolgálnak a magyar 
idegenforgalmi vállalatok (IBUSZ, Cooptourist, Express, Vo- 
lántourist, Budapest-Tourist) utazási kínálatukról. A  száliás- 
helyekről, ellátási lehetőségekről a szállodai és vendéglátó
ipari vállalatok nyújtanak részletes felvilágosítást. (Hungar- 
hotels, Danubius, Pannónia.)

Az utazás *80 kiállítás egész időtartama alatt a szakta
nácsadók segítségévei minden érdeklődő komplex belföldi és 
külföldi programokat állíthat Össze a  helyszínen.

Külön érdekesség a kiállításon az önálló programmal be
mutatkozó Pilisi Parkerdő Gazdaság.

A  környező szocialista országok egy része kollektív kiál
lítást szervez. Változatos prospektus és fotóanyaggal hívják 
fel a figyelmet országaik idegenforgalmi szempontból kiemelt 
tájegységeire. Az Intourist és az Aeroflot szervezésében külön 
standon mutatják be a Szovjetunió idegenforgalmi kínálatát. 
Jugoszlávia is külön standon fogadja a  látogatókat.

Szórakoztató programok is várnak a látogatókra. Ide
genforgalmi filmeket vetítenek, népművészek a helyszínen 
avatják be a látogatókat művészetük titkaiba, megszervezik a  
„Szökőévesek Vetélkedőjét

Az utazás *80 kiállítás alkalmából Rejtvényújság jelenik 
meg, amely teljes terjedelmében a szabad idő hasznos eltöl
tésével, kirándulással, utazással, üdülós©al, sporttal foglalkozik.

Az Utazás *80 kiállítás február 22-től március 2-ig (a hét
főt is beleértve) minden nap reggel 10-től 18 óráig fogadja a  
látogatókat a  Technika Házában, Budapest VIII., Rákóczi út 57,

M á r c i u s  1 - t ő l  é r v é n y b e  l é p

Az új balesetvizsgálati 
és elhárítási utasítás

M o so d á t  hap S zom ba th e lyen  

a  vasutas y y e rm eh in te sm én y
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Búcsú a kisvasúitól Tűzikóvácsból üzemmérnök
1979. december 31. reggel öt 

óra. A  GV dombóvári állomá
sán sötétség és némaság ül. A  
csendet egy kis motormozdony 
berregése szaggatja foszlá
nyokká, miközben az egyetlen 
kocsiból álló személyvonatot 
■tolja a felvételi épült elé. A  
kalauz a kályhát igyekszik 
„bemelegíteni” . Köhögtető füst 
lepi e l a környéket Hideg még 
a kályha, hideg a kályhacső, 
nincs ami felfelé nyomja az 
égésterméket

A  kocsiban a három gyér 
fényű mennyezetlámpa inkább 
félhom ályt mintsem világos
ságot áraszt. Olvasni hiábava
ló  kísérletezés lenne, a kocsi 
egyik végéből alig lehet átlát
ni a másikba, pedig a távolság 
nem több öt méternél. Ezt a 
„vakvilágot”  még szürkébbé 
teszi a falakra több rétegben 
rakódott kályha- és cigaretta- 
füst Hátul géppel írott me
netrend fehérük, utolsó sora 
így hangzik: Közlekedik, 1979. 
12. 31-ig.

Zötyögő vonat
A jobo oldali feljáróajtó ab

laka repedt. Jegyvizsgálónk 
papírragasztót hűz elő, meg- 
nyálazza, a törés hosszirányá
ba tapasztja. A  beszökő hideg 
ellen talán m egvéd...

—  Ha visszaérünk — fordul 
hátra a kalauz — , majd kicse
réljük a kocsit. Legalább az 
utolsó napon közlekedjünk 
tisztességesent

Amikor elérkezik az indulás 
ideje, a zötyögő kisvonat neki
vág a kisebb-nagyobb emelke
dőknek. Inámon leszáll az 
egyik utas. Ketten# maradunk, 
én és a jegy vizsgáló.

Cserepespuszta, végállomás, 
öten várják a vonatot A  mo
tor megkerüli a személykocsit 
Kalauzunk vesszőseprőt ragad, 
néhány mozdulattal tisztára 
kotorja a váltókat.

Cserepespusztáról 1029-es- 
nek megyünk Csoma-Szabadi- 
; ba. Az ablaküvegen tó t először 
sötét, majd egyre halványuló 
kékre vált a reggel. A  fák, a 
bokrok árnyai, a tanyák, fa l
vak sziluettjei mind kivehe
tőbbek. A  decemberi virradat
ban alakot nyer a külső világ. 
Göllén a Csoma-Szabadiból 
Dombóvárra igyekvő 1012-es 
vonattal találkozunk. A  kité
rővágányon a személy mögött 
egykocsis tehervonat ácsorog.

—  A  teherkocsival Nakra 
mennek a laktanya berendezé
seiért, mert laktanyánk is volt
— kapom a felvilágosítást — 
Esténként odáig közlekedtünk, 
éjszaka ott aludtunk, reggel 
pedig mentünk vissza Dombó
várra. Ma az utolsó vonat után 
szerelvényként hazatérünk és 
végleg befejeztük.

Hajszálnyi pontossággal, 
nyolc óra, három perckor ér
kezünk Csoma-Szabadiba. A  
hálózat területén az állomások 
előtt nincsenek bejárati je l
zők, ahol a vonatokat — in
dokkal, vagy anélkül — fe l le 
hetne tartóztatni. Szolgálatte
vő is csak Dombóváron van, ő 
irányítja az egész hálózat for
galm át Hajdanán itt, Csoma- 
Szabadiban volt a másik szol
gálati hely, de ez már régen
— a hanyatlás kezdetén — 
megszűnt.

A  motor előrehúz a tároló- 
vágányok egyikére. A  három 
sínpáron nem oly régen a 
M ÁV és a GV közötti árufor
galom zajlott. Most a körbe
járó kismozdony az egyetlen 
jármű. A  teherkocsikat napok
kal ezelőtt összegyűjtötték. 
Dombóváron állnak, várják 
Sorsuk beteljesedését...

Keserű szavak
Nyolc óra huszonöt perc. 

Rándul a „vonat”. A z utaslét
szám kalauzostól hat fő. Atta- 
Ián, Szentivánon és Göllén is 
van felszálló. A  kocsi megtelik. 
Utazik a szolgálatot végzett 
vasutas, a szabadságos katona, 
útbaeső községek hírlapkézbe
sítője, vastagkendős falusi asz- 
szonyok, a környék lakói. Be
szédük témája pedig — mi is 
lehetne más —, mint a meg
szűnő kisvasút. Aggályok me
rülnek fel. Hógyan lesz ez
után? Vonat helyett autóbusz?

Keserű szavak ezek. próbá
lom megérteni őket N.4iéz fe l
adni a több évtizedes megszo
kást, idegenkednek az újtól, a

A  kismozdony a személykocsival

számukra bizonytalantól. Még
is, szívesen megkérdezném: a 
kisvonatot várva, ugyan hová 
húzódtak, ha esett, vagy ha 
fújt? Mert a  megállók több
sége mellett semmiféle váró
terem nem nyújtott védelmet.

— Nézze csak! —  mutat az 
oldalt húzódó havas aszfalt
csíkra Réti Gyula jegyvizsgá
ló. —  Ezen az úton járnak 
majd a buszok. Csak azt nem 
tudom — teszi hozzá tűnődve 
—, ha két nagyobb jármű, 
mondjuk egy autóbusz és egy 
teherautó találkozik, ezen a 
három és fél méteres úton, 
hogyan fémek el egymás mel
lett? Naktól mögénk zárkózik 
a  laktanyaberendezésekkel 
megrakott tehervonat. Dombó
várig biztonságos távolságban 
követ. A  hálózat utolsó teher- 
vonata —  állapítom meg nem 
kevés nosztalgiával.

A  látvány lehangoló
Az 1724-es 14 órakor indul. 

Bőven van időm körülnézni az 
állomáson. A  Váróterem ajta
ját meddő igyekezettel ránga
tom. Zárva. Az ablakon át lá
tom az odabent tornyosuló, 
szekrényeket, vaságyakat, mat
racokat^ s á  kisvasút mozdít
ható dolgait. Az épület előtt a 
GV személy- és fedett teher
kocsijai alkotnak láncot, mö
göttük Ubn-csilLéfe rostokolL- 
nak. Egyikre krétával írták fel 
a tulajdonképpeni szentenciát: 
„ selejt” ...

Lehangoló látványt nyújta
nak a töredezett oldaldeszká- 
zatú, lyukas padlójú nyitott 
tehervagonok, a rozsdát fogott 
vascsillék. Ravataluk ez a  sín
pár. Innen már csak egyfelé 
vezethet az útjuk: oda, ahol 
majd szétbontják őket. De az 
is elképzelhető, hogy egyik
másik múzeumba kerül.

A  kisvonat tovább indul. A  
nyílt pályán húsz kilométer 
lehet a sebesség. . .

A  pályafenntartás is össze
szedett már minden mozdítha
tó ! A  megállók, állomások ne
veit hirdető táblák lekerültek 
tartóoszlopaikról, a  romos vá
róhelyiségek falára, vagy a  kö
zeli telefonpóznára szögelve 
ítéltettek korhadásra.

Cserepespuszta a vonal 
utolsó állomása. Négy percünk 
van az érkezés és az indulás 
között. Nem nagy idő, mégis 
mindenre elég. A  motor két 
perc alatt körüljár, ráakaszt
ják a  kocsit és ezzel a vonat 
indulásra készen áll. Légfék 
nincs. A  motor és a kocsi kö
zötti kapcsolatot egy nyolcas 
alakú acéllemez, no meg a vi
lágítás vezetéke teremti meg.
* Nakot elhagyva gyönyörű 
vidéken haladunk. A  fák hó
rétegtől nehezült ágai mélyen 
fölénk hajolnak. Balról beha
vazott út kísér, majd elkanya
rodik, magamögött hagyva a 
még érintetlen fehérséget. „

A  kis mozdony néha ijesztő 
mutatványokat produkál az el- 
használódottabb pályarésze
szeken. Megbukik, felemelke
dik, rázza magát.

— Figyelje meg ezt á ka
nyart. Itt már annyira rosszak 
a vágányok, hogy a nyomkari
ma csaknem felkap a sín tete
jére —  magyarázza a motor
vezető, aká megengedte, hogy 
Naktól a „vezérálláson” utaz
hassak. —  Erre a szakaszra 
még a húsz kilométeres sebes
ség is sok.

Az utolsó forduló
—  Hogyan állapítják meg a 

sebességet, hiszen óra nincs 
felszerelve?

— A  két állomás közötti 
menetidőből. Tudom mikor 
kell érkezni, úgy megyék. Ha 
késünk gyorsabban, ha korán 
vagyunk, lassabban. Inámig 
ez az utolsó előtti forduló.

Tudomásul vették
Cserepesre többé nem köz

lekedik vonat Dombóvártól. A  
városvégi megállóban népes 
csoport várakozik. Megtelik, 
zsúfolttá válik a  kocsi. Egy 
magas, bajuszos fiatalember 
kecskedudát húz elő, fújni kez
di. A  többiek pedig énekelnek. 
A  zene, a nóta csak addig szü
netel, amíg az üvegek körbe
járnak. Elvégre szilveszter 
van. De kik lehetnek ezek?

— A  helyi „Kapós” tánc- 
együttes. Búcsúzni jöttek a 
kisvasúttól —  válaszol Réti 
Gyula.

Inámon dacolva a hideggel 
ismét a  motorvezető mellé 
ülök. Kívül teljes a sötétség. A  
fényszórók sárga kévéje alag
utat vág a korai estébe, a  su- 
gárköteg végigpásztáz a  vá
gány két oldalának hóköpé- 
nyén, fagyott kristályok vet
nek vissza millió sziporkát...

Dombóvárra érve vasutasok
kal teli irodába lépek. Az  
üzemfőnököt keresem. Ala
csony, őszülő, úgy ötven év kö
riül férfi lép elém, Bözsöny 
Jánosnak hívják. Talán szok
ványos a  kérdés, mégis felte
szem:

—  Milyen érzés egy óra múl
va megszűnő vasút üzemfőnö
kének lenni?

— Milyen érzés...?  Tudo
másul kell vennünk azt, hogy 
így történt. Az új munkahe
lyen majd igyekszünk megáll
ni a helyünket úgy, ahogy itt 
tettük.

Tóth Zoltán

mióta azt olvastam a 
magyar autósok lapjá
ban, hogy— a sok sér

tődöttséget elkerülendő — nem 
rendezik meg az idén a buda
pesti autósbált, ráérő időmben 
azon tűnődöm: miféle sértő
döttségre adhat okot egy bál? 
Utóvégre — feltételezem —  a 
meghívókat nem aszerint oszt
ják szét, hogy kinek van PV-s 
rendszámú, 1600-as Ladája, ki
nek pedig CA-s ős-Trabantja. 
(Azt ugyan elhiszem, hogy a 
Lada-tulaj jobbján fessebb 
táncpartner feszít, m ini a tra- 
hantosén, ám a bálok sajátos
sága a le- és felkérés joga. Kö
vetkezésképp Trabantfy ke- 
ringőre kérheti Ladalányt, mi
közben Ladafy attól retteg: ne
hogy valaki összekarcolja félt
ve őrzött sok-köbcentisének 
kényes karosszériáját.)

Sértődöttségre adhat okot, 
ha valakinek rátaposnak a lá
bára — de hát az ilyesmi tánc 
közben előadódhat; peches 
ember ne menjen a parkettra. 
Sértődöttségre adhat okot az is, 
ha valaki hidegen kapja meg a 
báli vacsorát —  de hát aki a 
vendéglátás mai gyakorlatában 
járatos, azt az ilyenféle hideg
ség hidegen hagyja; tudja, 
hogy az nem báli sajátosság. 
Emlékezetes báli perpatvar 
volt a hatvanas években, ami
kor is —■ világsajtót körbejárta

A  M ÁV Északi Járműjavító 
Üzem dolgozói előtt, egy per
cig sem volt kétséges, hogy 
Tánczos Pál, a fiatal szakmun
kásból lett egyetemi hallgató, 
tanulmányai befejezése után 
visszatér. Nemcsak az- üzem
mel kötött szerződés, az üzem. 
tői havonta rendszeresen ka
pott járandósága kötelezte er
re, hanem így diktálta a  szíve 
is.

ö t  óv telt el azóta, hogy Tán
czos Pál tűzikovács szakképe
sítéssel a Budapesti Műszaki 
Egyetem gépészmérnöki karán, 
nappali tagozatos hallgató lett. 
Az esemény korántsem mond
ható egyszerűnek vagy termé
szetesnek, hiszen —  a Minisz
tertanács 2026/1973. évi rende
let© alapján —  érettségi nélkül 
„célozta” meg az egyetemet. 
Huszonkilenc évesen, körül
bástyázva az üzem vezetőinek, 
munkatársainak figyelmes, jó
szándékú segítségéve! sok-sok 
tervvel, ambícióval és lelkese
déssel kezdte meg 1973-ban az 
egyéves előkészítőt.

• •
Ot év az egyetemen
A  hónapok gyorsan múltak 

és csakhamar elérkezett a fel
vétel ideje. Az idegfeszítő ta
nulás után, a lámpalázas vizs
gák időszakában, érezte, hogy 
sikeres szerepléséért „szorít” 
az egész üzem. És a bizakodás 
nem volt hiábavaló. Az 1974—  
1975-ös oktatási évben, a jóké
pességű szakmunkás átmeneti
leg elbúcsúzott az üzemtől, 
hogy megkezdje egyetemi ta
nulmányait.

Ma már gyorsan múló idő
nek tűnik az öt esztendő. Ak
kor azonban —  emlékezései 
szerint —  lassan teltek a  na
pok. Nem volt könnyű az érett
ségivel rendelkező társakhoz, 
az iskolai követelrnényekhez 
igazodni. Úgy mondja, évek 
kellettek ahhoz, hogy teljesen 
asszimilálódni tudjon a meg
változott körülményekhez. Vé
gül is nem vallott kudarcot. 
1979. augusztusában, friss mér
nöki diplomával, gazdagabb 
szakismerettel és fejlettebb 
szemlélettel, visszatért az üzem 
munkásai közé.

Most a  bizonyítás időszaka, 
a megszerzett elméleti tudás 
gyakorlati hasznosítása követ
kezik. S mindez persze nem 
ismeretlen, nem új munkate
rületen. Tánczos Pál 1974-ben 
az Északi járműjavító XII. 
számú dízelmotorjavító üzemé
nek kollektívájától búcsúzott 
és 1979. augusztusában oda is 
tért vissza. Gergely Lajos sze
mélyzeti ügyintéző megjegyzé
se szerint, Pali az üzemben 
„született”, ott is lett szak
munkás. Érthető tehát, hogy a 
tanulás ideje alatt a maguk 
gyermekének tekintették és 
aszerint fogadták visszatérését 
is.

Ü j munkakörében mint üzem
mérnök, főművezetői teendő
ket lát el. Az 1980-as eszten

dőben, különösen nagy szük
ség van a frissen érkezett dip
lomás munkájára, hiszen a 
dízelmotorjavító üzem tervei 
között ez évben nem kevesebb 
mint 231 motorjavítás szere
ped. s a tervek teljesítésében 
nagy feladat hárul a főműve
zetőkre is. Kalbantner György, 
a dízelmotor-javító üzem he
lyettes vezetőjének véleménye 
szerint a minőségi munka ja
vításában. a  munkaszervezés
sel összefüggő normaóra fel- 
használásának csökkentésében, 
a javításra váró motorok al
katrész-szükségletének megál
lapításában, a főművezetők 
hozzáértő, pontos szaktudása, 
döntése meghatározó szerepet 
játszik. Nagy körültekintést, 
szakismeretet igényelnek azok 
a munkaátszervezési intézke

dések is, amelyek a késedelmes 
alkatrészszállításokból adódó 
állásidő áthidalására vonatkoz
nak.

Régi ismeretség
A  szélesebb körű, nagyobb 

felelősséggel járó feladatokkal 
Tánczos Pál most ismerkedik. 
A  vasút ügyviteli rendszerében 
vannak új vonások, amelyeket 
az egyetemen nem tanulhatott 
meg. Csáki Sándor, a szakszer, 
vezeti bizottság titkára azon
ban úgy vélekedik, hogy meg 
tud birkózni a  feladatokkal. 
Már csak azért is, mert kép
zettsége, igyekezete mellett, a  
kezdeti időszakban fokozottab
ban segítik a vele együtt dol
gozó, munkáját közvetlenül 
irányító, több gyakorlati ta
pasztalattal rendelkező gazda
sági vezetők is.

Ünnepséget rendeztek de
cemberben a miskolci jármű
javító éttermében a véradók 
tiszteletére. Tavaly, az üzem 
dolgozóinak több mint húsz 
százaléka összesen 100 liter 
vért adott térítésmentesen. Az 
ünnepséget Lévai Emőné, a 
Vöröskereszt-szervezet tit
kára nyitotta meg, majd Szász-

Persze az is szerencse —  
ahogy Kalbantner György 
mondja —, hogy nem szállt fe
jébe a dicsőség. Olyan szeré
nyen és nagy lelkesedéssel ér
kezett vissza, ahogyan annak 
idején távozott. Pedig a* vál
tozást felettes© ugyancsak ész
revenné, hiszen a motorjavító 
üzemben hosszú évek óta együtt 
dolgoznak. Ahogy mindketten 
tréfásan megjegyzik: „egy
munkapadból nőttek ki.” A  ré
gi ismeretség azonban Tánczos 
Pálnak nem az elnézőbb mun. 
kakövetelményeket, hanem az 
őszinte bizalmat, a jószándékú 
segítséget jelenti az üzemve
zető-helyettes részéről.

— Sok ilyen fiatalt szeret
nénk az egyetemekről — 
mondja Kalbantner György, és 
bizonyára azokra gondol, akik 
a járműjavító létszámából, je
lenleg nappali tagozaton foly
tatják főiskolai és egyetemi ta
nulmányaikat

Megéri a fáradtságot
1973-tól ugyanis az üzem 

csaknem minden esztendőben 
küldött fiatal szakmunkásokat 
főiskolára, egyetemre. Közülük 
elsőként került ki a  Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskola nap
pali tagozatán 1977-ben vég
zett Babusa József, és a Buda
pesti Műszaki Egyetemen ta
nulmányait 1979-ben befejező 
Tánczos Pál is. Lapu Endre ok
tatási csoportvezető véleménye 
szerint az eltelt évek alatt 
szerzett tapasztalatok, a sze
mélyek kiválasztásában, a ta
nulók segítésében, az évekre 
kieső munkaerő pótlásában, és 
az iskolákkal való kapcsolat- 
tartásban is, hasznosabb mód
szerek alkalmazását tették le
hetővé.

Legutóbb, a múlt év szep
temberében indítottak útjukra 
érettségivel rendelkező fiatal 
szakmunkásokat, öten első 
éves főiskolai, egyetemi hall
gatók lettek, négyen pedig az 
előkészítő tanfolyam részvevői. 
Előttük a diploma megszerzé
séig  még hosszú, nehéz út áll. 
Kitartó tanulásra, önfegyelem
re és erős akaratra van szük
ség ahhoz, hogy elhatározásu
kat sikeresen meg is valósít
hassák. A  cél elérés© azonban 
megéri a  tanulás fáradalmait

Ezt bizonyítja Tánczos Pál 
üzemmérnök is.

fai Lajosné, a városi Vörös- 
kereszt szervezet titkára mél. 
tatta a  véradás jelentőségét 
a  gyógyászatban.

Ezután kitüntetések, jutái, 
mák átadására került sor. 
Negyven véradó tárgyjutalmat 
kapott. Ezt követően vidám 
műsorral szórakoztatták a 
vendégeket.

Pálinkás Katalin

Véradók kitüntetése

Farsangi fc
fotók tanúskodnak róla! —  az 
„isteni” Gina Lollobrigida épp
olyan újdonatúj ruhakölte
ményben jelent meg ama far
sangon, mint a nem kevésbé 
körülrajongott Liz Taylor. De 
hát hol vannak már a hatva
nas évek? Gina napjainkban 
nem oly isteni, Liz is több 
férjtől elvált azóta — és kü
lönben is: mostanság az a ke
lendő, amit más is visel Leg
följebb oly módon folyik a ve
télkedő, hogy kinek a far
merja viseltesebb-szakadtabb. 
(Olvasóin: az egyik ruhagyá
runk már a műhelyben fö l- 
varrja a zakók könyökére a 
foltot, mivelhogy akként diva
tos!)

Nem csigázom tovább az ol
vasó kíváncsiságát, hogy mi 
okozta az autósok sértődöttsé
gét, inkább idézem a közle
ményt: „Az kb. 700—800 sze
mélyre korlátozott befogadó- 
képesség az utóbbi években 
sok sértődöttséget okozott 
azok között, akik nem jutottak 
jegyhez a klub budapesti bál
jára. Idén nem is került meg
hirdetésre és négyszeres volt 
a részvételi igény. A  megren
dezést így lehetetlen volt vál
lalni”. Nafene! — mondanám, 
ha nem volnék többé-kevésbé

nk -  ízzel
jó l nevelt. Továbbá hogyha 
nem tudnám: egy efféle bálon 
való részvétel nem holmi ket- 
lemetes szórakozás csupán, 
társadalmi rangot jelent. Haj
dan —  tudjuk jó l —  azért ké
retett a protekció, hogy vala
ki a vasúthoz kerüljön (ami 
akkortájt kétségkívül társa
dalmi rangot is jelentett). Ké
sőbb az egyetemi felvételek
hez kellett az ajánló, aztán 
meg a bölcsődei-óvodai helye
kért emelték fel a telefonkagy
lót a befolyásos ismerősök be
folyásos ismerősét De hogy 
egy báli belépőért folyjék tü
lekedés, az adjon o':ot kevély- 
kedésre, vagy éppen sértődött
ségre —  ez arra utal: fura egy 
bálnak vagyunk a táncosat 

Roptam én már falusi bálon 
is. Hívtak —■ mentem. Finom  
falatokkal kínáltak — jó  ét
vággyal fogyasztottam é t Tán
cosa voltam a hajdani utcabá
loknak is: megesett, hogy sze
merkélt az eső, miközben ön
feledten zakatoltunk. Zakatol
tam, protektorok segítsége nél- 
kÜL S vettem részt vasutas
bálokon is, ahol ezüstös hajú 
masiniszták arany hajú lá
nyainak csaptam a szelet. 
Hogy kiváltságosnak éreztem-e 
magam? Utólag megvallom:

igen. De csak akkor, ha nem 
volt hiábavaló a szélcsapás. 
Mert ki szelet vet —  érezze is 
a vihart! Ám  —  már elnézést 
— megette volna a fene, ha 
ama szélcsapáshoz, viharkava-  
ráshoz bármily befolyásos sze
mélyiség protekcióját kérem. 
S hogy megsértődtem-e vala
ha is bál ügyben? Soha. Leg
feljebb elszomorodtam, ha azt 
az arany hajút elfújta mellő
lem egy, az enyémnél viharo
sabb szél. . .

„Itt a farsang, áll a bál" — 
olvasom a gyermekverset —, 
„keringőzik a kaná l"... Nos, 
legyen: egy bálra ma is elmen
nék —  ha meghirdetnék. A  
paprikás krumpli bálra. Ahol 
egyetlen —  olcsó! —  étel neve 
előtt sem szerepel, hogy „á la". 
S ahol farsangi fánk is kapha
tó —  ízzel. Sajnos ilyen bál
ra nem kaptam meghívót, 
ezért csupán irigykedem. Nem 
azokra, akik jelen lesznek a 
rongyrázó-rang-bálokon (m i
ért is irigyelném őket, elkölte
nek egy-kétezer forintot a 
majdhogynem semmiért). En 
azokat irigylem, akik nem 
kapták meg a hőn áhított báli 
belépőt —  és megsértődtek. 
Mert mily boldog-megelégedett 
ember lehet az, akinek e báli 
fiaskó a legnagyobb sérelme? 
Zenekar, tust!

F. T.
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Üzemi bajnokságok 

négyszáz részvevővel

Debrecen állomás. dolgozói 
(közül az elmúlt esztendőben 
négyszázan vettek részit a tö- 
megsportmozgalomban. A  
szakszervezeti bizottság kispá
lyás labdarúgó-mérkőzéseket, 
asztalitenisz- és lövészbajnok
ságokat rendezett, a z  év vé
gén fejeződött be az üzemi 
sakkbajnokság, amelyen 16-an 
vettek részt. 'A  győzelmet Ber
k i János szerezte meg. Máso
dik II. Tóth Im re , harmadik 
pedig Róka Sándor lett.

A  győzteseket a  szakszerve
zeti bizottság tárgyjutalomban 
részesítette.

Sportbál Szolnokon
k '

Műsoros sportbált rendezett 
január 19-én a Szolnoki M Á V - 
M TE a város Tisza szállójá
ban. A  Szigligéti Színház mű
vészei egyórás kabaréműsor
ral szórakoztatták a vendége
ket, majd tombolasorsolás kö
vetkezett, amelyen több ezer 
forint értékű tárgy talált gaz
dára. A  jól sikerült bál a  haj
nali órákban ért véget

Szegedi birkózók sikere

Ismét a legmagasabb osztályban az SZVSE
Az SZVSE szabadfogású bir

kózói szép Sikert értek el a 
közelmúltban. A  területi dön
tő után Budapesten, a  Sport- 
csarnokban rendezett OB Il-es 
csapatbajnokságon második 
helyen végeztek, így jövőre is
mét a legmagasabb osztályban 
szerepelhetnek. A  döntő sor
rendje a  következő volt: 1. 
DMVSC 10, 2. SZVSE 7, 3. Ha
ladás VSE 6 ponttal,

A  szakosztály munkájáról, 
eredményeiről és a  mostani si
kerről Csikós Ferenccel, a  fel
nőtt és Savanya Ferenccel, az 
ifjúsági csapat edzőjével be
szélgettünk.

—  Kik harcolták ki a fel
jutást?

—  Lévai Gábor, Spiák Sán
dor, Vajda János, Kábái Má
tyás, Annus Ferenc, Maksa Já
nos, Pocsai Lajos, Dóczi Ist
ván, Szántai Sándor, Hartyá-  
ni Zoltán, Im re Gábor, Ungil
László, Robár János, Horváth az eredménye hogy Csikós és veszi vissza a szót az edző-\ 
János. Bőröcsök József és ió- Pocsai I. osztályú, míg az * 7 senvzn Csikós Ferenc. —János, Bőr öcsök József és jó 
magam —  mondja Csikós Fe
renc,

A  siker mögött rengeteg 
.munka húzódik meg. A  heti 
hat edzést.• szigorúan meg
tartották a  birkózók. Szinte
mindennapossá vált, hogy az csolat alakult ki.
edzések befejezése után is 
gyúrják egymást a szőnyegen.

KÖ N YVÚJ DONSÁG!

Olimpia Moszkvában
Bassa László és Bródy János összeállítása

Sem jóstehetség, sem bátor
ság nem kell ahhoz, hogy 
megjövendöljük: 1980. július 
19. és augusztus 3. között a 
Szovjetunióra, a XX I I .  Nyári 
Olim piai Játékok moszkvai 
seregszemléjére figyel a világ 
sportkedvelő és békeszerető 
népe. A  modern tömegkom
munikációs eszközök jóvoltá
ból milliók lehetitek majd

örömet, érdekes olvasmányt és 
programkészítéshez „segéd
anyagot” az a 240 oldalas, M i- 
sa-mackós borítójú „olimpiai’ 
beadeotoer”, amelyet a  napok
ban helyeztek a könyvesbol
tok kirakatába.

Bassa László és Bródy Já
nos Olimpia Moszkvában cí
mű kötete rendkívül gazdagtm- és szemtanúi a legjobb tartalmú összeállítás a sport 

sportolok nemes küzdelmének; kedvel6k versenyekre készü- 
drukkolhatnak a nemzeti szír ------—---------- - —
nek dicsőségéért A  helyszíne
ken tízezrek lelkesíthetik a 
versenyzőket, élvezhetik a 
küzdelmeket és a sportcsaták 
szüneteiben sokfelé ismerked
hetnek a Szovjetunió életével,

lök, a nagy küzdelmeket te
levízión követők részére. Min
denekelőtt arra keresnek fe
leletet hogy miért éppen 
Moszkva lett a  X X II. Nyári 
Olimpiai Játékok fővárosa, 
mivel érdemelte ki ezt a  meg-

Moszkva és a többi „olimpiai tiszteUetést a szovjét társad!-
varos" megannyi szépségével, 
köthetnek barátságot a ven
dégszerető házigazdákkal.

Hazánkból —  az olimpiko
nok mellett —  több mint tíz
ezren lehetnek jelen a ver
seny helyszínein, közöttük bi
zonyára vasutasok is druk
kolhatnak majd olimpikon
jaink sikeréért. Elsősorban a 
szerencsés utazóknak, sporto
lóknak és turistáknak jelent

lom. Áttekintik az olimpiai 
mozgalom múltját, jelenét, 
tudnivalók széles skálájával 
segítik az olvasókat, bemutat
ják az olimpiai versenyek 
színhelyeit és teljes program
ját. Különleges figyelmességül 
magyar-orosz sportszótárra] 
zárul a könyv, amelyet szíve
sen ajánlunk minden vasutas
sportoló, sportkedvelő köny
vespolcára.

(pallag)

A  siker részesei és kovácsai

E jó versenyzői hozzáállásnak —  Célunk a bennmaradás —
-ver

senyző Csikós Ferenc. —  A  
jelenlegi csapatbajnoki rend
szerben, ahol nyolc együttes 
egy-egy birkózója egyéni ver
senyen dönti el a  súlycsopor
tok helyezési sorrendjét, van 
esélyünk. Rendelkezünk ugyan
is négy-öt olyan kiemelkedő 
képességű versenyzővel, akik 
az 1—3. hely valamelyikén vé
gezhetnek, s megszerezhetik a  
szükséges pontokat.

Gellert József

júságiak közül Lévai, IJngi 
arany-, Kábái és Szántai ezüst
jelvényes minősítést érdemelt 
ki. A  szakosztályon belül to
vább javult a  csapatszellem, 
s a  birkózók és a  vezetők kö
zött szoros, sportbaráti kap-

Az eredmények elérését se
gítette az is, hogy az utóbbi 
időben az egyesület vezetői ki
emelten foglalkoztak az után
pótlás nevelésével. Erről Sava
nya Ferenc így beszél:

—  A z  utánpótlás érdekében 
felvettük a  kapcsolatot a  város 
általános iskoláival. A  szak
osztálynak kihelyezett tagozata 
működik Deszken, Tiszaiige- 
ten és a  tavasztól Szatymazon. 
Edzéseinket 60— 70 úttörő és 
25— 30 serdülő látogatja. Közü
lük többen a jövő reménységei. 
A  mostani bajnoki mérkőzé- 
seiinkiem is hat fiatal szerepelt 
az első csapatban, öten állan
dó csapattagok. Feljutó csapa
tunk átlagos életkora is fia
tal, mindössze 22 év.

—  A  fiatalok megáll ják-e  
helyüket a  magasabb osztály
ban?

Mi újság az MVSC háza táján?
A  Miskolci Vasutas Sport 

Club vezetői évek óta nagy 
erőfeszítéseket tesznek a  mi
nőségi sport fejlesztéséért. 
1978-ban az egyesület spor
tolói 29 olimpiai pontot szerez
tek, tavaly pedig kilencet. 
Kár öli József, a  sportklub ve
zetője elmondotta, hogy a 
„pontvés ztésnek” objektív és 
szubjektíy okai egyaránt van
nak.

A z  egyesületnél jelenleg öt 
szakedző, 39 edző és 6 segéd
edző tevékenykedik. A  leg
eredményesebb a cselgáncs

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintest l. Üj tennivaló 1980- 

b&n. (Folytatása a 37 függőleges
ben.) 13. Bibliai alak. 14. . . .  tás, 
Időszerűség. 15. Vissza: küldönc, 
kifutó. 16. Kutyafajta. 18. Szó- 
összetételekben az utótag négy
szeresét jelöli. 19. Becézett férfi
név. 20.. . . .  Leopold (1795—1886) 
német történetíró. 21. Orvosi 
névtáblán is olvashatjuk. 22. . . .  
Antonio- (1539—1611) spanyol ál
lamférfi. 23. Mértani test. 26. Ki

pusztult hattyúformájú madár. 27. 
. . .  metika, szépségápolás. 28. 
Ülőhely. 30. Főzelékféle. 32. Visz- 
szatartó! 33. Gyógyszer. 34. Tesz. 
36. irat szélei. 38. A  Kis-Szunűa 
szigetek tagja. 39. Bűvészet, szem
fényvesztés. 40. A. K. 42. Latin 
semmi. 43. Lengyel fürdőhely. 44. 
Búcsúszó. 45. Német tartományok 
neve volt. 47. Vízi állat. 48. Né
met viszonyszó. 49. . . .  schon,. hát 
aztán (német). 50. Zsák alapanya

ga. 53. Vízilabda. 54. Tengeri ra
gadozó névelővel. 55. Nem visz. 
57. Utcakereszteződés. 58. . . .  Jósé 
Francisco (1703—1781) spanyol író.
59. Régi arabok. 61. Helyettesítő. 
62. N. U. O. 63. Taszít, küld. 65. 
Íme.

Függőleges: .1. Nyugati gót ki
rály. 410-ben elfoglalta Rómát. 2. 
Marokkói kikötőváros. 3. Invitál. 
4. Kicsinyítőképző. 5. Képzőmű
vészeti alkotás. 6. Taktus. 7. . . .  
Tagi Jó napot! 8. Angol hossz
mérték. 9. Becézett női név. 10. 
Római 501. 11. A  test folyadéka. 
12. Híres spanyol acélpenge. 17. 
Rokon mássalhangzói. 19. Több 
mint fél veder. 24. Kezet szorít. 
25. Gyógykezelés, gyógymód. 28. 
Nagy hegység Ázsiában. 29. . . .  
hem, régi .arab pénz. 31. Afrikai 
főváros. 33. Keserv. 35. Kérdő
névmás. 39. Magyar Olimpiai Bi
zottság. 41. A  gumi alapanyaga. 
44. Régi magyar tánc. 46. Több 
mint gyűlölöm. 49. Sorolja vala. 
51. Az egyik szülő. 52. Elégtételt 
vesz. 53. Egyházi személy. 55. 
Kérdőszó. 56. Ismert francia re
gényíró. 59. Magyar Államvasutak.
60. Jelző. 63. Tág szélei. 64. Tíz 
páratlan betűi. 66. A mai nap.

Beküldendő: vízszintes 1. és 
folytatásként a 37. függőleges.

Beküldési határidő: 1980. már
cius 1.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A  legjobb védőbe
rendezés is csak akkor ér vala
mit. ha használják.

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 1980. évi L számában meg
jelent keresztrejtvény megfejté
séért: Balázsi István, Kisújszál
lás. Erdő u. 3/6. 5310: Nagy Sán
dor, Csurgó. Béke u. 6. 8840: Ge
rencsér Lászlóné, Csepreg. Kos
suth L. a. 27. 9735; Nagy Zoltán, 
Pécel, Jókai u. 44. 2119; Tóth
András, Jászapáti, MÁV-áliomás 
5130.

szakosztály. E sportág edzé 
seit kétszáz gyerek látogatja] 
Eredményes a  kerékpáros 
szakosztály munkája is-. G  
Kovács Károly több éve nagy 
szakértelemmel foglalkozik 
fiatal és a  felnőtt sportolók 
felkészítésével. Eredményeiket! 
illetően ezek után az atléták.! 
a  röplabdázők, a  kajakosok és 
az Ökölvívók következnek a  
sorban. Fejlődés tapasztalható 
az úszó szakosztálynál is.

A  vasutasok körében szinte 
állandó vitatéma, a  labdarú
gócsapat szereplése. Egy évvel 
ezelőtt a  kiesés ellen küzdőt 
tek. A  csapatban sajnos nem 
minden játékos nyújt megfe
lelő teljesítményt. Több mér 
kőzést az utolsó negyedórában 
veszítettek el. Az ifjúsági csa
pat az elmúlt években sokat 
fejlődött. Legutóbb három lég 
jobb ifjúsági játékos távozott 
a  csapatból. Pótlásukról még 
nem tudtak gondoskodni.

A  miskolci sportolók közül 
a  moszkvai olimpián Hajdú 
Csaba, Erdődi Ágnes és Csatkó 
Tamás jöhet számításba. Az 
alapozó felkészítő munkájukat 
edzőtáborokban végzik. Ok az 
elmúlt években több nemzet
közi és hazai versenyen bizo
nyították képességeiket, tehet
ségüket.

Kovács István

MAGVAS VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Vlsl Ferenc 

Szerkesztőséé:
1063 Bpest VI.. Benczúr utca 41 

Telefon város): 229-872.
üzemi: 19-77- 

Kladja és téri esz ti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat
1064 Bpest VI!.. Rákóczi Üt 64

Telefon: 224-818 
Felelős kiadó: dr Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója
Csekkszámlaszámunk:

MNB 219 -  11 859 
80—503. Szikra Lapnyomda, 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

—  Találkozó. A  tapolcai pá
lyafenntartási főnökség szak- 
szervezeti bizottsága találkozót 
rendezett a napokban nyugdí
jasai részére. A  megjelenteket 
Varga József, a főnökség ve
zetője köszöntötte, majd meg
vendégelték a  találkozó részt
vevőit.

—  Véradás. Hatvan állomá
son január 23-án térítésmentes 
véradónapot rendeztek, ame
lyen 134-es összesen 51 liter 
vért adtak.

—  Tornaórák a színházte
remben. A  hegyeshalmi vas
utasok Kandó Kálmán Műve
lődési Házának színháztermé
ben hetente három alkalom
mal tornaórát tartanak a he
lyi általános iskola tanulói ré
szére. A  művelődési ház veze
tői szerződést kötöttek a  helyi 
tanáccsal. Ennek értelmében 
rendelkezésre bocsátják a  tor
nateremmel nem rendelkező 
általános iskola 18 osztályá
nak a színháztermet, az iskola 
pedagógusai pedig cserében 
segítséget nyújtanak a  műve
lődési ház klubjainak, szakkö
reinek.

—  Nyudíjasok búcsúztatása. 
A  hatvani szertárfőnökség 
szakszervezeti bizottsága ja 
nuár 29-én ünnepséget rende
zett a  nyugdíjba vonult dolgo
zóik tiszteletére. Az ünnepsé
gen átadták a  szakszervezeti 
bizottság ajándékát, majd a 
fehér asztalnál folytatódott a  
program.

—  Nyugdíjba vonultak. A  
dombóvári üzemfőnökség 54 
nyugdíjba vonult dolgozója 
tiszteletére ünnepséget rende
zett a DVSE sportcsarnokban. 
Az egykori munkatársakat Ha
rangozó László üzemfőnök kö
szöntötte, méltatva a vasút ér
dekében kifejtett több évtize
des tevékenységüket. Utána 
Kovács László szb-titkár adta 
át a szakszervezeti bizottság 
ajándékát, majd vendégül lát
ták a nyugdíjasokat.

—  Kismama találkozó. A  
nagykanizsai körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizott
sága a közelmúltban nyugdí
jas búcsúztatóval egybekötött 
kismama találkozót rendezett. 
A  nyugdíjasoknak Tóth János 
szb-titkár ajándékot adott át, 
majd a megjelenteket meghí
vott fővárosi művészek vidám  
műsorral szórakoztatták.

—  Előszállítás. A  miskolci 
igazgatóság területén a  közel
múltban elindultak az első 
irányvonatok. Az előszállítá
sokra a  miskolciak tizenegy 
vállalattal kötöttek szerződést. 
A  Borsodi Vegyi Kombinát, az 
ózdi Kohászati Üzemek, az 
Észak-magyarországi TÜZÉP  
és más vállalatok, többek kö
zött műtrágya-, kavics- zúza- 
lékkö-szállítmányaikat hozták 
előre a második és a  harma
dik negyedévről. Mindezért 
jelentős fuvarkedvezményt 
kapnak.

—  Kirándulás. Az „Ismerd 
meg hazádat” program része
ként a szolnoki vasutasok mű
velődési háza szocialista bri
gádklubjának tagjai a  közel
múltban Budapestre kirándul
tak. Megismerkedtek többek 
között a Szépművészeti Mú
zeum remekeivel.

A szakszervezeti 
bizottságok 
figyelmébe

Az utóbbi hónapokban gyak
ran előfordult, hogy címzés 
hiányában nem jutott el a  M a. 
gyár Vasutas több szolgálati 
hely dolgozóihoz. Kérjük a 
szakszervezeti bizottságokat, 
hogy hasonló esetben jelent
sék ezt szerkesztőségünknek. 
A  címzés hiánya miatt hoz
zánk visszaküldött újságokat 
így a  rendeltetési helyére tud
juk juttatni..

Halálozás
Január 5-én, 80 esztendős korá

ban elhunyt Góliáth Ferenc, a  
vasutasszakszervezet központi 
vezetősége mellett működő nyug
díjas szakbizottság tagja. Góliáth 
Ferenc 1945-től vett részt a mun
kásmozgalomban. Hatvanöt évet 
töltött a vasút szolgálatában. 
Dolgozott az Északi Főműhely
ben, a budapesti igazgatóságon 
és a Központi Számfejtő Hivatal
ban. 1946 után a MÁV Nyugdíj 
Hivatal n. osztályának volt a  
vezetője. Ott az szb-tltkári teen
dőket is ellátta.

1945-től 1961-ig a vasutasszak-
szervezet külső munkatársa volt. 
Utána a központ részfoglalkozá
sú nyugdíjasaként tevékenyke
dett 1976-ig. A  mozgalommal ké
sőbb sem szakadt meg a kap
csolata. Napjainkig aktív társa
dalmi munkása volt szakszerve
zetünknek. Odaadó, lelkiismere
tes tevékenységét többek között 
Munka Érdeméremmel és a Szak- 
szervezeti Munkáért kitüntetés 
arany fokozatával ismerték él.

Temetéséről később intézked
nek.

Lakáscsere
Elcserélném budapesti 90 négy

zetméteres 3 és fél szobás, nagy
méretű, komfortos lakásomat két 
kisebbre, vasutas dolgozóval, le
het nyugdíjas is. Érdeklődni le
het telefonon este: 291—756, mun
kaidőben : 420—544, 222—372, Re
ményi Csabáné.

Elcserélném budapesti VII. ke
rületben levő szoba, konyha, W.C. 
és éléskamrás tanácsi főbérlett 
lakásomat hasonlóra Celldömöl- 
kön vagy Nagykanizsán.: Sür
gős. Érdeklődni levélben, Buda
pest, VII., Peterdy u. 30. 1071.
Hutka Józsefnénál.

Elcserélném budapesti, 49 négy
zetméter alapterületű összkom
fortos 2. emeleti liftes MÁV-válla- 
lati bérlakásomat legalább l+S  
félszobás hasonlóra, vasutas dol
gozóval. esetleg MÁV-nyugdijas- 
sal. Minden megoldás (tanácsi 
bérlakás is) érdekel. Érdeklődni 
lehet munkanapokon 8.30—17.00 
óra között a 34—28 üzemi és a 
220—660/121 városi telefonszámon.

Elcserélném bajai, 110 négy
zetméteres, há rom szoba-hallos, 
személyzetis, loggiás, gázfűtéses, 
első emeleti MÁV bérlakásomat 
(vonatkert mellett), budai 1,5 
vagy 2 szobás lakásra. Érdek
lődni lehet: Dr. Bucsányi Lászlói 
Baja, Lenin tér 7. 6500.

Vasutas dolgozók 
hozzátartozóit, 
ismerőseit várjuk
FELVÉTELRE
a Szak- és Szerelőipari Főnökség létszámába 

C  épületlakatosokat 

0 fűtésszerelőket 

0 faipari szakmunkásokat 

0  betanított munkásokat 

0 segédmunkásokat

Telephely Budapesten, munkahelyek 
az ország különböző területein.

Jelentkezés személyesen vagy levélben:
MÁV Szak- és Szerelőipari Főnökség 
Budapest, Kőér utca 3/d. 1103.
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A gyermekintézmények fejlesztését 
a kongresszusi és felszabadulási műszakok

VASUTAS SZOCIALISTA BRIGÁDOK CSATLAKOZÁSA 
A SZIKLAI SÁNDOR BRIGÁD KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ

A régi és az új őrhely a vágányok között
(Riport a 6. oldalon)

A vasút januári teljesítménye:

23 m illió 982 ezer utas 
és 9 m illió 563 ezer tonna árú

Mint közismert, a Magyar 
Vagon- és Gépgyár budapesti 
Vörös Csillag Gépgyárának 
Sziklai Sándor szocialista bri
gádja felhívta az üzemek, vál
lalatok dolgozóit, hogy a XII. 
pártkongresszus és hazánk fel- 
szabadulásának 35. évforduló
ját március 22-én, illetve 29-én 
munkával köszöntsék, a nép
gazdaság valamennyi ágában 
dolgozó szocialista brigádok 
tartsanak kongresszusi és fel- 
szabadulási műszakot. Az érte 
járó munkabért pedig ajánl
ják fel a gyermekintézmények 
fejlesztésére.

A felhíváshoz több vasutas 
szocialista brigád is csatlako
zott. A miskolci járműjavító 
üzem brigádvezetői, illetve 
társadalmi-gazdasági vezetői 
febriiár 7-én tanácskozást tar
tottak, amelyen elhatározták, 
hogy — csatlakozva a felhí
váshoz — március 22-én kom
munista műszakot tartanak. 
Az érte járó pénzt szociális 
célokra ajánlják fel.

A szegedi körzeti üzemfő
nökség ötven szocialista bri
gádja is csatlakozott a .Sziklai 
brigád által javasolt tizenkét
szer harmincöt perces ünnepi 
műszakhoz. Az érte járó bért 
a gyermekintézmények terven 
felüli fejlesztésére fordítják.

A kollektíva tagjai ezzel is se
gíteni akarják az idei gazda
sági tervek teljesítését.

A kongresszusi munkaver
seny eddigi sikeréről kaptunk 
tudósítást a miskolci csomó
pontról. Hagyomány már, hogy 
a csomópont vezetői a téli hó
napokban elmennek a na
gyobb vállalatokhoz és tájé
koztatást adnak az előszállítás 
előnyeiről. Ez év januárjában 
85 ezer tonna áru ily módon 
való elszállítását tervezték. A 
kongresszus tiszteletére tett 
felajánlások következtében 
túlteljesítették a tervet, 93 ezer 
tonna árut szállítottak él. Ez
zel a teljesítménnyel az állo
más 116,3 százalékra teljesí
tette januári áruszállítási ter
vét.

A Miskolc-Tiszai pályaud
var és a vontatási főnökség 32 
szocialista brigádja értekezle
ten határozta el, hogy a kong
resszus tiszteletére ünnepi mű
szakot tart. A vontatási fő
nökség Május 1. brigádja vál
lalta, hogy nem 420 perces, ha
nem teljes műszakot tartanak. 
Ezáltal több'mozdonyt és ko
csit javíthatnak ki és adhat
nak át a forgalomnak. A Ti
szai pályaudvar kollektívái 
megígérték, hogy az átadott 
személykocsikat kitakarítják, 
lemossák.

A Béke brigád,, hazánk fel- 
szabadulásának 35. , évfordu
lója tiszteletére 35 újítási ja
vaslat kidolgozását tervezi. 
Több részfelajánlást tett még 
a SágVári, a Zalka Máté és a 
Petőfi brigád. A két szolgálati 
hely brigádjai a kommunista 
műszak bérét — majdnem fél
millió forintot — a gyermek- 
intézmények fejlesztésére for
dítják.

A jászkiséri építőgépjavító 
üzem 62 brigádjának 760 tag
ja is csatlakozott a felhívás
hoz, márciusban ünnepi mű
szakot tartanak.

A keleti műszaki kocsiszol
gálati főnökség brigádjai — a 
március 22-i műszakon a sze
mélykocsik részlegvizsgáját, 
futójavítását, valamint a szo
ciális létesítmények, műhe
lyek tavaszi karbantartását 
végzik el.

A szombathelyi járműjavító 
üzem dolgozói mozdonyok és 
vasúti kocsik javításával töl
tik a kommunista műszakot. 
A záhonyi átrakókörzet bri
gádjai pedig 600 vagon ce
mentet, tőzeget, cellulózt, mű
trágyát, bányafát,. autógumit 
raknak át a széles nyomtávú 
vasúti kocsikból, s ezzel meg
gyorsítják a két ország közötti 
áruforgalmat.

A vasút januárban 23 mil
lió 982 ezer utast szállított, a 
ezzel a bázishoz viszonyítva 
99,2, a  tervhez képest pedig 
101,3 százalékot ért el. Az utas
kilométer-teljesítmény közel 
azonos szinten alaxult. A sze
mélyszállító vonatok . menet
rend szerinti közlekedése a  bá
zishoz viszonyítva, a zord idő
járás ellenére, kedvezően ala
kult, mivel csökkent mind a 
késetten közlekedett személy- 
szállító vonatok részaránya, 
mind pedig az egy késett vo
natra eső késési idő.

Az áruszállítási teljesítmény 
9 millió 563 ezer tonna volt, 
amely a bázis időszakot alapul 
véve 94,7, a  tervhez viszonyít
va 88,1 százalékos teljesítés
nek felel meg. A díjszabási 
árutonna-kilométer teljesít
mény valamivel kedvezőbben 
alakult..

haladta. A szállítási igények 
kielégítésére jellemző, hogy a 
ki nem állított teherkocsik szá
ma januárban alig haladta meg 
az ötvenöt. Kedvezően alakúit 
a géprevárási esetek száma is.

Az áruszállítás minőségi mu
tatói közül a teherkocsik sta
tikus terhelése 5,5 százalékkal 
nőtt. A teherkocsik átlagos for
dulóideje több mint 100 száza
lékkal nőtt, de romlott a  te
herkocsi-park árutonnakilomé
terben mért termelékenysége 
is. A korszerű tehervonati moz
donyok napi átlagos 'teljesít
ménye ugyancsak nem érte el 
a bázisidőszak szintjét.

Első a veszprémi 
MÁV-VOLÁN  

komplex brigád
Január 29-én Veszprémben 

értékelték a szombathelyi 
vasútigazgatóság területén 
dolgozó 22 MAV-VOLÁN 
komplex brigád 1979. évi te
vékenységét.

A nagy állomások közül el
ső helyen végzett a Veszprém 
állomáson dolgozó komplex 
brigád, amely az áruszállítá
si tervet 315 ezer tonnára, 43 
százalékkal túlteljesítette. Má. 
sodik helyen a győrszabadhe- 
gyi brigád végzett. Tavaly az 
állomásra érkezett 2400 va
gont késedelem nélkül rakták 
ki. A zalaegerszegi MÁV- 
VOLÁN komplex brigád 4 
százalékkal teljesítette túl 

j áruszállítási tervét.
A . kisebb állomások kate

góriájában a  KÖpnenden dol
gozó brigád lett az első.

N E G Y V E N  R É S Z V E V Ő V E L

Záhonyban megkezdődött

Jó év után biztató kezdet
ÚJABB LEN DÍ TŐ ERŐ  A K O N G R E S S Z U S I  M UNK AV ERS ENY  

A SZOMBATHELYI  VONTATÁSI F ŐN ÖK S É GN É L

Az elszállított árutonna a 
belföldi és export forgalom
ban a bázishoz viszonyítva 9,1, 
illetve 7,8 százalékkal csök
kent. míg az import és tranzit 
forgalomnál 5,7, illetve 3,2 szá
zalékos a  növekedés. A terv
hez képest valamennyi nem
nél jelentős az elmaradás.

Elöljáróban az elmúlt év 
számait idézzük.

— A minőségi mutatónk, az 
egy dolgozó tehervonati moz
donyra jutó százelegytotína-ki- 
lométerben kifejezett termelé
kenységünk, a tervezett egy 
százalékkal szemben hat és fél 
százalékkal növekedett — 
mondja Horváth Istvánná, a 
szombathelyi vontatási főnök
ség üzemgazdasági ügyintéző
je, egyben versenyfelelőse. 
Hasonló a helyzet az áruszál
lításnál is: a százelegytonna- 
kilométer mutatónk 31 millió 
618 ezer volt, 123 ezerrel több 
a tervezettnél.

Mindezt úgy érték el, hogy 
43 277 tonna szén helyett mind
össze 34 386 tonnát használ
tak fel. A 14 273 tonna gázolaj 
helyett pedig 14 215 tonnával 
sikerült lebonyolítani a meg
növekedett szállítási felada
taikat.

Polgár László a főnökség he
lyettes vezetője hozzáteszi:

— Az előbbi számokat kiegé
szíteném azzal, hogy a járulé
kos teljesítményeink is csök
kentek. Így a gépmenetek, a 
próbautak, az üresjáratok 
hossza az 1978. évi 902 447 ki
lométerről 840 ezerre csökkent. 
Ez a tervezettnél 51 ezer kilo
méterrel kevesebb. Mindez ko
rántsem csak a mi munkánk 
eredménye. Tavaly a fajlagos 
költségek az 1978. évi 179 mil
lió forintról 153 millióra estek 
vissza. Még mutatósabb az 
eredményünk, ha figyelembe 
vesszük, hogy 1979-ben 196 
millió fajlagos költséggel szá
moltunk . . .

Ám hiába példás a szervezés, 
ha a mozdonyvezetők nem 
használnák ki a lejtmenetekét, 
nem szakaszosan gyorsítanák 
járműveiket. A rendesen meg
javított gép, a jó műszaki álla
pot is kimutatható a fogyasz
tásnál.

— Az augusztus 15—i mun
kásgyűlésünket követően kap. 
csolódtunk be a XII. pártkong. 
resszus és hazánk felszabadu
lásának 35. évfordulójára in
dult munkaversenybe — szól 
közbe Péterfalvi István szb- 
titkár. — Negyvenegy szocialis
ta brigádunk, valamennyi 
munkahelyünk, szinte az egész 
vontatási főnökség részt vál
lalt a többletfeladatokból.
■ A vontatásiak egy F 3-as 
villamos fűtőkocsit és 34 teher- ] 
kocsit vizsgáltak át terven fe
lül, több M 62-es mozdonyon 
fődarabcserét végeztek. A jár
műjavító üzem 102 felújított 
teherkocsiját szombat-vasár
napi szabad időben meózták 
és így a vagonok 24—48 órá
val előbb kerültek a vasúti 
szállítás vérkeringésébe. A 
fűtőházi dolgozók augusztus 15. 
és december 31-e között 1300 
társadalmi munkaórát teljesí
tettek. .

Néhány név kerül a jegyzet- 
füzetbe : a labor Hevesi Gyula, 
a kocsi átvevők Lenin, a kocsi
javítók Ságvári Endre és Ga
garin, a motorjavítók Lugansz. 
kij és Ho Si Minh, és az utazók 
Kandó Kálmán brigádjáé.

Beszélgetés közben szóba ke
rülnek a kongresszusi és a fel- 
szabadulási munka verseny má
sodik szakaszára — január ele
jétől — érvényes felajánlások.

Továbbra is szerepel a válla
lásokban az energiatakarékos
ság, a javítások gyorsítása. 
Polgár László ekként összegezi 
a beszélgetést:

— Jó esztendő volt a tava
lyi és biztatóan indult az idei. 
A kongresszusi munkaver
seny igen jól segíti a gazdasági 
vezetés céljainak megvalósí
tását.

Sz. Jakab István

A kocsi igényes áruk men nyi
sége januárban 6,4 százalékkal 
volt kevesebb, mint a bázis idő
szakban. Ami pedig az előszál
lításokat illeti, több áruféle
ségnél a zord időjárás ellenére 
is kedvezően alakult. A ki
emelt árucikkek közül a  bá
zishoz viszonyítva mész, kő. 
műtrágya, cement és szénkül
deményekből a többletteljesí
tés a  100 százalékot jóval meg-

Brigádvezetők tanácskozása 
a miskolci csomóponton

A miskolci vontatási főnök
ségen január 29-én rendezték 
a szocialista brigád vezetők ta
nácskozását. A tanácskozást 
Papp István, a szakszervezeti 
bizottság titkára nyitotta meg, 
majd Majorossy Rezső, a fő
nökség vezetője számolt be az 
elmúlt évi eredményekről,* az 
idei feladatokról és a brigádok 
tevékenységéről.

A beszámolót vita követte. A 
brigádok munkájának értéke
lése során elmondották, hogy a 
főnökség 86 brigádjának több 
mint 900 tagja példát mutatott 
a kommunista műszakokon, a 
kongresszusi munkaverseny, 
ben és az újítómozgalomban. 
A tanácskozás résztvevői elfo
gadták a brigádok elmúlt évi 
munkája alapján javasolt ki
tüntetéseket, elismeréseket.

A Tiszai pályaudvar szocia
lista brigádvezetői február el
sején tanácskozást tartottak. 68 
szocialista brigádvezetőnek

Koncz Zoltán állomásfőnök 
tartott beszámolót. Az elmúlt 
év eredményei tükrében ismer, 
tette azt a pályázatot, melyben 
a Kiváló csomópont kitünte
tés elnyerését tűzték ki célul. 
Természetesen szó volt azokról 
a feladatokról is, melyek 1980. 
bán várnak a kollektívára. Vé
gezetül a szocialista brigádok 
teljesítményeit értékelték. A 
szolgálatihely vezetői nevében 
Papczun László szb-titkár tett 
javaslatot a különböző brigád 
címek odaítélésére.

A brigádvezetők tanácskozá
sa úgy döntött, hogy az állo
más vezetői a „Ho Si Minh” 
szocialista brigádot felterjeszt, 
hetik magasabb kitüntetésre. 
Ezenkívül 7 brigádnak szavaz
ták meg az arany, 13-nak az 
ezüst, 16 brigádnak pedig a 
bronz fokozatot, 48 brigádot 
zöldkdszorú és brigádzászló, 6 
brigádot Kiváló munkabrigád 
címre tartottak érdemesnek.

a tisztségviselők levelező oktatása
A vasutas szakszervezet 

1979/80. évi, a  tisztségviselők 
oktatására vonatkozó . terve 
alapján, a záhonyi körzeti 
szakszervezeti bizottság terü
letén megkezdődött a szak- 
szervezeti bizottsági titkárok 
és főbizalmiak levelező okta
tása. *

A havonta egy alkalommal 
megtartásra kerülő oktatási 
formában 40 tisztségviselő 
kapcsolódott be, akik a tema
tikában szereplő öt előadást, a 
kiadott módszertani útmutató 
alapján, a rendelkezésükre bo
csátott irodalmak tanulmányo
zásával, önállóan dolgozzák 
fel. A tematikában szereplő öt 
téma átfogja a  szákszervezet 
érdekvédelmi és nevelő mun
kájával kapcsolatos legfonto
sabb időszerű mozgalmi fel
adatokat.

Az első előadás megtartásá
ra január 30-án került sor a 
záhonyi művelődési ház ta
nácstermében, ahol Volosi- 
novszki János, a  debreceni te
rületi bizottság titkára megnyi
tója után Molnár György, a 
vasutas szakszervezet *titkára 
„A szakszervezetek a fejlett 
szocialista társadalom építé
séért”, „A szakszervezetek sze
repe a. társadalomban**, „Szak- 
szervezeti szervek, apparátu
sok munkamódszere, munka
stílusa** címmel tartott elő
adást.

Az előadások anyagát cso
portos foglalkozás keretében 
dolgozzák fel. A tanfolyam 
hallgatói két csoportra osztva 
vesznek részt a foglalkozáso
kon.

Előszállítás -  zökkenőkkel
A NYUGAT-DUNÁNTÚLON 25 EZER TONNÁVAL 

KEVESEBB ÁRUT FUVAROZTAK A VÁLLALATOK

A  szombathelyi vasútigaz
gatóság a március végéig tar
tó előszállítások idejére tíz 
nagy fuvaroztátójával kötött 
megállapodást. A 260 ezer ton
na előszállítási szerződéstől el
térően januárban 25 ezer ton
na építőanyag, műtrágya és ta
lajjavítószer elküldésével ma
radták adósok a partnerek.

A Hegyeshalmi Kavicsbánya 
Vállalat tavaly januárban 32 
ezer tonna kavicsot szállított 
a veszprémi házgyár részére, 
az idén semmit, a Zalai Kő
olajipari Vállalat 5 ezer, a 
Peremartoni Vegyipari Válla
lat szintén ötezer, az ajkai

szénbányák 20 ezer és az Or
szágos Érc- és Ásványipari 
Vállalat nemesgulácsi üzeme 
tízezer tonnával kevesebb áru 
elfuvaroztatásával bízta mega 
vasutat, mint tavaly ugyan
ebben az időben. .

A szombathelyi igazgatóság
nak ebben az esztendőben 200 
ezer tonna nyersanyaggal, fél- 
késztermékkel és késztermék
kel többet, Összesen 10,8 millió 
tonnát kell elszállítania. A fe
szített tervet csak az év első 
hónapjainak teljes kapacitás- 
kihasználása mellett lehet tel
jesíteni.

A
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Mérlegkészítés előtt a szakszervezetek
Irta: Molnár György titkáris

A köziponti vezetőség ja
nuár 31-én kitűzte a Vasuta
sok Szakszervezete soron kö
vetkező X. kongresszusának 
időpontját és meghatározta a 
felkészülés tartalmi és szerve
zeti feladatait. A következő 
hónapok tehát már a mérleg- 
készítés jegyében telnek el. 
Április 1-től a bizalmiválasz
tásokkal kezdetét veszi a 
tisztségviselők újjáválasztása. 
A közös tervezés és elhatá
rozások ideje is lesz ez az 
időszak, amikor a  következő 
öt év tennivalóit alakítjuk ki 
annak érdekében, hogy a 
mozgalom jobban megfeleljen 
& tagság által támasztott jo
gos igényeknek és azoknak a 
bonyolult feladatoknak, ame
lyeket a szocialista építőmunka 
mai körülményei támasztanak 
A szakszervezeti munka iránt.

Építsünk jobban 
a tagság véleményére

Számvetésünk elkészítésé
hez, további feladataink ki
dolgozásához meghatározó se
gítséget jelent a párt Közpon
ti Bizottságának kongresszusi 
irányelve. E dokumentum tá r - , 
sádalmunk fejlődésének mély
reható, reális elemzését adta 
és felvázolta a cselekvés to
vábbi irányát és tartalmát, 
hogy gazdasági, szociálpoliti
kai eredményeink megszilár
duljanak és társadalmunk fej
lődése a muwkáshatalom erő
sítése — a külső és belső fel
tételeket figyelembe véve — 
töretlen legyen.

A szakszervezeti mozgalom 
régen vallott és az elmúlt 
években újra igazolódott gya
korlata ismételten aláhúzta 
annak igazát, hogy akkor tu
dunk tartalmason dolgozni, 
eredményeket elérni, ha épí
tünk a dolgozók véleményé
ire, ha a döntések előtt mér
legeljük a tagság észrevételeit, 
javaslatait a napirenden levő 
témákban. S így bizton szá
míthatunk a feladatok meg
oldásában is cselekvő, alkotó 
részvételükre.

Most, amikor öt év mun
kájának összegezésére készü
lünk és a mozgalom különbö
ző fórumain, a bizalmi cso
porttól a kongresszusig, elem
zés alá tesszük tevékenysé
günket, nem mondhatunk le 
arról, hogy tagságunk érték
ítéletet mondó, elismerő, bí
ráló, segítő véleményére, ja
vaslataira építsünk.

Hogy ehhez megértést, tá
mogatást kapjunk, meg kell 
ismertetni mit kérünk, mit 
várunk, milyen célokat tű
zünk a kongresszust előkészí
tő beszámoló és a tisztségvi
selőket újjáválasztó szakszer
vezeti csoportértekezletek, 
munkahelyi és területi szak- 
szervezeti fórumok elé. Ezért 
olyan — a munkahelyek min
den dolgozójára kiterjedő esz
mecsere lefolytatása szüksé
ges a választások előkészíté
se során, hogy az segítse elő 
a jó politikai légkör tovább 
erősítését, a párt és kormány 
politikája iránt megnyilvánu
lóbizalmat. Segítse megérteni, 
elfogadni a népgazdasági és 
vállalati célkitűzéseket. Növel
je . a felelősséget, erősítse a 
megértésen alapuló jó munka
helyi közhangulatot. Járuljon 
hozzá a szakszervezeti munka 
fellendítéséhez.

Ennek az eszmecserének a 
megszervezésében és lebonyo
lításában meghatározó szere
pe van a tagsággal legközvet
lenebb kapcsolatban álló bi
zalmiaknak. A számvetés ak
kor éri el igazán hatását, ha 
tudatosan törekszenek .arra, 
hogy megismerjék, megértsék 
csoportjuk egyes tagjainak tö
rekvéseit, nézeteit, vélemé
nyét. Ha elemzik, megmérik, 
mit tud befogadni kis közös
ségük azokból a társadalmi, 
politikai, gazdasági, munkahe
lyi, szakszervezeti mozgalmi 
kérdésekből, amit meg aka
runk a tagsággal értetni, és 
azok érdekében cselekvésre 
mozgósítaná, ha a beszélgeté
sek során azokra a kérdések
re fordítjuk a figyelmet, ame
lyek az adcftt munkahelyen a 
legvitatottabbak. Az eszmecse

réken legyen szó azokról a 
„külső és belső” gazdasági té
nyezőkről, amelyek következ
ményeként megváltoztak a 
népgazdaság fejlődésének és 
az életszínvonal további eme
lésének feltételei. Mutassunk 
rá arra is, hogy ez az új 
helyzet a szakszervezetnek ajz 
építőmunkát segítő mozgósító, 
nevelő, érdekvédelmi és ér
dekképviseleti tevékenységé
ben milyen új feladatokat te
remt.

Mindenkinek 
végzett mnnkája szerint
A tagság érdekeit akkor 

képviseljük helyesen, ha moz
galmi tevékenységünk közép
pontjába az alkotómunkát, a 
szállítási feladatok maradék
talan ellátását állítjuk. Ha a 
munkahelyeken az egyéni tel
jesítményeket * is számontart- 
jufc és megfelelően ösztönöz
zük. El kell érni, hogy mi
előbb valóra váljon a „min
denkinek végzett munkája sze
rint” elv. A dolgozók közös
sége által számon tartott és 
mért teljesítmények segíthe
tik a közgondolkodásban szé
lesen elterjedt „egyenlősdi” 
felszámolását, amely joggal 
sérti mindazokat, akik ma
gas szakmai felkészültséggel, 
elhivatottsággal és fegyelme
zetten látják el kötelességü
ket. Az *kapjon többet anyagi 
és erkölcsi elismerésben, akit 
a végzett munkája alapján a 
kollektíva és a gazdasági ve
zetés egyaránt elismer. Ugyan
akkor a szakszervezeti tagság, 
a munkahelyi közvélemény bí
rálja, segítse magatartása meg
változtatását mindazoknak, 
akik tessék-lássák módra vég
zik munkájukat.

A vasút 1980 évi feszített 
tervének teljesítése feltétele 
annak, hogy a vasutasok meg
határozó részesei legyenek a 
népgazdaság egyensúlya, ered
ményeink megszilárdítása és 
az életszínvonal tervszerű fej
lesztését szorgalmazó társa
dalmi összefogásnak.

A szállítási feladatok ered
ményes elvégzéséhez korsze
rű technika áll rendelkezésre 
—, s ha időnként ellentmon
dásosan is —, ezektől döntő 
mértékben függ a vasút gaz
daságos teljesítménye. A ve
zetők irányítókészségét a dol
gozó ember műszaki ismere
teit, fegyelmezett munkáját 
azonban a technika nem pó
tolja. Az irányító, szervező 
munka hiányosságai előbb- 
utóbb előidézik a szállítóesz
közök, gépek, berendezések 
gazdaságtalan üzemeltetését, 
amely a munkaerő foglalkoz
tatására is negatív hatással 
van. A hiányos szakmai mű
veltség, a technológiai utasí
tások be nem tartása pedig 
balesetveszélyt, milliós káro
kat, anyag- és energiapazar
lást okozhat. Ezért tagságunk 
szakmai és általános művelt
ségének fejlesztése a gazdál
kodás és a műszaki fejlesztés 
iránti érdeklődésének ösztön
zése, fegyelmezett munkájának 
elősegítése a szakszervezet 
fontos érdekvédelmi feladata.

A mozgalom erősítése 
legyen a fő cél

Hogy ezek megértésre talál
nak-e tagságunkban, az kife
jeződik abban, ha a munka

helyi kollektívák nem a terv 
teljesítését akadályozó objek
tív okokat sorolják, hanem 
feltárják a  helyileg megold
ható, a munkát javító ténye
zőket, és intézkedéseket tesz
nek azok megoldására.

Az elmúlt ötévi munka ér
tékelésével egy időben újjává- 
lasztásra kerülnek a szakszer
vezet különböző szintjén dol
gozó tisztségviselők. Ez lehe
tővé teszi, hogy megújuljanak, 
olyan aktivistákkal erősödje
nek a mozgalom vezető szer
vei, akik élvezik dolgozótár
saik bizalmát, s felkészültek 
arra, hogy jól ellássák válasz
tóik képviseletét.

A választási aktussal azon
ban nem zárulhat le a tag
ság szerepe. Azok számára, 
akiknek bizalmat szavaztak, 
később is támogatást kell 
nyújtaná, hogy megfeleljenek 
megbízóik elvárásának.

Milyen legyen a tartalma 
ennek a kapcsolatnak? A de
mokratikus centralizmus ér
vényesülése a gyakorlati mun
kában meghatározó a mozga
lom funkcióinak teljesítésében 
és tömegkapcsolatok fejleszté
sében. Akkor erősítjük az üze
mi, munkahelyi, a szakszerve
zeti demokráciát, ha megkü
lönböztetett módon törődünk 
azzal, hogy mindenütt megte
remtődjön a feltétele: a tag
ság részt vehessen a döntésekl 
kialakításéban. Semmif éle idő
zavar nem adhat okot az szb 
döntései előtt a bizalmi cso
portok tagjaival folytatott 
eszmecsere elmaradásának. A 
bizalmi mindig a tagság vér! 
le menyére alapozva foglaljon 
állást.

Több támogatást 
a tisztségviselőknek

Természetesen ügyelni kell 
arra, hogy a munkában a 
centralizmus is jobban ér
vényre jusson. Hogy ne csak 
a „demokratizmus”, a jogos 
vagy nem mindig jogos igé
nyek, óhajok összegyűjtése és 
megoldásának igénylése do
mináljon.

A tisztségviselőket ne csak 
akkor támogassuk, amikor a 
tagság nevében járnak el, ha
nem akkor is, amikor a köz
ponti akarat végrehajtásához 
kémek megértést, amikor nem 
népszerű, de célkitűzéseinket 
előrevivő határozatokat, mun
kahelyi intézkedéseket kell tel
jesíteni.

A Vasutasok Szakszervezet 
te X. kongresszusára történő 
felkészülést akkor tekinthet
jük eredményesnek, ha tevé
kenységünket hozzáigazítjuk a 
mai követelményekhez. Ha 
eredményesen tudatosítjuk tag
ságunkban azt a lehetőséget 
és felelősséget, hogy a magyar 
szakszervezeti mozgalom ak
tív részese a politika alaki-1 
tásának és végrehajtásának.

Szemők Béla '

a központi vezetőség titkára

Mint arról legutóbbi la
punkban hírt adtunk, a 
központi vezetőség koop
tálta soraiba Szemők Bé
lát és megválasztotta a 
Vasutasok Szakszervezete 
titkárának, az elnökség, 
valamint a titkárság tag
jának.

Szemők Béla 1930. de
cember 12-én Budapesten 
született. Középiskolai ta
nulmányainak befejezése 
után mint pályamunkás. 
kezdte munkaviszonyát a 
MÁV-nál. Rövid idő után a 
debreceni vasútigazgattó- 
ságra került, ahol éveken 
át különböző beosztások
ban dolgozott. Időközben 
felsőfokú általános igazga
tási és munkaügyi tanfo
lyamot végzett, majd főis
kolai diplomát szerzett. ,

Debrecenből 1968-ban a 
MÁV Vezérigazgatóságra 
helyezték főelőadónak. Ké
sőbb műszaki-gazdasági 
tanácsadónak nevezték ki, 
majd 1973-tól a  munkaügyi 
és szociálpolitikai szakosz
tály D osztályának lett a 
vezetője. 1977. március 1- 
től szakosztályvezető-he
lyettessé nevezték ki. E két 
utóbbi beosztásában gyü
mölcsöző kapcsolatot épí
tett 'ki a vas utas-szakszer-

vezet vezető testületéivel, a 
központi vezetőség osztá
lyaival, és a  területi bi
zottságokkal.

Nagy munkabírása, jő 
szervezőkészsége, emberi 
magatartása, szakmai és 
politikai felkészültsége 
biztosíték arra, hogy a köz
ponti vezetőség titkáraként 
is eredményesen szolgálja 
majd a vasutasok, a 
GYSEV és az Utasellá
tó Vállalat dolgozóinak 
ügyét

Könyvpárbaj
Nyilvános könyvpárbajon 

vett részt a ferencvárosi von
tatási főnökség MÁV Kiváló 
Brigádja címmel kitüntetett 
Budapest szocialista brigádja. 
A vetélkedőt melyet Rapcsá- 
nyi László rádióriporter veze
te tt a Kossuth Rádió február 
6-án követítette.

A vetélkedősorozat negyedik 
elődöntőjén a  ferencvárosi 
vasutasok négy ponttal alul
maradtak ugyan a kőbányai 
gyógyszergyáriak csapatával 
szemben, de a megszerzett 104 
pontjuk feltehetően elegendő 
lesz a továbbjutáshoz.

A szakma 
kiváló 

tanulói
A debreoeni MÁV oktatási 

főnökségen rendezték a közel
múltban a Hajdú-Bihar me
gyei fiatalok szakma kiváló 
tanulója versenyét. A három
napos versenyen mintegy 33 
szakma 412 tanulója vetélke
dett az országos döntőbe való 
jutásért, amelyet szintén az 
oktatási főnökségen rendez
nek márciusban.

A vasúti járműszerelő ta
nulók közül az országos dön
tőbe jutott Kot Csaba, Ka- 
szai Mihály és Pavlenka Ist
ván. A dízelmozdony-szerelő
ket Berme József, Jászai Mik
lós és Fazekas István képvi
seli majd a döntőn.

MUNKÁBAN A MŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG

Követésre m éltó kezdeményezések 
a  dom bóvári építési főnökségen

A közművelődési törvény 
és a MÁV vezérigazgatói uta
sítás alapján két éve megala
kult üzemi művelődési bizott
ságok munkáját országszerte 
az útkeresés jellemezte. Igaz 
a legtöbb szolgálati helyen 
még alig tették meg a kezdő 
lépéseket, de vannak jó pél
dák, követésre méltó művelő
dési kezdeményezések is. Ezek 
közé tartoznak a dombóvári 
építési főnökség üzemi mű
velődési bizottságának törek
vései is. Keszthelyi László ok
tatótiszttel, az üzemi művelő
dési bizottság titkárával a  kö
zelmúltban összegeztük az ed
digi tapasztalatokat.

Van mire alapozni

— A művelődési bizottság
ba az építésvezetőség és a 
társadalmi szervezetek kép
viselői mellett a munkásszál
lás gondnokát, szocialista bri
gádvezetőket is beválasztot
tunk. Az utóbbiaknak nagy 
szerepet tulajdonítunk, mert 
az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján nemcsak a szocialis
ta brigádők emberformáló,

Együttes ülés Nyíregyházán
A nyíregyházi körzeti üzem

főnökség tavaly alakult, és ez
zel egy időben a szakvonali 
szervezeti változáshoz igazod
va a körzeti szakszervezeti bi
zottságot is létrehozták. A 
szakszervezeti bizottság és a 
bizalmiak nemrég rendezett 
első együttes ülésén részt vett 
Tóth Géza, az szmt titkára, 
Volosinovszki János, a területi 
bizottság titkára és Erdélyi 
László, az igazgatóság osztály
vezető-helyettese.

Az ülésen megvitatták a 
MÁV kollektív szerződését, a 
munkavédelmi és szociálpoli
tikai terv tavalyi végrehajtá
sát, s véleményezték a veze
tők munkáját.

Ilyen nagy területet átfogó 
beszámolót most készítettek 
először. A bizalmiak helyzete 
sem könnyű, mert a korábbi
nál sokkal szélesebb körű — 
több mint kétezer dolgozót 
érintő — kérdésekben kellett 
állást foglalniok.

Az ^üzemfőnökség áruszállí
tási tervét csaknem 11 száza

lékkal túlteljesítette. Ezt a 
jobb fuvarszervezéssel, a 
szombat-vasárnapi rakodások
kal érték el. A 76 fős létszám- 
hiány ellenére is, az előző idő
szakhoz képest, csökkent a 
túlórák száma.

Az ülésen tizennégyen szó
laltak feL Siska János kocsi- 
szolgálati villanyszerelő — 
bizalmi — egyebek között a 
műszaki kocsiszolgálat dolgo
zóinak kérését tolmácsolta: 
a váltási idő a tervezett 19.30 
óra helyett továbbra is 17.00 
órakor legyen. Az együttes 
ülés a bizalmi javaslatát fi
gyelembe vette, és a már 
megszokott 17 órás váltás mel
lett foglalt állást. Alexa Jó
zsef főbizalmi a vezetők véle
ményezéséhez szólt hozzá. 
Kérte a tiszalöki vonatkísérő 
laktanya korszerűsítését

Többen az utazók pihenő
napjainak a kiadásával, a 
létszám- és a bérgazdálkodás
sal, a vezénylési munkával, 
szociális és munkavédelmi 
kérdésekkel foglalkoztak.

V. J.

nevelő erejére; hanem rajtuk 
keresztül a közművelődés va
lós lehetőségeire, a brigádok 
kulturális vállalásaira is job
ban alapozhatunk. Erre jó 
példa a  megyei művelődés 
operatív bizottság által a Tol
na megyei Néplapban kezde
ményezett verseny. Havonta a 
megyei lapban társadalompo
litikai, irodalmi, mozgalmi, 
művészeti kérdésekből össze
állított feladatokat jelentettek 
meg a. megyében dolgozó szo
cialista brigádok részére. A 
10 hónapig tartó versenyben 
a brigádok írásban beküldött 
válaszát fordulóként pontoz
ták, majd végül ezeket össze
gezték.

Végeredményben a verse
nyen szép vasutassiker szü
letett. A dombóvári építési fő
nökség Molnár György szo
cialista brigádja végig vezet
te a népes mezőnyt, s meg is 
nyerte a felajánlott jutalmat. 
A második és negyedik he
lyen is vasutas kollektívák vé
geztek, sorrendben az üzem
főnökség vontatási brigádjait 
képviselő Hámán Kató és Ra
kéta szocialista brigádok. A 
brigádverseny népszerűsége 
alapján a megyei lap megis
métli majd az akciót — tá
jékoztat Keszthelyi László.

Kiskönyvtár saját erőből
De nemcsak ez a követésre 

méltó kezdeményezés érdemel 
említést. A szocialista brigá
dok aktív közreműködésével 
az egyik mozgó építésvezető
ségen kiskönyvtárat létesített 
tek. De nem úgy, hogy a 
boltból vagy a csomóponti 
könyvtárból vitték ki a kö
teteket! A brigádok a műve
lődési bizottság irányításával 
egymás közt meghirdették az 
„egy brigád — egy könyv” 
akciót, s a brigádtagok saját 
könyveiket adták a közös ügy 
sikeréért. Az akcióban részt
vevő 39 szocialista és hét 
munkabrigád 320 olvasásra 
alkalmas könyvet gyűjtött 
össze, s a kiskönyvtárra ma 
jobban vigyáznak mint a sa
játjukra. Sőt a kölcsönzést is 
leegyszerűsítették; a kultúr- 
kocsiba elhelyezeti polcokról 
ha valaki kölcsönvesz egy 
könyvet, helyére rak egy pa
pírlapot nevével, személyi iga
zolvány számával. Eddig egy 
könyv sem tűnt még el.

Az a célunk, hogy a boros-; 
söröspoharak vagy a kártya 
helyett könyvet adjunk a dol
gozó - kezébe.Természetesen 

a ez nem megy egyik . napról a 
másikra, de valahol eí kell 
kezdeni. Az építési főnökségen 
korábban az üzemi könyvter
jesztő alig tudott negyvenöt- 
ezer forint értékű könyvét a 
dolgozók közt értékesíteni. 
Akkor jött az ötlet, hogy a 
könyvterjesztést is egy szocia
lista brigádra bízzuk. Válasz
tásunk a Pabló Neruda női 
brigádra esett. Örömmel 
mondhatom, nem csalódtunk 
bennük. 1979-ben éves forgal
munk meghaladita a  144 ezer 
forintot.

Jó úton járnak
—- A kedvező eredmények

kel zárult akciók ellenére 
sem lehettünk maradéktala
nul elégedettek. A szocialis
ta brigádok művelődési válla
lásának irányításában, a bri
gádklubok működésében, a 
munkásszállások művelődésé
ben az ismert terjesztés, az 
általános iskolai végzettség 
megszerzését célzó kezdemé
nyezések eredményeinek ja
vításában sok tennivalónk van 
még. Ezen túlmenően a neve
lő hatású amatőr művészeti 
csoportok, szakkörök, klubok 
működésének javításában, a 
szükséges feltételek biztosítá
sában is szorosabban együtt 
kell működnünk a csomópon
ti művelődési házzal, a társ
szolgálati ágak művelődési bi
zottságaival — mondta önkri
tikusan az oktatótiszt.

A felsorolt példák, a  vilá
gosan körülhatárolt feladatok 
egyaránt azt mutatják, hogy a 
dombóvári építési főnökségen 
a művelődési bizottság koor
dináló szerepe, a vasutas dol
gozók közművelődése jó úton 
halad. A főnökség gazdasági 
és társadalmi vezetése támo
gatja a bizottság tagjainak 
törekvéseit Ennek jó bizonyí
téka, hogy a Dombóvárott ko
rábban elkezdett folyamat ré
szeként 1980-ban Is megren
dezik az „Ez a mi munkánk* 
című kiállítást. Ezen a ren
dezvényen a vezetők fórum- 
szerűen válaszolnak majd a 
lakosság kérdéseire.

Orosz Károly



fejlődésünk jelenlegi szakaszában
B E S Z É L G E T É S  J U H Á S Z  OTTÓVAL, A SZOT TITKÁRÉVAL
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O Kérem, bevezetésként vonjunk mérleget abban a kér
désben, hogy a  szocialista brigádok tevékenységük jelenlegi 
szintjén mennyiben felelnek meg a SZOT 1978. XII. 15-i, a szo
cialista brigádmozgalom fejlesztenek feladatait meghatározó ál
lásfoglalásnak, illetve mely területeken tapasztalható olyan 
gátló tényezó, amely fékezi a  fejlődést. Melyek ezek?

□  A szocialista brigádmozgalom napjainkig a  munkaver- 
eeny legtömegesebb, legnépszerűbb formájává vált. A dolgo
zóik: a  biigádmozgalamban olyan eszközökre találtak, amelyek

| számukra érthető és vonzó célokat fogalmaznak meg, lehető- 
j ségüik nyűik alkotókészségük, sokoldalú törekvéseik kibonta

koztatására.
A SZOT ¡állásfoglalása a  tennivalók középpontj áfoa a  mi

nőség javítását, a  hatékonyság növelését állította: a  termelés
ben, a  munkáihoz való viszonyban, a  művelődésben és a  
közéleti cselekvésben egyaránt. Irreális dolog lenne arra  vál
lalkozni, hogy a  szocialista brigádok tevékenységének jelen
legi szintjét az állásfoglalásban megjelölt feladatokkal vala
miféle mennyiségi mércével próbálnánk összevetni. Ezt nem 
teszi lehetővé sem a  mozgalom sokrétűsége, sem a  brigádok 
tevékenységének jellege, mivel itt folyamatról, tendenciáról 
vari szó. A fejlődés azonban érzékelhető. Ezt m utatja az a  je
lentős mértékű hozzájárulás a  tervek teljesítéséhez, amely a 
brigádok tevékenységéből fakad a  népgazdaság minden terü
letén. Ezt jelzik a  termékek, a  munka minőségének javításá
ra  irányuló kezdeményezések szaporodó száma; az anyagot, 
energiát megtakarító, import anyagot kiváltó vállalások, a  
komplexbrigádok terjedése. Hasonló „minőségi” törekvés — 
a formális vonások csökkentése — tapasztalható számos bri
gádnál . a  művelődés és a  közéletdség területén. Ugyanakkor 
kétségtelen, hogy változatlanul hatnak visszahúzó tényezők, 
s  ezek fékezik a  fejlődést, sőt helyenként a  mozgalom stag
nálását is okozzák. Ilyenek például a  vállalások feltételeinek 
hiányos biztosítása, a  brigádokkal való rendszertelen, kam
pányszerű foglalkozás, a  munkaverseny irányításában, értéke
lésében és ösztönzésében meglevő fogyatékosságok, de ide so
rolhatjuk a  brigádok egy részénél fellelhető igénytelenséget, 
formális tevékenységet, munkafegyelmi lazaságokat is. Ezek 
részei mai valóságunknak, amelyekkel reálisan számolnunk 
kell.

A brigádmozgalom fejlődése folyamat, melynek során a 
brigádok fokozatosan zárkóznak fel adott időszak követelmé
nyeihez. A követelmények is állandóan változnak, amely 
újabb erőfeszítéseikre készteti .a brigádokat és tagjaikat. Arra 
van szükség, hogy a  versenyszervező munkában közelebb ke
rüljünk az egyes dolgozókhoz. A szakszervezeti mozgalom is 
sokoldalúan kívánja segíteni a  munkahelyi közösségeket és 
minden egyes dolgozót abban, hogy felismerjék a jelenlegi 
helyzetükből adódó feladatokat és tudatosan vállalják a  fe
gyelmezett, jobb minőségű munkát. Minden brigád, üzemrész, 
vállalat eredményében, az egyes emberek munkája ölt testet. 
A hangsúlyt ezért a  versenyben is az eddiginél jobban, az 
>yes dolgozókkal való foglalkozásra kell helyeznünk 1

0  A SZOT és a KISZ KB felhívása nyomán kibontakozott 
kongresszusi és felszabadulási munkaversenyben megfogalmaz
ták: „Váljék társadalmi üggyé a jó minőség, a takarékosság, 
a tartalékok feltárása és hasznosítása. Azonban elsősorban a 
korszerű; versenyképes, gazdaságosán előállító és értékesíthető 
termékek gyártása, a termelési ráfordítások, az anyag- - és anér-

j. . -giaíelhasztíálás . csökkentése, -»a  /^selejtesentes - munka oLcgysn a
.cél.” Mit tehetnek a brigádok e célok megvalósításáén? Való
jában befolyásolni tudják-e ilyen irányban a gazdasági tevé-

v kenységet?
□  .Vannak, akik úgy vélekednek, hogy a termékek ver- 

^nyképessé tétele a  gyártás gazdaságossága, az igazán jelen
tős megtakarítások olyan bonyolult ügyek, melyek menetét 
Sl munkapad, mellett dolgozók nemigen tudják befolyásolni és 
inkább a  szakértőikre, a  vezetői döntés területére tartoznak, 
kétségkívül, ezek bonyolult feladatot jelentenek. Megoldásuk 
előfeltétele a  színvonalas szakértői munka és a  helyes vezetői 
döntés, ám nélkülözhetetlen hozzá a dolgozók aktív, kezde
ményezőkészsége. Meggyőződésünk, hogy nem helyes a két 
tényező szembeállítása, vagy bármelyikük lebecsülése. A kong
resszusi és felszabadulási munkaverseny során széles körben 
kibontakozott kezdeményezések bizonyítják, hogy a szocialista 
brigádok tevékeny részesei a  korszerű, versenyképes termé
sek előállítása, a  termelés gazdaságosságának fokozása érde
sében kitűzött célok megvalósításának. Hadd utaljunk itt a 
különböző minőségi mozgalmakra, a  garanciavállalási akciók
ra, a  jelentős megtakarításokat eredményező újításokra. A 
sok példa közül egyet kiragadva: az Egyesült Villamosgép
gyárban a DH-munkarendszea* középpontjába a tőkés import 
kiváltását helyezték, s  ennek eredményeképpen tavaly 42 mil
lió forint értékű anyag- és alkatrész behozatalát sikerült meg
takarítaniuk.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak a  ténynek, hogy 
a brigádok egy részenek a  figyelme m ár nemcsak a saját mun
katerületükre terjed ki, hanem a velük kapcsolódóra is,, s 
ennek kő vetkezte oan javul az együttműködési készségük. Ma
napság amikor annyi gondot okoznak az üzemen belüli ellá
tási, kooperációs, szervezési problémák; valóságos anyagi erő
vé. tud válni, ha az egymáshoz kapcsolódó munka területen 
dolgozó brigádok ténylegesen „egymás keze alá dolgoznak”, 
amikor kölcsönösei! arra törekednek, hogy minél zökkeno- 
mentesebb legyen a  „szomszéd” munkája is. Hasonló érté
keket hoz felszínire a  komplexbrigádok működése is, melyek 
jzáma az utóbbi időben növekedett, igaz, hogy a  kívánatos
nál még kisebb mértékben.

A szocialista brigádokban erősíteni kell azt a szemléletet, 
hogy minden termelőmunkát végző ember egyidejűleg fo- 
jyasztói is. Ezért rossz munkával senki ne okozzon másoknak 
bosszúságot.

A brigádokat intenzívebben kell bevonni a gyártás során 
a folyamatos minőségellenőrzésibe. A bizalom megnyil várni - 
.¿sa az, hogy a műveletközi ellenőrzést a  már bizonyított, jól 
dolgozó, mindig minőségi munkát továbbadó brigádokra bíz
zák. A bizalom a felelősségteljes, gondosabb munka záloga.

0  A formalizmus, a mennyiségi szemlélet visszaszorítása 
évek óta napirenden van a mozgalomban. Ügy tűnik, hogy csak 
helyenként és csak kezdeti eredményekről adhatunk számot. 
Most viszont elkerülhetetlenül szükség van döntő fordulatra, ép
pen azért, mert az egyensúlyi helyzet javítása a gazdasági nö
vekedés, a termelési ütem növekedés mérséklését, a hatékony
ság növelését, a jövedelmezőség fokozott előtérbe állítását kö
veteli meg. Mit tehetnek a brigádok, és melyek vezetői felada
tok e téren?

□  A mennyiségi szemlélet visszaszorítása valóban nem 
újkeletű probléma. Az előbb említett minőségi kezdeménye
zések — bár évek óta jelen vannak a mozgalomban és tér
iednek —, még nem váltak uralkodóvá és döntő fordulatról 
még nem beszélhetünk. Mint ahogy nem beszélhetünk még

öntő fordulatról a gazdasági élet más területein sem. Itt a 
*.:2ttő közötti alapvető összefüggésre kell rámutatnunk. Igaz 
ü-yan, hogy a dolgozók, a szocialista brigádok kezdeménye- 
íáéiben jelentős szerepet töltenek be a tudati, a szemléleti 

tényezők. De nem könnyű dolog szakítani a beidegződött. meg
szokott módszerekkel, leküzdeni az újtól való idegenkedést, 
vállalni a változásokkal járó többletterheket, áttekintést sze
rezni a  gazdálkodás hatékonyságának bonyolultabb összefüg-

„A Központi Bizottságnak meggyőződése, 
hogy az 1980. évi népgazdasági terv céljai 
népünk összefogásával, a dolgozók helytál
lásával, kezdeményezésével, a szocialista  
munkaverseny lendítő erejével elérhetőek. 
Ezért elengedhetetlen, hogy minden ter
melő, gazdálkodó egységben. . .  igényeljék  
a javaslatokat, karolják fel a dolgozók ter
m elési munkamozgalmait. A kollektívák, a 
szocialista brigádok vállalásai a népgazda
sági tervvel összhangban a jövőben is első
sorban a termelés hatékonyságának, gaz
daságosságának javítására, az ésszerű  
anyag- és energiatakarékosságra, a hazai 
és külföldi piacon is jól értékesíthető cik
kek termelésének növelésére, a kooperá
ciós fegyelem erősítésére, a szállítási szer
ződések betartására irányuljanak. Fontos, 
hogy a vállalatok vezetői -  párt- és társa
dalmi szervekkel együttműködve biztosít
sák a felajánlások teljesítéséhez szükséges 
feltételeket”

(Idézet az MSZMP KB 1979. december 6-1
határozatából.)

gégéiről. Ennek megoldása komoly nevelő, szemléletformáló 
munkát igényel. Azonban a szemleletek alakulására döntő be
folyással azok az anyagi-szervezeti feltételek változásai hat
nak, amelyek a  versenyben résztvevőket körülveszik. így azok 
a kérdések, hogy mennyire sikerül a minőséggel, hatékony
sággal, a  megtakarítással összefüggő feladatokat munkapad- 
közelségbe vinni, ezen feladatok műszaki, szervezési feltéte
leit biztosítani. Továbbá, hogy az erkölcsi megbecsülés és a  
bér, prémiumrendszerek mennyiben ismerik el a  jó minőségű, 
a  hatékony munkát, a  megtakarításokat. Azoknál a  vállalatok
nál, ahol kibontakoztak a  minőségi mozgalmak, sorra kimu
tathatók az ezt támogató, szervező, ösztönző vezetői intézke
dések. /

Amikor a  munkaverseny továbbfejlesztését sürgetjük, tu- 
laódoniképpen, a  lenini érteleimben vett — rendkívül sokoldalú 
— feltételeit, sajátos módszereit kívánjuk jobban alkalmazná, 
amelyek között a  'dolgozók megmutathatják tudásukat, fel
színre hozhatják a rejtett tehetségeket

Miiben kell megújításra, továbbfejlesztósre törekednünk? 
Elsősorban, arra van szükség, hogy a  korábbi, zömében meny- 
ny iségi törekvésekkel szemben mindinkább a minőség kerül- 
jöji’,főtérbe, az  anyaggal^ energiával és az emberi -munkával 
való.ésszerú. tekarékőosag,hozzáértés, a  fegyelem,--á- korsze
rű technika hatékony alkalmazása jellemezze a munka ver
seny -mozgalmat. Hogy ezt elérjük, ehhez szakítani kell a szo
cialista munkaversenyt gátló formális vonásokkal, a bürokra
tikus kinövésekkel, amelyek a vállalások adminisztrá lg áfásá
ban, a látszattevékenység szervezésében jutottak kifejezésre.

Az alkotóerők kibontakoztatása a társadalomért érzett 
felelősség és cselekvőkészség egyre inkább szétfeszíti a vál
lalásközpontú szemléletet, a mui^kaverseny-mozgalomban.

0 Tapasztalataim szerint a  kongresszusi és felszabadulási 
jnunaaverseny pótfelajánlásainak az „ürügyén’* ismét egyfajta 
termelési, illetve munkára koncentráló egyoldalúság vált jel
lemzővé. Holott a versenyfelhívásban az is benne van, hogy: 
„Mutassanak példát a közéleti tevékenységben, a  fegyelmezett 
és felelősségteljes munkában, az alkotó kezdeményezésben és 

. a művelődésben”. Ez pedig, ha jól értem, ugyancsak felöleli a 
hármas jelszó komplexitását, ön szerint társadalmi fejlődésünk 
szempontjából most mi a cél és mi az eszköz?

□  Most, a  munka verseny szervezésénél a  legnagyobb 
energiát arra fordítjuk, hogy a legidőszerűbb gazdaságpolitikai 
céljaink tömeges társadalmi támogatást kapjanak. Úgy gon
doljuk, ez mindenki előtt természetes, hiszen ismeretes, hogy 
gondjaink vannak és további előrehaladásunk, az eddig elért 
eredményeink megőrzése azon múlik, hogyan tudjuk a  nép
gazdaság teljesítményét, hatékonyságát növelni. Azonban hi
ba lenne, ha elhanyagolnánk, ha háttérbe szorulnának a  bri- 
gádmozgalom emberformáló, szocialista vívmányainkat erősítő 
vonásai, a művelődésben, a  szakmai képzésben, és a  közéle- 
tisógben betöltött fontos szerepe. Helyenként van ilyen ve
szély, s erre oda kell figtfelnil

Gazdasági törekvéseink is veszítenének hatásukból, ha 
nem vennénk figyelembe azt a szoros összefüggést, ami fennáll 
a  termelés és a  közéletiség; a  jó üzemi légkör és a dolgozók
nak a célokkal való azonosulása között. Az általános össze
függésen belül közismert az a  konkrét kapcsolat is, amely a 
minőség javítása ás a  szakmai képzettség emelése, továbbá a 
termékszerkezet változtatása és a szakmai felkészültség kon
vertálása között megnyilvánul. Ezért változatlanul bátorítást, 
ösztönzést és elismerést kell, hogy kapjanak a szocialista bri
gádok, az ifjúsági versenyzők képzési, művelődési törekvései,' 
a rokonszakmák elsajátítása, az üzem közélete iránti érdek
lődés és felelős tevékenység a társadalmi megmozdulások.

Lenin már a  szovjethatalom kezdeti időszakában felhívta 
a  figyelmet arra, hogy a szocializmus építésében óriási sze
repe van a politikai hatalom birtokához jutott munkásosztály 
tudatosságának, lelkesedésének és 'versenyszellemének. Erre 
utalt Leonyid Iljics Brezsnyev elvtárs Vörös Csepelt köszöntő 
beszédében 1979-ben Budapesten; Lendületük — mondta — 
egy tőről fakadt a moszkvai rendező pályaudvar munkásai
nak lelkesedésével, amelyben Lenin a munkához való kommu
nista viszony csíráit látta. Csepel kollektívája képes volt ki
fejezni azt, ami szinte á levegőben volt. Éppen ezért vették 
át a csepeliek kezdeményezését a testvéri országokban, és 
ezért indulhatott útjára nemzetközi méretekben az októberi 
jubileum tiszteletére hirdetett m u n k a v e r s e n y Ezekben a 
gondolatokban úgy érzem, társadalmi fejlődésünk szempont
jában megtalálható a cél és az eszköz is.

0 A már hivatkozott SZOT-áUásfoglalásban olvasható az is, 
hogy: „A szocialista brigádmozgalom továbbfejlesztésének nél
külözhetetlen feltétele, hogy javuljon, színvonalában emelked
jen az állami-gazdasági vezetők és a szakszervezeti vezető 
testületek irányitó, szervező és támogató munkája.” Ezzel kap
csolatban felvétem hogy még mindig virágkorát éli a pont- 
rendszer és — sajnos — a brigádteljesítmények elismerése is 
anyagi lehetőségek függvénye. Van-e kilátás arra, hogy a bri- • 
gádok Önnön fejlődésükhöz mérten és a minőségi munka alap
ján kerüljenek elbírálásra? Egyáltalán: tervezik-e az értékelési 
rendszer „korszerűsítését?”

• □  Az értékelő munka Is az^n területék közé tartozik, 
ahol előrébb kell lépni E munka színvonala ösztönző, vagy 
fékező hatású lehet a mozgalomra. Kerülni kell a mechani
kus, a brigádok közötti eltéréseket figyelmen kívül hagyó ösz-

széhasonlításokat. A viszonyítás alapja az egyes dolgozóktól, Il
letve kollektíváktól — a munkafeladataik, konkrét munkakörül
ményük alapján— elvárható teljesitményszint kell legyen és az 
ehhez m ért fejlődést kell mérlegelni. A másik fontos kérdés 
pedig az, hogy az értékelés nem korlátozódhat csak a válla
lások teljesítésének megítélésére, hanem figyelembe kell ven
ni azokat a menetközben! kezdeményezéseknek az eredmé
nyeit is, (például újításokat, vagy egyéb, átlagon felüli ered
ményeket), amelyek a  vállalások megtételénél még nem vol
tak előre láthatóak.

Ami a  brigádteljesítmények elismerése és a  vállalat anya
gi lehetősége közötti függőséget illeti, meg kell mondaná, hogy 
itt indokolt kapcsolatról van szó. Mert az igaz, hogy egy vesz
teséges vállalaton belül lehetnek és vannak is eredményesen 
dolgozó brigádok. Hiba lenne ösztönzésükről, elismerésükről 
lemondani, mivél a  teljesítmények differenciált elismerése a 
veszteségből történd kilábalás egyik fontos útja. Azonban a 
vállalaton belüli munkaverseny elismerésének mértéke, a  bri
gádok és a  kiváló dolgozók összességének megítélése nem vo
natkoztatható el a  vállalat eredményességétől. A különböző 
egyéni és brigádelismerések, kitüntetések száma sem lehet 
független attól, hogy a vállalat egész kollektívája hogyan dol
gozott.

A kérdés felvetése jogos; nemcsak tervezzük, hanem él 
is kezdtük az értékelési rendszer „k o r s z e r ű s í té s é tBízunk 
benne, hogy kezdeményező törekvéseink itt is eredményesek 
lesznek.

0 Az üzemi és munkahelyi demokrácia fejlesztése továbbra 
is súlyponti Kérdés marad. -Ügy tudom, nem szükséges a de
mokratikus fórumok számát növelni, sőt bizonyos ésszerűsíté
sekre is sor kerül. A demokratikus fórumok munkája haté
konyságának növelése a céL Mi az, amivel szakítani kell, és 
mit kell erősíteni? Gondolok itt az információáramlásra és kü
lönböző szintű döntéoelökészítésekre» illetve vállalások orientá
lására is.

□  A munkaveraeny, s ezen bélül elsősorban a  szocialista 
brigádok tevékenysége fontos eleme az üzemi demokráciának. 
A vállalásokkal, az újításokkal a  dolgozók, a  brigádok aktí
van befolyásolják a  gazdálkodás menetét,' azon túlmenően, 
hogy véleményt mondanak, állást foglalnak a  demokratikus 
fórumokon. Mindebben a tulajdonosi gondolkodásmód és ma- 

, gatartás nyilvánul meg. Arra van szükség, hogy mind jobb 
összhang jöjjön létre a  dolgozók tervezésiben való részvétele 
és a  munkaverseny között, kerüljenek még közelebb egymás
hoz a  vállalati szintű célok és a  munkahelyi kezdeményezések. 
Eme való törekvéseket m ár lehetett tapasztalni a  kongreszr 
szusi és felszabadulási munkaverseny kibontakozása során. 
Szükséges tovább fokozni a  demokratikus fórumok — mint a 
termelési tanácskozás, a bizalmi ülés és a szocialista brigád- 
vezetők tanácskozása — tartalmi munkáját,' biztosítva az é r 
demi részvéteit az üzemi, a  vállalati ügyek megoldásában. De 
semmivel sem kisebb jelentőségű a  brigádélet belső demok
ratizmusa, ennek nevelő, szemléletformáló hatása sem!

A versenymozgalom fejlesztésében hatékony eszköz a 
munkahelyi demokratizmus mindennapi gyakorlata. Ez adhat
ja meg a  célok kialakításában és a  végrehajtásban., való aktív 
részvétei lehetőségeit. A dolgozók, elvárják, hogy figyeljenek 
é^eyétele íkre , jayaslat^krá és mindezekre égetően szüksé“ 
günk is volna, mégsem alakul minden úgy, ahogy szeretnénk:

A szocialista munkaversény-mozg alom demokratizmus nél
kül nem szocialista, nem verseny és nem mozgalom. Ezért őr
ködünk nagy gonddal a  verseny demokratizmusa felett mind a 
vállalások szervezésénél, elfogadásánál, mind azok megvalór 
sí fásában, értékelésében és j utalmazásáoan. A szocialista bri
gádmozgalom demokratizmusát is úgy fejlesztjük, hogy nö
veljük a brigád önállóságát, belső életének megszervezésében 
a brigádvezető megválasztásában, a jutalomösszegek szétosz
tásában, az egyéni teljesítmények érté Kelésében,

0 Visszatérve a gazdasági életben várható változásokra, ne
vezetesen a munkaerő-átcsoportosításokra — ez nyilván Kol
lektívákat mozgat meg, brigádokat szüntet meg, és új kollek
tívákat hoz létre. Milyen elképzeléseik vannak ezzel kapcsolat
ban?

. □  Első közelítésnek talán ellentmondásosnak tűnik, hogy 
társadalmi igény, hogy a  brigádoknak támogatniuk kell olyan 
változásokat ás, amelyek esetenként a  brigád belső szerveze
tét is módosítják, kettéváláshoz, vagy új brigádok alakítása» 
hoz vezetnek. Ebben a  nagyobb „közösség” érdekének elsőbb
ségét kell alapul venni. A brigád a  sajátos nevelő erejével se
gítsen áthidalni azokat a  problémákat, amelyek a munkakör
változással járnak. Ez nem könnyű feladat egyetlen kollektí
va számára sem. Ehhez a helyi gazdasági vezetés és a társa
dalmi szervezetek részéről meg kell adni miden segítséget. 
Ide tartozik a szocialista brigád cím jogfolytonosságának ru
galmas kezelése, a  régi brigádban szerzett érdemek folyama
tos elismerése stb. —, hogy végső soron —, az értékeléskor ne 
szenvedjenek hátrányt a  változások szükségességét megértő 
és újjászervező kollektívák.

A Szákszervezetek Országos Tanácsa 1980-as munkater
vében előirányozta, a  munkaerő-gazdálkodás időszerű kérdé
seinek tanulmányozását. A kialakítandó állásfoglalásából már 
most kitűnik annak szükségessége, hogy foglalkozzon-e a  kér
désben felvetett aktuálissá váló problémák jövőbeni rende
zésével is. A ■ munkaversany-mozgalom továbbfejlődésének 
egyik legfőbb biztosítását abban látjuk, hogy a  munkások, a 
műszakiak, az értelmiségi dolgozók átérezzék, felismerjék és 
cselekvő módon vállalják a  társadalmi fejlődést szolgáló, 
előbbrevivő szerepüket. Ha valamikor szükség volt erre a sze
repre, akkor ma különösen szükség van és lesz a  tervszerű 
munkaerő-gazdálkodás kérdéseinek szocialista elveinkhez mél
tó rendezéséhez.

0 Kérem, végezetül foglalja össze a beszélgetésünk címé
ben megfogalmazott komplex kérdést, és térjen ki az esetleg 
Ön által még fontosnak tartott kérdésekre is!

□  Meggyőződésünk, hogy a szocialista brigádmozgalom 
fejlesztésének feladatait megfogalmazó SZOT-Óllásfoglalás 
összességében ma is aktuális és reális programot jelent a 
mozgalom fejlődéséhez. Néhány kérdés újszerűén vetődik fel, 
ezek tapasztalatait együttesen tanulmányoznunk ‘ kell, és ha 
szükséges, akkor bizonyos módosításokat is végre kell hajt
sunk. A szocialista brigádmozgalom több mint két évtizedes 
fennállása óta nemegyszer igazolta, hogy képes felismerni és 
befogadni az időszerű társadalmi és gazdasági célkitűzéseket 
és kezdeményezzen támogatná azok megvalósítását. Most, a 
kongresszusi és felszabadulási munkaverseny során is tanúi 
vagyunk e tulajdonságnak.

A szocialista brigádmozgalom nem lehet zárt rendszeri 
A szocialista brigádok hármas jelszavában megfogalmazódik 
az egész társadalom fő gondolata.

A ma élő, ma dolgozó, az új társadalmat teremtő em.be» 
reek önkéntesen tömörülnek a brigádmozgalomba. Ez adja a 
szocialista brigádmozgalom nagy politikai jelentőségét, és ez 
szabja meg helyét társadalmi rendszerünkben

0 Köszönöm az interjút.
HUNYOR ZSOLT
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S Z O C IA L IS T A  M Ó D O N

A  pályau dvar pedagógusbrigádja
Pillanatok alatt benépesült a 

Miskolc—Tiszai pályaudvar
szb-irodája. Az asztalnál ez* 
áttal nem a titkár, hanem a 
Béke brigád vezetője foglal 
helyet, s ahogy az üdvözlések, 
tréfás, csipkelődő megjegyzé
sek elhalkulnak, kezdetét ve
szi az értekezlet.

— Szeretettel köszöntelek 
benneteket abból az alkalom- 
bői, hogy most tartjuk 150.

' brigádülésünket — kezdi Kis
várad! János brigádvezető. — 
Az eltelt 13 év alatt közülünk 
többen nyugdíjba mentek. Hiá
nyuk betöltésére, új tagok fel
vételét javaslom.

Nincs ellenvetés
összenéznek. Ki itt az új, 

hiszen valamennyien régi is
merősök. Persze, ha úgy te
kintjük, hogy hárman nem 
kerültek még a brigádnaplóba, 
akkor jöhet a  szöveg: ¿Hiva
talosan igazoljuk, hogy Tiller 
Sarolta, Kovács Tiborné, és Si
mon András 1980. január 28-tól 
a MÁV Kiváló Brigádja cím
mel kitüntetett Béke újító 
szocialista brigád tagjai közé 
felvétetett

— Az új tagok beiktatására 
a végén majd koccintunk — 
mondja a brigádvezető.

Komolyra fordul a  sző, az 
1980. évi vállalások, a kong
resszusi felajánlások megbe
szélése következik. Egyenként, 
vitatják meg a vállalásokat és 
nem elvesznek, inkább hozzá
tesznek a brigádvezető javas
latához. A  csoport félszavak
ból is,érti a lényeget, a száraz 
felsorolás mögött húzódó 
hasznos, emberileg nemes fel
adatokat. Innen is, onnan is 
egyetértőén helyeselnek, ami
kor a  brigád vezető az újításo
kat, vetélkedőket, általános 
iskolások és nyugdíjasok pat- 
ronálását és számos egyéb 
tennivalót ismertetett.

— Javaslom, hogy a tavalyi 
22 újítással szemben az idén 
adjunk be 35-öt — mondja 
ftisvárdBj János.

Nincs ellenvetés. Érthető, 
hiszen olyan emberek a  bri
gád tagjai, akik 30—40 évi 
MÁV-szolgálati idővel rendel
keznek, jól ismerik a  vasutat. 
Kisvárdai János, Kovács Gyu
la, Zoller Jánosné, Bencze Pé
ter forgalmi oktató, Kovács 
Tiborné kereskedelmi oktató, 
Virág Miklós vezénylő, Szé
kely Gyula és Pillér Sarolta 
számviteli vezető, Szerbin Jó
zsef belső ellenőr, Antal And
rás és Oprável István polgári
védelmi ügyintéző, Simon 
András tűzvédelmi és Magyar 
István munkavédelmi ügyin
téző. Szakmai tudásuk miatt 
könnyű helyzetben vannak az 
elméleti és gyakorlati munka 
összefüggéseinek, lehetőségei
nek felismerésében. Újítási 
szándékuk* ezért munkavédel
mi, egészségügyi, energiataka
rékossági, létszámmegtakarí
tási és a kulturált utazási kö
rülmények javítására irányul. 
A pályaudvaron tavaly elfoga
dott 54 újításból 22 a Béke 
szocialista brigádé volt.

Önköltséges 
szakmai tanfolyamok

— Az idén szervezünk ismét 
önköltséges tanfolyamokat — 
hangzik á következő javaslat. 
— Hamar lezárják ezt a vál
lalást is. Pedig az önköltséges 
tanfolyamnak külön története 
van. Korábban, az igazgatóság 
által biztosított előadót, s az 
oktatási főnökségen képezték 
a hallgatókat, hivatalból meg
állapított előadói díjért. Há
rom évvel ezelőtt, a Béke bri
gád felajánlotta, hogy díjmen
tes oktatásokat tart — ha en
gedélyezik. Akadály nem lé
vén, 1978-ban a miskolci igaz
gatóság területére, már 239 
dolgozót képeztek ki. Közöttük 
74 jegy vizsgálót, 12 vonatveze
tőt. 60 raktámokot. 73 kocsi- 
rendezőt, vonatfelvevőt, vo
natátvevőt váltótisztítót és 
vonatfékezőt. Hasonló tanfo
lyamokat rendeztek 1979-ben, 
s a ki nem fizetett óradíjak
kal mindkét esztendőben kö
zel 300 ezer forint megtakarí
tás értek el.

A brigád minden évben elő
áll valamilyen ötlettel. A KMP 
megalakulása 60. évfordulója 
tiszteletére vetélkedőt szer
keztek, amelyre 44 brigádot

ÁTÁLLÁS SIMÁN. GÖRDÜLÉKENYEN

A Béke brigád néhány tagja egy rendezvényen
készítettek fél. A helyi Vörös- 
kereszt szervezet segítségére, 
30 tagú „életmentő véradó bri
gádot” alakítottak, s az állo
mási véradónapok mozgósító 
munkájában rendszeresen 
részt vesznek. 1977-ben, a  vas
út területén elsőként rendez
tek forgalmi jellegű újító ki
állítást, amelyet — gazdagabb 
anyaggal — egy évvel később 
megismételtek.

— Adjatok ötleteket, ja
vaslatokat és gyűjtsétek az 
anyagokat — javasolja a bri
gádvezető.

Az már biztos, hogy a  nagy 
gonddal szerkesztett, sok-sok 
humoros rajzzal illusztrált 
brigádnapló, fényképeivel 
együtt maradandó dokumen
tum lesz a kollektíva munká
járól, művelődéséről, élet
módjáról. Sok év eseményéről 
azonban a  brigádnapló sem 
tud látványosan beszámolni. 
Éppen ezért érdemes megje
gyezni, hogy az 1967-ben ala
kult „Béke’* szocialista brigá
dot, minden esztendőben ki
tüntették. Oklevél, zászló, 
ezüst, arany jelvény váltako
zott az évek folyamán, s 
1978-ban megkapták a „MÁV 
Kiváló Brigádja” címet. Az 
egyéni kitüntetések száma is 
nagy. Kisvárdai János például; 
1978-ban a Szovjetunió Leg
felső Tanácsa és a Szovjet 
Szakszervezetek Tanácsa által 
alapított Munkaverseny győz
tese” kitüntetést, Kovács Gyu
la, a szakszervezeti munkáért 
aranyat kapott, Guba János 
kiváló vasutas lett. 1979-ben 
pedig Zoller Jánosné, Magyar 
István, Szerbin József, Oprável 
István és Kisvárdai János ki
váló dolgozó, Guba János, a 
kiváló újító bronzfokozatát 
kapta.

Szívügyük az oktatás
— Legyenek fényképek a 

csoport külföldi és hazai uta
zásairól is, aztán meg tabló a 
rendezvényekről, társadalmi 
munkáról, vetélkedőkről, és 
szemléltető rajzok, képek leg
alább tíz újításról — javasol
ják többen is.

— összeállíthatunk egy .hob
bi oldalt is — adja az ötletet 
Kisvárdai János. Az asszonyok 
a kézimunkákat, férfiak a 
modellezést, éremgyüjteményt 
mutatják be.

— Aztán hol helyezzük el 
— aggódnak néhányon a sze
mélyes „kincsekért”, de meg
nyugtató választ kapnak: vit
rint a vontatási főnökség ad 
kölcsön. Miután a feladatot 
mindenki érti, ez a téma is le
zárul azzal, hogy a pártkong
resszus tiszteletére március 10- 
től egy hétig tartó „Bemutat
juk brigádunk életét” című 
kiállítást, az állomás kereske
delmi oktatótermében rende
zik meg.

A Tiszai pályaudvar „peda
gógus” brigádja — mondják 
róluk a dolgozók, s a vezetők. 
Egyekük sem tiltakozik a meg
nevezés elle.n. Vallják, hogy a 
vasutasok oktatása, nevelése, a 
hivatali kötelességen túl is 
szívügyük. Sokszor nehéz a 
közvetlen, jó embert kapcso
latot úgy kialakítani, — külö
nösen az új felvételes dolgo
zókkal —, hogy közben a fe
gyelmezés, felelősségre vonás 
módszerei is megfelelően ér
vényesüljenek. Az emberek 
bizalmát viszont éppen azzal 
nyerik el, hogy mindig van 
idejük számukra türelmes,
meggyőző beszélgetésre, s ha 
kell, intézkedésre. A munka 
szeretetét, felelősségé*, az egy
más iránti kölcsönös megbe

csülést, a tanulás szükséges 
ségét nemcsak oktatják, ebben 
ők maguk is élenjárnak.

Az értekezlet időpontjában 
az egyik brigádtag esti egye
temen éppen vizsgázott. A kol
lektíva róla sem feledkezett 
el, vizsgadrukkját, sikeres sze
replését találgatták, s a  bri 
gádvezető tréfásan megjegyez 
te: megmondtam neki, hogy 
hármassal ne jöjjön haza.

Újabb vállalások
— Rögzítsük írásba azt is 

— javasolja Kovács Gyula 
forgalmi oktató —, hogy a 
szakszervezet információs 
munkáját ezentúl rendszere
sen segítjük. Ügy is mint pro
pagandisták, úgy is mint ok
tatók, hiszen az állomás dől 
gozóinak nyolcvan százaléká
val találkozunk. A politikai 
vagy szakmai oktatásokon fel
vetett problémákat, a kül- és 
belpolitikai kérdésekről, mun-l 
ka helyi életről érkezett jelzé
seket, továbbítsuk azonnal a 
szakszervezeti bizottságnak.

A brigád tagjainak nem kell 
különösebben magyarázni, 
hogy milyen jelentősége van az 
élethű, gyors munkahelyi han
gulat feltárásának. Néhány 
megjegyzés azért elhangzik, ki, 
hogyan, gondolja,, de csakha
mar döntenek: az információs 
tennivalókkal lehet bővíteni] 
az 1980. évi vállalásokat. Va
laki figyelmeztet még, hogy 
kimaradt a hangverseny-bér
let vásárlás, megjegyzik azt is, 
hogy 500 forinttal lehet vállal
ni a könyvvásárlásra fordított 
összeget, hiszen tavaly is töb
bet költött annál minden bri
gádtag. Egyikük javasolja,
hogy rendszeresen osszák meg 
egymással a színház, könyv 
egyéni élményeit, mert így 
több előadást, könyvet lehet 
megismerni.

— Ha nincs egyéb kiegészí
tés. a hivatalos részt befejez
tük, jöhet az Ünneplés — 
mondja a brigádvezető és
ügyes kezek csakhamar körbe 
kínálják az itallal töltött poha
rakat. Koccintanak az új tagok , 
egészségére, a 150. brigádgyű
lésre, no meg arra, hogy ez az 
esztendő is hozza meg a várt 
munkasikereket

Pálinkás Katalin

AZ ÁTSZERVEZÉS NEM CÉL, CSAK ESZKÖZ...
Megalakult és a feladatok ismeretében látia el hivatását 

a MÁV Vezérigazgatóság üzemviteli szakosztálya
Nagy jelentőségű, de szűk- 

I szavú utasítás jelent meg a 
! MÁV Hivatalos Lapja idei 2. 
i számában: A vasút jármű
parkjának hatékony üzemel
tetése, a szállítási feladatok 
gazdaságos megoldása, a vál
tozó üzemi körülményekhez 
való rugalmasabb alkalmaz
kodás érdekében a forgalmi 
szakosztályt 1980. január 31- 
vel meg kell szüntetni, és 
egyidejűleg üzemviteli szak
osztályt kell létrehozni.

Az üzemviteli szakosztály 
szervezetéhez igazodva hozták 
létre a budapesti és a vidéki 
vasútigazgatóságok is a ma
guk üzemviteli osztályát, va
lamint azok csoportjait amint 
ezt az említett utasítás elő
írta.

Kicserélt táblák
A MÁV Vezérigazgatóság 

második emeletén — ahol a 
forgalmi szakosztály műkö
dött — pillanatnyi meglepe
tést okoznak a kicserélt táb
lák, aztán a látogatónak eszé
be jut nemcsak az új keletű 
intézkedés, hanem az is, hogy 
a vasút vezetése tulajdonkép
pen 1974-ben tűzte napirend
re az üzemvitel korszerűsíté
sét, az egységes üzemviteli 
szervezet létrehozását

— Miért? — ez az első kér
dés, amelyre ez alkalommal 
választ kértünk Egri István
tól, az átszervezett szakosz
tály vezetőjétől.

— Hogy sok bába között 
ne veszíthessük el a gyere
ket — hangzik a félig tréfás, 
félig nagyon is komoly válasz. 
Mert ki ne tapasztalta volna 
akár az irányításban, akár a 
végrehajtó szolgálatnál, hogy 
a százvalahány éves szerve
zeti forma mennyire gátolta 
már a vasút mindennapi 
munkáját. Elég arra gondol
ni, hogy más-más'' helyen kü
lönböző r emberek, elférő 
szempontok szerint vezényel
ték a vonatok, illetve a moz
donyok személyzetét, készítet
ték a forda-terveket. A for
galmi főmenetirányítók ren
delkezési hatáskörét korlátoz
ta a vontatási vagy a keres
kedelmi szakszolgálat képvi
selőjének álláspontja, esetle
ges egyéni vagy csoportérde
ke. Minderről az üzemviteli 
szakosztály vezetője ezt 
mondja:

— Lehetőséget kellett te
remtenünk a korszerű tech
nika és az irányítás közötti 
ellentmondások megszünteté
séhez, a meglepő kapacitá
sok jobb kihasználásához, a 
szállítási folyamat minőségi 
jellemzőinek — a biztonság
nak, a rendszerességnek, a 
pontosságnak, termelékeny
ségnek stb. — határozott ja
vulásához, éspedig mindenek
előtt az üzemirányítás célsze
rű kialakítása révén. Az át
szervezés természetesen a 7.,

8. és a 11. szakosztályt is 
érintette, mivel az operatív 
üzemviteli munka irányításá
ra csak megfelelő hatáskörrel 
felruházott szervezet képes.

Válaszfalak
nélkül

Az irányításban tehát elkü
lönült a napi szállítási felada
tok szervezése, lebonyolítása 
az elvi ügyek intézésétől, ami 
azt jelenti, hogy felső szin
ten külön szervezeti keretben 
létjogosultsága van továbbra 
is a nemzetközi kereskede
lempolitikának vagy például 
olyan felső szintű gépészeti 
szakosztálynak, amely elvileg 
dönt járművek beszerzéséről. 
Ezzel szemben megszűnt 
mindenfajta elkülönülés „fent” 
is, „lent” is azok között, 
akikre a fuvarozási feladatok 
konkrét lebonyolítása hárul. 
Ebből kiindulva a vasútigaz- 
gatóságoknál a forgalmi és a 
kereskedelmi osztályok teljes 
mértékben . összevonásra ke
rültek.

— Az intézkedés helyessé
gét ezek szerint az üzemfő
nökségek működése máris bi
zonyítja?

— Igen, ez valóban így 
van. Kérdezheti egyébként 
bárki, hogy miért a külszol
gálatnál kezdtük a szerve
zést, esetleg azt is, hogy miért 
nem előbb? Ismeretes ugyan
is, hogy a szervezési javaslat 
kidolgozása óta viszonylag 
hosszú idő — öt esztendő — 
telt el. Könnyű azonban meg
érteni, hogy öt évvel ezelőtt 
nem voltak meg azok a fel
tételek, amelyek nélkülözhe
tetlenek egy ilyen szervezet 
létrehozásához. Először tehát 
a végrehajtás szintjén kellett 
„ütőképes” szervezeti formát 
létrehozni, méghozzá olyat, 
amelyre a 3 vasút történetében 
még nem. volt példa. Ezért 
kezdődött meg —• először csak 
kísérleti jelleggel — az üzem
főnökségek létrehozása. Ta
valyelőtt kilenc, majd az . el
múlt évben nyolc üasmfőnök- 
ség alakult meg a hálózaton.

A folytamat természetesen 
még nem zárult le, hiszen vé
gezetül mintegy negyven fog 
működni az országban.

— Nyilván a kezdeti ta
pasztalatokra is szükség volt?

— Hát hogyne! Bizonyítani 
kellett, hogy az elképzelt, a 
realitásokkal számoló szerve
zési javaslat valóban beválik-# 
a gyakorlatban, és most már 
elmondhatjuk, hogy a bizo
nyítás sikerült. A kedvező ta
pasztalatok lendületet adtak 
az igazgatósági és a vezér
igazgatósági szervezés korsze
rűsítéséhez, így az eredeti 
elképzelések bizonyos módo
sításával szinte a legoptimá
lisabb formát alakíthattuk ki.

Új távlatok
Beszélgetésünk végső követ

keztetéseként írhatjuk ide, 
hogy az alapos, átgondolt 
szervezés eredményeként az 
átállás nagyobb zökkenők 
nélkül zajlott le, és az új 
szervezet még rövidebb ideig 
sem hatott zavaróan a szál
lítási folyamatokra. Az üze
mi demokrácia fórumrendsze
re is sokat segített ebben. A 
szakosztály vezetője azonban 
hangsúlyozza, hogy maga az 
átszervezés csupán eszköz, 
vagyis lehetőség a belső t a r 
talékok feltárásához és ki
használásához, hiszen általa 
nem lesz több vagon és moz
dony, sem saras, válítÓkezelő, 
kocsirendező vagy vónatveze- 
tő. Szám szerint semmi eset
re sem, de a végzett, helye
sebben elvégezhető munka 
szempontjából lényegesen 
mások lettek a körülmények.

— A további előrelépéshez 
is megvannak már a konk
rét terveink — mondja Egri 
István. — Korszerűsíthetjük 
a technológiai folyamatokat, 
csökkenthetjük az adminiszt
rációt, jobbdn' kielégíthetjük 
a fuvaroztatók valós igé
nyeit . . .

Minderről egy más alka
lommal folytatjuk majd a be
szélgetést

Kovács József

Szegeden átadták rendeltetésének 
a vontatás áj dízel-javítócsarnokát

A szegedi vontatási telep, 
vagy ahogy régen nevezték, a 
fűtőház, 70 évvel* ezelőtt a gőz
mozdonyok kiszolgálására 
épült Néhány gőzös még ma 
is üzemel, de a vontatójármű
vek többsége már dízelmoz
dony. Ezeknek a gépeknek az 
üzemeltetése és karbantartá
sa, üzemkészségük biztosítása 
már korszerűbb létesítménye
ket, kiszolgáló berendezéseket 
igényel, mint a gőzmozdonyo
ké. A követelményeket a régi 
fűtőház már nem tudta kielé-

A nagyapa, az apa, a főfelügyelő meg a lánya
Sokan ismerték a 

derűs arcú, mindig 
mosolygó forgalmi 
vonalbiztost — Ba
logh Gyula főfelü
gyelőt Gyakran tűnt 
fel jó kiállású, moz
gékony alakja a pá
lyaudvarokon, ko
csirendezők, váltó
őrök, vonatmenesz- 
tők között A napok
ban nyugdíjba ment, 
negyven esztendei 
vasúti szolgálattal a 
háta mögött. Rászol
gált a pihenésre — 
mégsem a nyugal
mat választotta: a
paksi atomerőmű 
építkezésének záho
nyi megbízottja lett. 
tgy továbbra sem 
szakad meg a kap
csolat a vasúttal.

Édesapja, sőt nagy
apja is vasutas volt 
— váltókezelők. Nem 
kis gondot jelentett 
a gyerekek felneve

lése. hiszen öten vol
tak testvérek. 1939- 
ben érettségizett, 
majd hat hónapig 
pályamunkás volt 
1940-ben protekció
val véglegesítették a 
MÁV-nál, mint „se- 

gédtiszti-segéddí- 
jóst”. A szükséges 
szakvizsgákat — re
kordidő — fél év 
alatt szerezte meg. 
1942-ben végezte el 
a MÁV tisztképzőt, 
ami nagy sikernek 
számított abban az 
időben. Nyíregyhá
zára helyezték for
galmi szolgálattevő
nek, majd 1947-ben 
került Záhonyba és 
azóta is ott él.

Volt rendező, ál
lomásirányító, tér
főnök, körzeti cso
portvezető, nyugdí
jazásáig mint forgal
mi vonaloiztos vi
gyázott a vasút biz

tonságára. Negyven 
évig szolgált a for
galomnál. Név sze
rint ismert majdnem 
mindenkit Szerény
ségével, szorgalmá
val szerzett tekin
télyt; tisztelték, be
csülték.

Kiváló vasúti szak
embernek ismerik, 
ötszörös Kiváló Dol
gozó, egyszer a Köz
lekedés Kiváló Dol
gozója, majd a 
Szovjet Vasutak Ki
váló Dolgozója lett, 
nyugdíjazásakor a 
Kiváló Munkáért ki
tüntetést kapta meg.

Amikor Záhonyba 
került, odaadással 
szervezte a sportot. 
Bessenyei György- 
gyel, Raft Miklóssal 
és a többi falusi ve
zetővel a semmiből 
erős, ütőképes, NB 
III-as csapatot ho
zott létre. Főleg a

labdarúgás nőtt a 
szívéhez: több évti
zeden át aktívan
rúgta a labdát, majd 
később mint edző
tevékenykedett — 
társadalmi munká
ban. Néhány név az 
akkori „aranycsapat
ból”: Bogdán György, 
Gerő Ernő, Révész 
András, Losonczi Ká
roly, Csépke Barna. 
Alighanem a sport
nak is köszönheti, 
hogy megőrizte fris
seségét, vidámságát.

A pályakezdőknek 
üzeni: szeressék tisz
ta szívvel a vasutat 
Ha újra kezdhetné, 
akkor is ezt a pályát 
választaná. örül, 
hogy Csilla lánya is 
a vasútnál helyez
kedett el. S reméli, 
hogy Andrea unoká
ja is örökébe lép..

Szőgyényl Bertalan

gíteni, amihez hozzájárult az 
épület avult állaga is. Az itt 
dolgozók meglehetősen mosto
ha körülmények között végez
ték munkájukat.

Változást a most elkészülő 
új dízel-javítócsarnok eredmé
nyezett. A rekonstrukció első 
ütemeként megépült a 2736 
négyzetméter alapterületű 
csarnok, amelyben a javítások 
kiszolgálására külön műhely
sor is létesült. A dízel-javító
csarnok a régi köríves alapte
rületű fűtőház középső részé
nek lebontott helyén épült fel, 
ugyancsak köríves alaprajzi el
rendezésben, előregyártott, 
korszerű vasbetonszerkezetek, 
míg a tetőszerkezet rácsos fő
tartók felhasználásával. A ja
vítócsarnok mindkét hosszol
dalát dupla üvegezéssel látták 
el. Ebben a műhelyben a dí
zel-mozdonyok időszakos vizs
gálatát és javítását végzik, 
ezért van benne egy süllyesz
tőberendezés a mozdonyok ke
rékpárjainak és más alkatré
szeinek a kiszereléséhez.

Még az idén beépítenek eüV 
5 tonnás futódarut, amely az 
egész csarnok mind a 7 javító
vágánya felett biztosítja a mo
torok és más nehéz alkatrészek 
kiemelését. A javítóvágányok
ban vizsgáló és szerelőakná
kat, sőt oldalaknás vizsgálóak
nát is építettek. Az új létesít
mény átadására február 8-án 
került sor.

Sajtos Péter vasűtigazgatő- 
helyettes beszédében megem
lítette, hogy a fűtőház fejlesz
tése ezzel nem ért véget. A 
második ütemben megépül egy 
központi földgáztüzelésű ka
zánház és a telep teljes közmű, 
hálózata. A tervek szerint a 
VI. ötéves tervben öltöző, für
dő, üzem! konyha, étterem, 
és az utazók részére laktanya 
épül.
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Gyorsabb, kényelmesebb lesz az utazás
Beszélgetés Szűcs Zoltánnal, a MÁV vezérigazgatójával

Egy évtizede annak; hogy a 
«Á V  vonalain naponta egy
millió utas utazott. Aktkoriban 
a vasútnak évente 365 millió 
utas elszállításáról kellett gon
doskodnia. Ez a szám az utóbbi 
években erőteljesen csökkent. 
1979-ben már csak 293 millióan 
utaztak vasúton, azaz naponta 
800 ezren. Az idén 290 millió 
utasra számítanak.

A MÁV idei személyszállítá
si terveiről, a  szolgáltatások 
fejlesztéséről, a hivatásforga
lom javítására tervezett intéz
kedésekről kértünk tájékozta
tást Szűcs Zoltántól,- a  MÁV 
vezérigazgatójától.

— Az utasok számának 
csökkenése több tényező 
együttes hatásából ered, — 
kezdte nyilatkozatát a MÁV 
vezérigazgatója. — Az iparte
lepítéssel a bejárók közül so
kan lakóhelyükön is megfele
lő munkához jutottak, nem 
kell naponta 50—80 kilométe
res távolságra utazrUok mun- 
kahelyükre. A gépkocsik szá
mának emelkedésével, különö
sen a nyári hónapokban a ba
latoni és üdülő-, kirándulóhe
lyi forgalomban sokan inkább 
a gén-kocsit választják, még a 
megdrágult benzinköltség elle
nére is. A vasúti utazásra vi
szont az jellemző, hogy nőtt az 
átlagos utazási ¡távolság,' mert 
utasaink főleg az expressz, és 
gyorsvonatokkal a messzebb - 
fekvő országrészeket keresik 
feL A belföldi és nemzetközi 
turizmus szintén a vasúti uta
zásnak kedvez. Szeged, Pécs, 
Debrecen. Miskolc és Szombat
hely viszonylatában vedig 
csaknem 10 százalékkal nőtt az 
Utasforgalom.

— A naponta munkába uta
zók a vasút mindennapos ven
dégei. Ok az elmúlt években 
sokat panaszkodtak a vonatok 
zsúfoltságára, a vonatkésések
re.

^ .  A. főváros ,.és 18 megye- 
székhely körzetében befejező
dött az utasszámlálás. Vonatok 
és vonalak szerint mértük fel 
az utasok számát, ez az alapja 
a  zsúfoltság csökkentését célzó 
intézkedéseinknek. A helyzet 
az, hogy a csúcsidőszakokban 
közlekedő munkásvonatoknak 
csak egy része zsúfolt, más vo
natok pedig nincsenek jól ki
használva. Most a zsúfolt vo
natok szerelvényeit elsősorban 
a főváros vonzáskörzetében, 
ahol szükséges, ott a vidéki vá

rosok vonzáskövzetében is — 
egy-egy kocsival meghosszab
bítjuk. Ez várhatóan enyhíti 
majd a zsúfoltságot. Ami a 
menetrend betartását illeti,' a 
múlt évhez képest javult a 
helyzet. A késéseket elsősorban 
pályafelújítási munkák okoz
ták-, azonban a  munkák befe
jeződésével fokozatos javulás 
várható.

— A MÁV és a VOLÁN egy 
sor távolsági járata azonos út- 
irányú. E kettősség megszünte
tése jelentős népgazdasági 
előnnyel járna. Terveznek-e 
változtatást a kővetkező me
netrendek összeállításánál?

— Az ésszerűség azt kívánja, 
hogy a távolsági forgalomban 
párhuzamosan közlekedő busz- 
járatok menetrendjét és a vo
natok forgalmát összehangol
juk, Miért induljon Szegedre 
reggel 6 órakor gyorsjáratú au
tóbusz, amikor 7.15-kor indul a 
Szeged-expressz. A  busz 9.25- 
kor, a vonat 9.41-kor ér Sze
gedre. A párhuzamosságok 
megszüntetésére törekszünk, s 
tárgyalásokat folytatunk a tár
ca más ágazataival. Ez termé
szetesen együtt jár a menet
rendi struktúra bizonyos meg
változtatásával.

— A vonattal utazás a két- 
három tagú családnak is kifize
tődőbb, mint a gépkocsi. Vár
ható, hogy fokozatosan ismét 
emelkedik majd a távolsági 
utasok száma. Hogyan készül 
erre a MÁV?

— Az utazóközönségnek az 
az igénye, hogy gyorsabban ér
je el a  célját, természetesen to
vábbra is a  legfontosabb szem
pont marad. A sok helyen 
megálló távolsági személyvo
natokat fokozatosan gyorsvo
natokká alakítjuk át. A  gyors
vonatok csak a nagyobb állo
másokon állnak meg, onnan 
helyi buszjáratok szállítják 
majd az utasokat a kisebb te
lepülésekre, Ennek - előnye, 
’hogy egy távoli‘kis falúba 2—3 
órával hamarabb lehet eljutni 
a fővárosból, mint egy olyan 
személyvonattal, amely min
den állomáson és megállóhe
lyen megáll. A vonat és autó
busz közlekedés ilyen struktú
rája a komplex közlekedési 
lánc kialakulását jelenti, amely 
nagyobb gyorsasággal több 
szolgáltatást nyújt. Természe
tesen ez dolgozóink szemlélet- 
váltását is megköveteli.

— A nyári időszámítás beve

zetése mit jelent a vasúti köz
lekedésben?

— Az utazóközönség meg
szokta, hogy évente egyszer, 
május utolsó napjaiban vál
tozik a menetrend. Az idén 
többször lesz menetrendválto
zás. Ennek oka, hogy a nyári 
időszámítást hazánkban is be
vezetik. Következésképpen a 
nyári időszámítás bevezetésétől 
a jelenleg érvényes menetren
det módosítanunk kell. Június 
1-től pedig életbe lép a MÁV 
1980. évi nyári menetrendje, 
amelyet viszont az órák visz- 
szaigazítása miatt az ősz folya. 
mán meg kell változtatnunk. 
Mindez nagyon sok gondot és 
munkát jelent a vasutasok szá
mára. A  tervezett nyári menet
rendről előzetesen annyit, hogy 
az egységesített szabad szom
batok miatt a távolsági utas
forgalom további növekedésé
vel számolunk. Ezért a  főútvo
nalakon több gyorsvonat köz
lekedik majd.

— Az állomások pénztára! 
előtt még gyakran hosszú a 
sor. A vonatok tisztasága né
mileg javult ugyan, de ko
rántsem kielégítően. Mit tesz 
a vasút az utasok jobb kiszol
gálásáért?

— Kevés a pénztáros; a 
megoldás járható útja a gépe
sítés. Nagyobb pályaudvarokon 
kísérletképpen 23 olasz gyárt
mányú menetjegy-automatát 
szerelünk fel. Ez szükségessé 
teszi a  tarifák némi egyszerű
sítését. Június 1-től a fillérek 
le-, illetve felkerekítésével ke
rekösszegű tarifát vezetünk be. 
Lényegesen csökken a tarifazó
nák és ezzel a jegyfajták szá
ma, könnyebb és gyorsabb lesz 
a pénztárosok munkája.

Kísérletképpen a mellékvo
nali motorvonatokon kalauz
nélküli kocsikat jelölünk ki, a 
bérlettel utazóknak. Aki ezek
be a kocsikba jegy nélkül száll 
fel, 100. forint bírságot, fizet.

A szerelvényeket Bp-Nyuga- 
ti, Bo.-Déli, Szombathely, Pécs 
és Miskolc állomásokon kocsi
mosóberendezésekkel tisztít
juk. Debrecenben a közeljövő
ben hely ezzük üzembe a kocsi- 
mosóberendezést. Budapest 
Keleti pályaudvaron is hason
ló berendezés létesítését ter
vezzük. Az érkező szerelvé
nyek belső kocsitereit néhány 
gócponti állomáson a szerviz
vágányokon takarítják. Az 
idén több állomáson hasonló

bázisok kialakítását tervezzük, 
ahol a takarításhoz biztosítjuk 
a víz és elektromos csatlakozá
sokat, a csatornahálózatot és 
a szilárd útburkolatot. Célunk 
az, hogy rövid időközönként 
vegyszeres nagytakarítást és 
fertőtlenítést végezzenek min
den kocsiban. Kísérletek foly. 
nak ipari takarítógépek alkal
mazására is. Fontos, hogy a 
műszaki kocsiszolgálat dolgozói 
is szívügyüknek tekintsék a 
szerelvények tisztaságát.

—- A személyszállítás szín
vonalának javítására milyen 
műszaki fejlesztést tervez a 
MÁV ebben az évben?

— Az idén 143 db négytenge
lyes 2. osztályú vasúti kocsit 
kapunk Lengyelországból, ez 
pótolja a selejtezések miatt el
vesztett ülőhelyeket és típus 
átcsoporlosításokra is ad lehe
tőséget. Az elmúlt évben 80 da
rab lengyel gyártmányú 1. osz
tályú és 70 darab 2. osztályú 
kocsi már érkezett.

A mellékvonalakról lassan 
eltűnik majd az utolsó gőzmoz
dony is, szerepüket 140 cseh
szlovák gyártmányú motorvo
nat veszi á t Ezekből 50 szerel
vény már üzemben van. A 189 
ülőhelyes csehszlovák motor
vonatoknak az az érdekessége, 
hogy nem fogyaszt több nyers
olajat, mint egy autóbusz- 
motor, ezért üzemeltetése igen 
gazdaságos. Emellett szép, ké
nyelmes. panoráma ablakokkal 
felszerelt kocsikból állnak.

A fővonalak rekonstrukciója 
tovább folytatódik, ennek 
eredményeként a  vonatok né
hány vonalszakaszon már na
gyobb sebességgel közleked
nek. Az újjáépítés átmeneti 
zavarokat okoz a forgalom di
namikájában, késésekkel, ké
nyelmetlenséget okozó átszál
lásokkal jár együtt. Ilyen 
munkák folynak a hegyeshal
mi, a Hatvan—miskolci, a 
ceglédi vonalon. Ebben az év
ben befejeződik az újszászi vo
nal kétvágányúsítása is, ettől 
a forgalom jelentős meggyor
sulása várható. De addig is 
sok múlik a forgalom, a von
tatás és a pályafenntartás jó 
együttműködésén.

Egységes alapelvek szerint 
fejlesztjük az utastájékoztatás 
rendszerét. Az idén a Keleti 
pályaudvaron: r; Tevő központi 
információ műszaki berende
zéseit korszerűsítjük, ezzel 
várhatóan javul a  telefonhívá
si lehetőség. A metró kispesti 
vonalának megnyitásával a La- 
josmizse—kecsekeméti vonal 
munkásvonatainak új végállo
mása Kőbánya-Kispest állo
más lesz, ahol a  pénztárt jegy- 
nyomtató géppel szereljük fel. 
— fejezte be nyilatkozatát a 
MÁV vezérigazgatója.

Bermann István

É L E T E K  K Ö Z E L R Ő L

Süveget, Süveges
Almos, kissé mogorva az 

első látásra.
— Viszem a vonatot és 

passz! — morfondíroz. Aztán 
kidörgöli az álmot a szemé
ből, s amíg a lavórból vizet 
ver az arcára, a prüszkölé- 
sek között mondja:

— A lényeg az, hogy ne 
késsen az ember. Hogy soha
se késsen. . .

Gondosan fésülködik és 
mindent a helyére rak.

— Hogyan lehetséges az, 
hogy sose késsen az ember?

Nevet a  kérdésen és az 
ágymelletti szekrénykére mu
tat:

— Nekem amióta vasutas 
vagyok két csörgőórám van.

Süveges Kálmán, ötvenöt 
éves vonatvezető eddig pon
tosan harmincöt esztendőt 
töltött a vasútnál. Rákosren
dező az államáshelye.

—‘ A rendező nekem olyan, 
mint ez a  ház. A második 
otthonom. Sokszor már-már 
gyűlölöm, mert Rákosrende
zőn bizony nem éppen meny
asszonytáncol tatás a szolgá
lat. Helyén kell, hogy legyen 
az ész. mert különben nem
csak magát, hanem mást is 
veszélybe sodorhat az eipber.

Az elmúlt hónapban csak
nem háromszázhatvan órát 
töltött szolgálatban.

— Szeretem a sört. de né
ha még azt se kívánom. Mi
re hazaérek már húz az ágy.

Egyedül él. Az asszonynak 
nem tetszett, hogy folyton 
úton volt. Tegnap egy kétki- 
lós tyúkot vett a piacon. Le
vest főzött pörköltet galuská
val. így mesél az életéről.

— Kisújszálláson születtem. 
Annak is a határában, a  ta
nyavilágban. öten voltunk 
testvérek, valamennyien fiúk. 
Apánk — ha éppen kapott 
munkát — kubikosként dolgo
zott. Egy kiló sózott szalon
nával és öt-hat fej vöröshagy
mával hétszámra távol volt. 
Mesélhettem erről egyszer- 
kétszer a  fiamnak és a  fiatal 
vasutas kollégáknak, de lát
tam a szemükön, hogy unják 
a szövegemet. Ma valahogy 
már a  velem egy korúak is 
szégyenük, hogy valamikor 
szegények voltak. Itt van a 
fizetési szalagom. Tessék csak 
megnézni, hogy mit kerestem 
én az elmúlt hónapban. Büsz
kén mutatja a  bizonyítékot.

— Pontosan tízezerötven fo
rintot kaptam kézhez.

— Ezek szerint ma már 
megtalálja a vasutas a  szá
mítását?

Cigarettával kínál és töp
rengés nélkül felel:

— Nem panaszkodhatunk.
— Akkor mivel magyaráz

ható az, hogy a vasútnál 
mégsincs elég ember?

— Annyi rosszat mondtak 
az emberek a vasútról, hogy

most már a jót sem hiszik éL 
Ha elmondom valakinek, hogy 
tízezer forintot kerestem, egy
szerűen kinevet.

Süveges Kálmán alacsony 
és sovány ember. Harmincöt 
évvel ezelőtt, közvetlenül a 
felszabadulás után pályamun
kásként kezdte, majd a for
galomhoz került. Volt fékező, 
sarus, kocsirendező, jegyvizs
gáló. Most vonatvezető, ösz- 
szeszámolni is nehéz lenne, 
hányszor vizsgázott. Felnőtt 
fejjel végezte el a hetedik és 
a  nyolcadik osztályt. Mostani 
rendfokozata: főellenőr. Ez
alatt a harmincöt év alatt 
kétszer törött el a  lába, tönk
rement a  gyomra és mosta
nában tudta meg, hogy nem 
az órája, hanem a szíve mé
ri az időt. Ahogy ő mondja:

— Baj van a ketyegőm haj
szálrugójával . . .

Gőzölgő kávét tesz az asz
talra. Amíg kortyolgatjuk, is
mét a  munkához kanyarodunk 
vissza.

— A testvéreim közül Sán
dor bátyám korongozó, Jós
ka géplakatos, Bandi csősze
relő, Imre pedig rakodó. Csak 
én lettem vasutas.

Szünetet tart aztán folytat
ja:

— Mostanában, hogy egy- 
szer-kétszer gyengélkedtem, 
azt mondta az orvos: süly- 
lyesszem magam pihenőbe,

egy-egy időre táppénzes pa
pirt. meg szanatóriumi be
utalót nyomtak a kezembe. 
Van egy ifjúkori barátom, aki 
martinász és ott a  kemence 
mellett is mesternek szólít
ják. Mit ad az ég, mind a 
kettőnknek egyszerre hozta a 
postás a  táppénzt, és én töb
bet kaptam pár százassal, 
mint a martinász. Napra egy
szerre lettünk táppénzesek és 
egyszerre tapossuk a munkás
éveket, engem mégis jobban 
megbecsült a  vasút. Amikor 
elment a  postás, elballagtunk 
a sörözőnkbe, ahol így szólt 
az én százhúsz kilós vasöntő 
komám. „Ha a jövőt illetően 
süsünek becézne valaki, azt 
az illetőt magamra vállalom!” 
Látja, mi kellett ehhez? 
Mindössze annyi, hogy egy
szerre kapjuk kézhez a  táp
pénzt

Két szenvedélye van: a
zene és a madarak. Tangó
harmonikán és szájharmoni
kán játszik. A madarak közül 
a  fecskék a kedvencei. Laká
sa bejárata fölött négy fecs
kefészek van.

— A fecske éppen olyan 
pontos, mint a vasutas• Akár 
hiszi, akár nem, én évek óta 
figyelem, hogy mikor jönnek 
és mikor mennek. Olyan a 
fecske menetrendje, hogy 
nyugodtan nyomtatni lehet
ne , • •

Németh Sándor

SZERELVÉNYEK A KOCSIMOSÓBAN

Géppel, gombnyomásra 
tisztul a vonat

Megkezdték g személykocsik külső gépi és kézi mosását 
a Nyugati pályaudvaron. Eddig a nagy hideg miatt nem le
hetett ezt a muTikát elvégezni. Most egymás után gördülnek ■ a 
szerelvények a gépi mosóba, ahol nagyerejü vízsugarak tisztít
ják a kocsikat.

A gépi mosóberendezés gombnyomásra működik. Ősz Jolin 
gépkezelő — az Egyetértés brigád tagja —> nagy szakérte

lemmel irányítja a munkát

A mesterséges „zápor" alól tisztán gurulnak ki a kocsik

;\z időszakos nagytakarításhoz a MÁV a FÖSZÖVKER szol; 
gáltatásait is igénybe veszi

A November 7. szocialista brigád tagjai a kocsik utasterét 
takarítják. Kiürítik a hamutartókat, felmossák a padlót, le

törlik az üléseket

(Laci ké Ildikó képriportja)
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A  VASÚT®IV R E N D N E K  K E L L  L E N N I !

K o n  ió n  e r -ó r  h e ly e k  Mink o s re n  tle zó n
Ellenállásba ütköznek néha a jobbító szándékkal t e t t  intézkedések is

Szinte kihalt a nagy pálya
udvar. Rákosrendezőn most 
csendes a hétfő. A szemerké
lő esőben Dobos Andrással, 
az állomás vezető-mérnöké
vel ballagunk a gurítódomb 
irányába. Itt-ott látni csak 
néhány kocsisort. Az össze
csapódó ütközők robajához 
szokott vasutas fülnek bántó 
ez a  csend. A hangszórók Ja 
némák. Rajtunk kívül ' csak 
az élelmet kereső varjak sé
tálnak békésen a sínek kö
zött . ..

— Ritkán csendesek itt a 
nappalok. Tegnap is nehéz 
szolgálatunk volt. Hét vona
tot irányítottak 'ide Ferenc- 
bői. Mostanában gyakran elő
fordul ez — jegyzi meg kísé
rőm.

Senki sem tudja, 
senki sem látta

Dobos András naponta 
nyolc-tíz kilométert gyalo
gol. Ellenőrzi az őrhelyeket, 
beír a naplókba, intézkedik. 
Szükség van erre. hiszen a 
vasúton rendnek kell lenni. 
Most ő vállalkozott arra, hogy 
— szokásos ellenőrző körút
ját megszakítva — elkísérjen 
az új őrhelyekre, amelyeket 
a napokban adtak ót a váltő- 
kezelők-kocsirendezők, saru- 
sok részére. A Rákosrendező 
szégyenfoltjaiként emlegetett 
régi őrbódék, melegedők he
lyett készültek ezek. össze
sen hatot telepítettek a „fel
ső” forgalmi épület vágány
csoportjainak körzetébe.

A gurítódomb alatt, az I-es 
vágánycsoport, középső váltó
körzetében található az egyik 
tetszetős kivitelű, konténer- 
őrKely. Belépünk az alumí
nium burkolatú, hungarocellel 
szigetelt kis szolgálati helyi
ségbe. Alapterülete mindösz- 
sze 3,7 négyzetméter. Arcul 
csap a meleg. A sarokban le
vő kályha ontja a forróságot. 
Mészáros László váltóállító
kocsirendező feláll az asztal 
mellől és hellyel kínál. Hár
munknak szűk a helyiség, in
kább állva beszélgetünk.

— Ezelőtt néhány hete még 
egy rossz fékbódé állt itt — 
magyarázza. — Az csak az 
eső ellen védett. 1947-től dol
gozom itt, Veresegyházán la
kom. Feladatom öt váltó gon
dozása és a tolatás! mozgá
soknál a jelzések adása. Most 
nincs nagy forgalom, a domb
ról sem gurulnak a kocsik.

— Mi a véleménye erről a? 
új helyiségről?

— Kényelmes, a célnak 
megfelel. Nagy — buktatható 
ablakain át figyelemmel kí
sérhetjük a forgalmat, jól lát
juk a váltókat. De nézze, va
laki már megrepesztette a 
külső üveget. Senki sem tud
ja ki tette? Ért engem itt 
más meglepetés is. Néhány 
nappal ezelőtt, amikor reggel 
átvettem a szolgálatot, ki 
akartam szedni a salakot a 
kályhából. Véső és' egyéb 
szerszám kellett hozzá, amíg 
sikerült. Legalább hat üres 
sörösüveget dobtak ugyanis a 
tűztérbe. A sziléziai szén 
égy tömbbé olvasztotta a sa
lakkal.

Az ajtó mellett. szegre 
ákasztvá egy törött tükör lóg. 
Alatta konektorok. kapcsolók. 
Azok még épek. Kísérőm 
megmutatja a párszáz méter
rel odébb álló — nemrég fel
újított — forgalmi épület 
mosdóit, WC-it. Valamennyi 
ajtajáról hiányzik a kilincs és 
a zár. Leszerelték, elvitték.

— Pedig ez az épület nem 
elhagyatott területen van. Kö
rülötte éjjel-nappal emberek 
dolgoznak. Hihetetlen; hogy ne 
látta volna valaki, amint a zá
rakat szerelik, a kilincset lop
ják. Természetesen senki sem 
tud semmiről• — kesereg Do
bos András.

Ha zárva az a jtó _
süket az ember

Az idegennek az a benyo
mása, mintha természetfelet
ti erők tréfálkoznának itt az 
anyaggal, berendezéssel, köz
ponti akarattal. Sokszor el
lenállásba ütköznek a jobbí
tó szándékkal tett intézkedé-

A régi valamivel tágasabb, az új szebb és korszerűbb
(óvári Árpád felvétele)

sek is. Iskolapéldája ennek az 
említett hat új szolgálati he
lyiség. Megtekintjük • vala
mennyit. Van alkalmunk az 
összehasonlításra. Az újak 
mögött, néhány helyen még

zeden át nem okoztak tüzet 
és az űrszelvényhez is köze
lebb voltak mint az újak. 
Mégsem aggódott senki:

Az állomáson Szálai László 
szib-titkárral és Molnár Béla

ott a  régi, téglából, fából ké- állomásfőnökkel beszélgetünk, 
szült épület. Benyitunk az kötetlenül, fesztelenül.
egyikbe. A kályhában ég e 
tűz, az olajtól feketéllő aszta. 
Ion táskarádió szól. Mellette 
bőrtáska és védősisak. A kör 
padló töredezett, a kis abla
kok szürkék a portól. Bejön 
Kollár István váltókezelő.

— Még nem költöztünk be 
az új szolgálati helyiségbe. 
Keskeny az nekünk. A régi 
asztál nem fér be — jegyzi 
meg tétovázva.

Benézünk az új őrhelyre is. 
Ott hideg a kályha, elhagya
tott mint egy erdészlak. 
Utunkat a  vágányok között 
elszórt német briketten foly
tatjuk tovább. Persze nem 
ritka itt a nyolcezer kalóriás 
.sziléziai szén, vagy a ' fc#7csz; 
sem. Hihetetlen ’ meítnyisegíi' 
kincseket kínál itt a föld. A 
D37-es és 38-as számú vágá
nyok között szürkésfehéren 
csillog egy másik — a saru
sok részére telepített — me
legedő. Még ez is lakatlan, de 
az itt dolgozó vasutasok már 
előrelátóan berendezték. Egy 
személykocsiból kiszerelt 
hosszú bőrülést helyeztek a 
fal mellé — fekhelynek. Raj
ta egy sárga színű védősisak, 
a földön elszórt papírdarabok. 
Hideg van, a  kályhában itt 
sem gyújtottak tüzet.

Az új melegedőtőt nem 
messze, az irányvágányok kő- 

i zött még ott a régi „kuny
hó”. Erős dobkályhájában iz
zik a koksz. A kis tákolmány
nak ajtaja nincs. Csak két 
ember ülhet le benne, igaz, 
első osztályú kocsikból szár
mazó, párnázott ülésekre. 
Kerepeszki János sarus álldo
gál a kályha mellett

— Szép az az új bódé, 
csak egy kicsit messze van 
ide — mondja. — Aztán a 
hangszóró hangját se halljuk 
ott. Ha becsukjuk az ajtót, 
süket az ember. Egyébként 
korszerű.

Füstölnek még 
a régi „ kunyhók99

Dqpos Andrással hallgata
gon gyalogolunk • tovább. Kis 
idő múlva magyarázatként 
megjegyzi:

— Négy régi bódé van még 
a saruzóknak. A kocsirende
zők rossz téglaépületeit is ha
marosan lebontják és elviszik. 
Nagy előrelépés ez szociális 
szempontból, mégis akadnak 
okoskodók.

Van aki munkavédelmi 
szempontból kifogásolja ez 
egyik őrhely elhelyezését Ha 
kinyitják az ajtaját — érvel
nek — a dolgozó nem látja a 
guruló kocsit, könnyen ' elé 
léphet.; Valószínűleg egy mé
terrel obébb telepítik majd az 
épületet Mások a tűzveszély 
miatt aggódnak. A zárt tér
ben levő szenes kályha — 
szerintük — a ‘kéményen ki
pattanó szikrával okozhat tü
zet Pedig füstölnek még a 
régi bódék. Azok több évli-

— Az irányvágányok között 
nem maradhatnak a régi bó
dék. Két héten belül lebont
juk és elvisszük valamennyit 
— jelenti ki határozottan az 
szb-titkár. — Nem akarok 
jósolni, de utána szinte ész
revétlenül visszakerülnek 
majd a régi tákolmányok. A 
bontótelepről származó ócs
kavasakból, hulladékból is
mét kunyhót, melegedőt ké
szítenek. Senki sem tudja 
majd kd vitte oda, egyetlen 
vasutas sem vállalja, hogy lá
tott valamit. A bontott ko
csikból kiszerelik a kályhát 
a személykocsikból az ülése
ket

Nem olyan egyszerű 
őrhelyet telepíteni

A valóság gúnyos fintora 
ez.' A jószándék is visszájára 
fordul.

— Az új helyiségekben a 
berendezési tárgyakat majd

szerszámkönyvben rögzítjük 
és a szolgálat átadásnál-átvé— 
telnél mindig aláíratjuk — 
meditál, az állomásfőnök. — 
Sajnos,l szükség van erre, 
mert a tapasztalatok szerint 
leszerelik a kilincseket, ko- 
nektorokat. Az új ivóbögrék 
is eltűnnek, aztán kémek he
lyette másikat.
■ — Pedig nem voltak olcsók 

ezek a fémből készült konté
ner-őrhelyek — jegyzi meg 
Cséplő Zoltán állomásfőnök- 
helyettes. — Darabja körül
belül 35 ezer forintba került.

(Nem olcsó tehát a konténer
őrhely. Felvetődik a kérdés: a 
MÁV nem tudna hasonlót 
készíteni? Például a szak- és 
szerelőipari főnökség, amely 
elegendő vasúti megrendelés 
hiányában évek óta dolgozik 
idegen cégeknek is! A szerk.)

Egy ktsz készítette az igaz
gatóság megrendelésére.. Az 
épületfenntartó főnökség 5-ös 
építésvezetősége telepítette, a 
Hámán Kató villamosműhely 
dolgozói pedig a villanyt sze
relték be.

Nem olyan egyszerű tehát 
egy 2,5x1,5 méter alapterüle
tű bódé telepítése. Előzetesen 
terveket kell készíteni, enge
délyezni, adminisztrálni, jó
váhagyni, a területet meg
szemlélni, aztán ha elkészült 
az őrhely, esetleg egy-két mé
terrel odébb tenni. Ördöngős 
hivatali kör ez. A vasúton 
rendnek kell lenni! A tapasz
talatok szerint a saruzók egy
szerűsítik a kanyargós szol
gálati utakat.' A vágányok 
között álló bódéikat senki sem 
tervezte, engedélyezte, iktatta 
— csak mindenki tudomásul 
vette. . .  /

— ö t év alatt húsz száza
lékkal csökkent Rákosrende
zőn a  létszám, a frekventált 
’munkakörökben pedig négy- 
yentiéT' hnond ja ’ tárgyi lagó-
sán az szb-titkár, majd kis 
iróniával hozzáteszi: — Le
het, hogy csak akkor lesz ne
künk elegendő munkaerőnk, 
ha az egész pályaudvar fölé 
egyszer majd tetőt építünk . ..

Kaszala Sándor

F E L H ÍV Á S
* A Szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a KISZ Buda* 

pesti Bizottsága a Szervezési és Vezetési Tudományos Tár* 
saság Fiatalok Bizottsága közreműködésével Korszerű mód
szerek alkalmazása a hatékonyság növelése és az intenzív 
fejlődés érdekében címmel vetélkedőt szervez fiatal értel
miségiek részére.

A vetélkedő célja:
A VI. ötéves terv megalapozásának és végrehajtásának a 

támogatása, a fiatalok alkotó kezdeményezésének a megis
mertetése. A vetélkedő során különös figyelmet fordítunk a 
fiatalok felkészültségére, a gyakorlatban alkalmazott módsze
rekre, a társadalmi — és tömegszervezeti munkák során 
megvalósítható feladatokra.

A vetélkedő az alábbi témakörökben kerül lebonyolí
tásra:

1. Vállalati feladatok az intenzív fejlődés, kibontakozta
tása érdekében az intenzifikálást akadályozó, illetve zavaró 
tényezők és felszámolásuk lehetőségei.

2. A hatékonyság fogalma, mérése; a hatékonyság elem
zési eljárások és módszerek alkalmazása, hatékonyságnöve
kedést célzó feladatok és megvalósulásuk.

3. Korszerű módszerek alkalmazása és hasznosítása a 
vállalatok gazdálkodásában, működésében; a korszerű mód
szerek bevezetésének feltételei és korlátái.

4. Vállalati szakterületek és szaktémák elemzése, értéke
lése különös figyelemmel az alábbiak fejlesztésére;

— pénzügy, munkaügy;
— tervezés, ellenőrzés;
— szervezés, vezetés;,
— anyagi és műszaki ellátás;
— beruházás, fővállalkozás;
— kereskedelem, szolgáltatás;
— egészségügy.
5. A vállalati és a vállalat szervezeti egységeiben folyó 

munka ésszerűsítése a gazdaságosság növelése, a jövedelme
zőség emelése és a termelékenység fokozása érdekében.

6. A termelés és a termékszerkezet korszerűsítése.
7. A vállalati szervezeti és működési struktúra megvál

toztatása, az irányítási és a végrehajtási folyamat átszerve
zése a céloknak való jobb megfelelés érdekében.

8. Az ésszerű takarékosság megvalósítása és kibontakoz
tatása.

A vetélkedő nyilvános: részt vehet rajta minden, a térne 
iránt érdeklődő budapesti fiatal.

A vetélkedő két részből áll:
a) 1980. március 31-ig a vetélkedőn részt venni kívánó 

fiatalnak 3 példányban be kell küldenie egy 8—10 oldalas 
anyagot a meghirdetett témakörökön belül. Ebben a dolgo
zatban összefoglalva és lényegretörően jelenjenek meg at 
alábbiak az általa választott témában:

— a jelenlegi helyzet felmérése és elemzése;
— a korszerű módszer alkalmazásának lehetőségei;
— a változtatásra, javításra, illetve az alkalmazásra vo

natkozó legfontosabb szempontok, elképzelések;
— a téma állásának értékelése, a következtetések levő* 

nása.
A témavázlatokat az alábbi címre kérjük küldeni: SZBrr 

Szervezési és Káderosztály, 1415 Budapest, Dózsa György 
út 8̂ b.? í

A beérkezett pályamunkák zsűrizésé alapján kerül meg
határozásra a vetélkedőn résztvevők köré.

b) 1980. június 9—15. között kerül sor a vetélkedőre, amely 
többfordulós lesz.

Díjak:
I. helyezett külföldi út, II. helyezett 1000—1000 forint 

III. helyezett 800—809 forint.
SZÍN Operatív Bizottság

AZ OTP SAJTOTAJEKOZTATOJA

Tovább növekszik a betétállom ány 
— több kölcsönt kaphat a lakosság

Dr. Szirmai Jenő, az Orszá
gos Takarékpénztár vezér- 
igazgatója február 6-án, a 
Magyar Sajtó Házában tájé
koztatta az újságírókat az 
OTP múlt évi eredményeiről 
és az idei tervekről. Részle
tesen ismertette a betétállo
mány alakulásának tapaszta
latait, a széles körű hitelezé
si tevékenység, a lakossági 
pénzügyi szolgáltatások szín
vonalának emelésére tett erő
feszítések eredményeit és a 
mindezzel összefüggő további 
elképzeléseket.

136 milliárd a takarékban
Elmondotta, hogy a lakos

ság betétállománya a múlt 
évben mintegy 11 milliárd fo
rinttal növekedett, s decem
ber 31-én megközelítette a 
136 milliárdot. A júliusi ár
emelést és más körülménye
ket is figyelembe véve, ezt 
az eredményt megfelelőnek 
tarthatjuk. Az adatok ismere
tében megállapíthatjuk, hogy 
a lakosság döptő többsége 
megfontolt pénzgazdálkodást 
folytat, megtakarítható pén
zét összegyűjti, s felelősen 
gondol a jövőre.

A megtakarított . összeg 
több mint 70 százalékát a ka
matozó betétek adják. A nye
reménybetétek állománya egy 
év alatt 1,3 milliárd forinttal, 
vagyis 7 százalékkal emelke
dett. A gépkocsi-nyeremény - 
betétekre 1979-ben 3980 au

tót sorsoltak, ki. Külön emlí
tést érdemel, hogy az ifjúsági 
takarékbetétek száma csak
nem 30' ezerrel növekedett, 8 
elérte a 415 ezret. Ebben a 
betétformában immár 3,6 
milliárd forintot kezel az 
OTP. A három év után 6 szá
zalékkal kamatozó takarék- 
levél népszerűsége is tovább 
növekszik. A múlt évi gyara
podás mértéke 25 százalék. 
Ami pedig a gépkocsi-befize
téseket illeti: 340 000 ilyen 
számlát vezet jelenleg a ta
karékpénztár. Egy évvel ko
rábban 570 000 előleg-befize
tést tartottak nyilván. A két 
adat közti különbség arra 
vall, hogy az áremelés meg 
az 50 százalékos előlegezés 
következtében kialakul a va
lós kereslet.

nek, az érdekelték saját ere
jét kiegészítő számottevő ösz- 
szegnek a felhasználásával el
készült csaknem 29 000 csalá
di ház, mintegy 6000 magán- 
szervezésű társasház, illetve 
lehetővé vált közel 23 000 új 
lakás megvétele, továbbá 3000 
visszavásárolt lakás újraérté
kesítése.

Saját beruházásban 13 300 
lakást épített az OTP a múlt 
évben, s ezek közül 8500-at 
munkáltatói támogatással vá-

érdekeltek anyagi terheinek 
mérséklése céljából a koráb
binál 40 000 forinttal nagyobb 
összegű kölcsönt nyújt a csa
ládi házak építőinek.

Jelentős számú és nagy ösz- 
szegű fogyasztási és termelé
si kölcsönt nyújtott és nyújt 
a .takarékpénztár a lakos
ságnak. Ezek közül a legszá
mottevőbbek az áruvásárlási 
hitelek, amelyeket tavaly fő
ként bútorok és híradástech
nikai cikkek beszerzésére vet
tek igénybe. A mezőgazdasá
gi termelési hitelekkel a pénz
intézet a háztáji és kisegítő 
gazdaságok terméseredmé
nyeinek fokozásához, az állat- 
tenyésztés hozamainak növe
léséhez nyújt segítséget. A 
termelők — az eddigi tapasz
talatok szerint — ezeket a 
kölcsönöket leginkább gyü
mölcs- és szőlőtelepítésre, az 
állattenyésztés fejlesztésére,

állam — a takarékpénztár 
útján — több formában, visz- 
sza nem térítendő támoga
tásban részesíti a társashá
zak építőit, vásárlóit A ta
nácsi értékesítésű lakásokat 
jelentős ártámogatással ad
ják áft tulajdonosaiknak. En
nek a támogatásnak az össze•

A  lakásépítés támogatás. “  1

sá-roltak meg a dolgozók. Az valamint kisgépek beszerzé
sére fordítják. A múlt évben

A betétek jelentős hánya
dát hitelezésre fordítja az 
OTP. Az összes lakás mint
egy 90 százalékának elkészí
tésében közreműködik a ta
karékpénztár. Tavaly 88 300 
lakás készült el; ebből 34 200' 
az állami, 54 100 pedig a ma
gánerős. Az OTP a. kormány
zat rendelkezéseipek figye
lembevételével és az adott 
lehetőségek kihasználásával 
minden jogos lakásépítési és 
vásárlási igényt ki tudott elé
gíteni. Erre a célra tavaly 
14,5 milliárd forint hosszú le
járatú hitelt folyósított. En-

népese-
déspolitikai célokat szolgáló 
szociálpolitikai kedvezmény 
múlt évi összege 1,6 milliárd 
forint volt. Tavaly 8200 csa
ládi otthon készült el a  mun- 
kás lakás-akció keretében.

az OTP a takarékszövetkeze
tekkel együtt több mint 900 
ezer esetben nyújtott áruvá
sárlási hitelt, 730 ezer ember
nek adott személyi kölcsönt 
és csaknem 150 ezer kister
melőt segített mezőgazdasági 
hitellel. Ezek a tételek összes
ségükben . azt jelentik, hogy 
az év folyamán átlagban 
minden második család ka
pott valamilyen célra a fel
sorolt kölcsönök valamelyi
kéből.

Az idén is — várhatóan — 
mindem jogos hiteligényt ki 
tud majd elégíteni a takarék- 
pénztár. Erre a célra a tava
lyinál is nagyobb összeg áll 
rendelkezésre.

A betétállomány 12 mil
liárdos növelésével számol az 
OTP. Az év első hónapjában 
1.6 milliárd forintot helyezett 
el a takarékban a lakosság. 
A biztató kezdet után jó foly- 

rékpénztár az építőanyagok tatásra Számít a takarékpénz* 
árának emelkedése miatt, az tár.

J6I kezdődött az év
Megtudtuk a sajtóértekez

leten, hogy a vállalatok a 
múlt évben 2 milliárd forint 
kamatmentes kölcsönnel se
gítették dolgozóik lakásgond
jainak megoldását. Ami pe
dig a hitelezést illeti, a taka-
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Mit tartalmaz

Az egyetemes nyilatkozat 
a szakszervezeti jogokról

1978-ban Prágában megtar- Más országokban is megindult zetközi Éve” annak érdeké
tartott IX. szakszervezeti vi- egy pozitív folyamat: előadá- ben, hogy az SZVSZ segftsé- 
lágkongresszus a nemzetközi sokon és konferenciákon te- gével minden országban még-
szakszervezeti mozgalom szem- remtik meg a lehetőségét an- gyorsuljon és fokozódjon a
pontjából rendkívül fontos nak, hogy megvitassák az nyilatkozat elveinek béhato- 
dokumentumot fogadott el: a emberi szabadságjogokról fo- lása, elmélyülése, megértése.
szakszervezeti jogokról szóló lyó viták keretei között a Ugyancsak a tervek között

NAPIRENDEN

a szállítás időszerű problémái
Koszorús Ferenc főtitkár nyilatkozata 

a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet genfi üléséről

egyetemes nyilatkozatot.
Az egyetemes nyilatkozat

Sffiír I lS É iS *
Szakszervezeti Jogok Egye- szerepel egy nemzetközi jó-
temes Nyilakozatát. gászkonferencia megszerve-

A magyar országgyűlés jogi, zése 1981 februárjában. Erre
a konferenciára meghívják a

a jogokat és garanciákat, 
amelyekkel valamennyi or
szágban rendelkezniük kell

mint külügyi bizottsága az el
múlt év novemberében nyilat
kozatban üdvözölte az SZVSZ 
IX. kongresszusán elfogadott

világ összes demokratikus és 
haladó szervezetét, többek kö
zött a Demokratikus Jogászok 
Nemzetközi Szövetségét. E 
nemzetközi találkozó egyikevakran2 keniény * harcok árífn mert úgférté

vívtak ki E ^nyilatkozatnak kelte’ hogy >>a Helsinkiben céljaként szerepel egy felhí- 
S f í f  S  aláírt záróokmány szellemében vás kibocsátása a világ vala-

egy díkumentumban ’ frgjí foqunt, éi egybeesik a Magyar mennyi jogászához, hogy te-
össze az
szakszervezeti jogokat és 
azok érvényesülésének ga-

általános érvényű NéPköztársasá9 belpolitikái és gyék magukévá az egyetemes auaianos érvényű niyrnvo*-uK~inemzetközi törekvéseivel’
Megállapítása szerint a Szak-

randáit. A másik cél; olyan Nyilatkozata kifejezi a szerve-
zók Um̂ endelkezésére * am i*  J *  magyar dolgozók érdekeit, zók renaeikezesere, amely ^  összhangban van a fejlett
harcra ösztönöz. szocialista társadalmat építő

A jogok és az ember

nyilatkozatot, és igyekezze 
nek kormányukra hatni a 
benne foglalt alapelveknek 
az ország törvényeiben való 
érvényesítése, a szakszerveze
ti aktivisták elleni elnyomó 
intézkedések megszüntetése és 

egész magyar nép érdekeived a dolgozók jogainak garantá- 
és törekvéseivel. lása érdekében.

Az SZVSZ Jogi Bizottsági-
A munkásosztály akciói az 

országok többségében gyak
ran a nyilatkozatban megfo
galmazott elveknek megfele
lően szerveződnek anélkül, 
hogy ezek hivatalosan meg-

nak munkacsoportja javasol
ta a Titkárságnak, hogy te
gye ünnepélyesebbé. a nyilat
kozatot és hangsúlyozza el
veinek térhódítását. Az első 
javaslat már a megvalósítás 

fogalmazódnának. A máso- szakaszában van: tervbe vet
őik cél tehát az, hogy a dől- ték, hogy New Delhiben sze-
gozók harcához világos fór- mináriumot tartanak, amely- ... . . . .  . __ ,
mulákat, egyszerű elméletet nek feladata a szakszervezeti *et} oz\ Munkaügyi Konferen 
és pontosan meghatározott jogokra vonatkozó egyetemes cm—npnden résztvevőiénél ó 
célokat adjon. A nyilatkozat- nyilatkozat további finomítá- 
nak van egy' harmadik cél- sa, terjesztése és alkalmazá

sa Ázsiában.

Óriási munkáról van szó
Döntés született arról, hogy 

személyes kapcsolatot kell 
felvenni a Nemzetközi Mun
kaügyi Szervezet rendezésé
ben a jövő év júniusában 
Genfben megtartandó Nem-

ja is, amely nem kevésbé 
fontos. Az Egyesült Nemzetek 
Szövetségében 1948-ban írták 
alá az Emberi Jogok Egyete
mes Nyilatkozatát. Ebben a 
nyilatkozatban azt kívánták 
rögzíteni, hogy melyek azok 
a szabadságjogok, amelyek
kel minden embernek rendel
keznie kell.

A IX. szakszervezeti világ- 
kongresszus által elfogadott 
szakszervezeti jogok egyete
mes nyilatkozatával folytató
dott annak pontosítása, hogy 
a jogok egyetemes értéké
ből adódóan az embernek, 
aki képessége és ereje fel- 
használásával az anyagi és 
szellemi értékek létrehozója, 
milyen jogokkal kell rendel
keznie.

Ezek azok a főbb célok, 
amelyeket a nyilatkozat tar
talmaz. Természetesen a vi
lágban a dolgozók jogai és 
e jogok garanciái nem azono
sak; a kapitalista országok
ban például a kormányok, 
hogy biztosítsák a multina
cionális vállalatok profitjai
nak növekedését, igyekeznek 
korlátozni a dolgozók jogait. 
Éppen ezért, ennek a nyilat
kozatnak elő kell segítenie a 
dolgozók harca általános 
színvonalának fejlődését. Mi 
a jelentősége jogilag ennék a 
nyilatkozatnak? Ha ezt „Har
ci” okmánynak tekintjük, ak
kor jogi okmány is. A Szak
szervezeti Világszövetség azt 
kívánja elérni, hogy az Em
beri Jogok Egyetemes Nyi
latkozatához hasonlóan ez is 
egyetemes nyilatkozattá vál
jék, és fokozatosan beépül
jön ilyen vagy más formá
ban a különböző országok 
törvényeibe, s minden or
szágban a dolgozók törvényes 
jogát képezze. Ennek keresz
tülvitele hosszú harc lesz. 
Minden országos szervezet
nek kötelessége, hogy hazá
jában önállóan állástfoglal- 
jon, hogy a szakszervezetek 
jogairól szóló egyetemes ‘nyi
latkozat elvei a sajátosságok 
figyelembevételével ténylege
sen érvényesüljenek.

Tudatos erőfeszítések
A nyilatkozat népszerűsí

tésére és a benne’ foglalt el
vek megvitatására már ed
dig is óriási erőfeszítések 
történtek . olyan egymástól 
nagyon is különböző orszá
gokban, mint például Mexikó 
és Törökország. A különböző 
szocialista országok parla
mentjei szinte betű szerint 
átvették a nyilatkozat egyes 
tételeit A nyugat-európai or
szágokban ugyancsak voltak 
erőfeszítések, például Fran
ciaországban, Portugáliában.

cia minden résztvevőjével, és 
el kell juttatni mindenkihez 
az egyetemes nyilatkozat egy 
példányát az illető személy 
anyanyelvén. így lesz ez majd 
az UNESCO-ban, a FAO-ban 
és az ENSZ valamennyi sza
kosított szervezetében és in
tézményeiben is, amelyekben 

_ , . az SZVSZ képviselteti ma*
Ismeretes. hogy számos gát. Óriási munkáról van te

hát szó, amely természetesen 
az SZVSZ Jogi Bizottságá
nak a feladata.

Szakszervezeti
jogász-szeminárium

ázsiai politikai rendszer üldö
zi a szakszervezeti aktivistá
kat és a szervezett dolgozó
kat. Kétségtelen, hogy ez a 
nyilatkozat nagy segítség 
lesz ezen országok szakszer
vezeteinek harcához és ép
pen ebből adódik a jelentősé
ge. Másrészt, 1980 márciusá
ban Helsinkiben tartják meg 
az európai szakszervezeti jo
gászok szemináriumát, amely

Hazánkban a szakszerveze
teknek . a , Munka •. Törvényr 
könyvében részletesen szabá- 
bályozott jogai alkotmányos 
elveken nyugszanak. A Ma
gyar Népköztársaság Alkot
mánya a szakszervezeteknek 
a szocialista társadalomban

többek között a Szakszerve- elfoglalt helyét és szerepét a 
zeti Jogok Egyetemes Nyi- következőképpen határozza 
latkozatának elmélyítésén fog meg: „a szakszervezetek vé- 
munkálkodni. Az SZVSZ Jo- dik és erősítik a héphatal- 
gi Bizottsága javasolta, hogy mát, védik és képviselik a 
az 1980—81-es év legyen a dolgozók érdekeit.”
„Szakszervezeti Jogok Nem- B. Z.

A munkavállalók plenáris ülésének részvevői

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben az eddigi gya- határozatba és az állásfogla- 
Szervezet belső szállítási bi- korlatnak megfelelően, a szál- lásba is belekerül, 
zottsága január 14—25 között lftás időszerű problémáit öt- A küldöttek felszólalásai 
Genfben tartotta a 10. ülését, évenként tűzték napirendre alapján rendkívül sok hasz- 
melyen 28 tagországból 161 — mondotta a főtitkár. A nos anyag gyűlt össze. A vi- 
küldött, 60 tanácsadó, 6 nem- mostani 10. ülésen a vasúti tában például nagy hangsúlyt 
zetközi és 10 nem állami szer- szállításban felmerülő szociá- kapott a munkavédelem. So- 
vezet képviselője, összesen 251 lis és egyéb, főként a mun- kan beszéltek a közúti szálli- 
küldött vett részt. kával kapcsolatos problé- tás és az energiaválság pröb-

Mivel az ülés napirendjén mákat vizsgáltuk. Ezen belül lémáiról. Néhány speciális ja- 
ezúttal a vasúttal kapcso- napirenden szerépeit a vasuta- vaslat is elhangzott. Többen is 
latos kérdések szerepeltek, 8ok szakképzettségének és to- javasolták, hogy a belföldi 
a nyolctagú magyar delegáció vábbképzésének helyzete, az szállítási bizottság gyakrabban 
összetétele is közlekedési szak- ezze  ̂ kapcsolatos feladatok, a ülésezzen. Általános egyetértés 
emberekből állt. A magyar munkafeltételek a vasúti köz- alakult ki abban is, hogy a jö- 
kormány részéről Klézl Róbert lefedésben, a vasutasok élet- vőben fontos lenne annak biz- 
közlekedés- és postaügyi mi- és munkakörülményei. tosítására, hogy a hivatal a
niszterhelyettes és dr. Sárvári A ma*var küldötteié az___ _ _ __ A magyar küldöttség
László, a KPM főosztályveze- ülés valamennyi bizottságának
[tője, a " munkaadó megbízásé- munkájában részt vett Klézl 
ból dr. Rimóczi László, a MÁV Róbert miniszterhelyettes és a 
Vezérigazgatóság munkaügyi Koszorús Ferenc főtitkár fel is
és szociálpolitikai szakosztály c7Aiait « nlenáris ülésen Mi- . r? juttattak. tamogatnaK vezetnie m u n k av á lla ló k  kén- a pienans mesen mi mxnden olyan kezdeményezést,vezetője^ a munkavállalók kép- rol beszeltek a külonbozo or- omi a tagországoktól ered.

szágok képviselői. Egyébként a vitát, mindvégig
— A plenáris ülésen 42 fel- magasfokú szakmai ismeret jó 

szólalás hangzott eL Vala- együttműködési készség, gon- 
mennyi felszólaló értékes in- dolatgazdagság jellemezte, 
formációkkal járult hozzá a — A magyar küldöttség a 
napirenden szereplő kérdések- tíz nap alatt milyen benyomá- 
hez. Jómagam a magyar vas- sokat szerzett Genfben? 
utasok képzéséről és a tovább- Arr . .  - , ,

— A Nemzetközi Munkaügyi képzés rendszeréről, továbbá rn ¿j számf**7, , , . , , , ra hasznos és tanulságos volt.
--------------------------------------í  í :  V Hiszen hozzájárult a vasutasokalakulásáról tájékoztattam az é$ fl közlekeJdés más ágazatai.

Z  m ban dolgozók gondjainak jel- többek között, hogy Magyar- tirisihoz_ Ugyanakkor a lehe-
° l f W Í  a ősegek és a korlátok fi-
tó S a zg a tó jin ? 'h o |y  a ^ J ú t  BVelembevételével útmutatást
minden évben készbe el ^.o adott 0 problémák megoldásé. mmoen evben készítse el szó ra Bebizonyosodott az is, hogy
ciális tervét, s a végrehajtásé- ‘ ___  _ * , . jz*. yy
ról szakszervezetünk elnöksé- . . ... ? eális lehetőség a
gének és a bizalmi küldöttek fnlönboző nemzetközi szövet- 
együttes ülésén kell beszámol- ségek gyümölcsöző együttmü- 
nia. Néhány javaslatunk a ködésére. V. F.

viseletében pedig Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára, valamint szakértők 
utaztak Genfbe.

Az ülés munkájáról, a na
pirenden szereplő kérdésekről 
Koszorús Ferenc főtitkártól 
kértünk tájékoztatást.

MIT NYÚJT TAGJAINAK

a Vasutas Biztosító Egyesület?
akik nehezen juthatnának szál
láshoz Budapesten.

A múlt év őszén nyűt meg 
az egyesület 108 személyes hé
vízi üdülője. A 46 millió fo
rint költséggel létesített 
gyógyüdülőben minden szo-

A Vasutas Biztositó Egye- különböző szolgáltatások cí- 
sület 1876-ban alakult. Azala- mén 12 millió forintot juttat
óitok. már az első alapsza- tünk vissza a tagoknak.
bályban megfogalmazták az • a  szociális segélyezés leg
egyesül et célkitűzését: „Az magasabb összegét a nyugdí-
egyletnek tagjait minden hi- jazási segély teszi ki. 1979-
vatalos teendőkből származott hen 4 millió forintot juttat—
szerencsétlenségi és betegségi tünk nyugalomba vonult tag- bához fürdőszoba tartozik és 
esetekben, vagy pedig olyan jainknak. A betegségi segély 'gondoskodtak orvosi rendelő
esetben, ahol saját állásukat összege közel 2 millió forint *s* Ez az üdülő évente
vagy illetményüket károsítva volt. Ezt követi a beiskolázási 2800 tagnak nyújt a kellemes 
látnák, tanáccsal, tettel és segély, amely az általános, pihenésen kívül egészségük 
minden törvényes eszközzel se- vagy ’ középiskolában tanuló helyreállításához hathatós se
gélyezi.” gyermekek után jár a tagok- gítséget. Akik pedig a magas-

— Az első alapszabályban nak. Ezen a címen 1 millió *ati üdülést részesítik előny- 
lefektetett elvekhez az egye- 300 ezer forintot folyósítót- hen, azok Mátraházára nyer- 
sület azóta is hű maradt és tünk. Ezeken felül gyermek- hetnefc beutalást, ahol évente 
mindenkor elsőrendű célként születési, gyermektemetési, 1300-an pihenhetnek, 
tartotta szem előtt a tagok mi- gyermeknevelési, kórházi, mű- ^  szociális^ szolgáltatások
nél szélesebb körű segélyezé- téti, házassági és rendkívüli a tagdíjfizetés összegétől füg- 
sét, támogatását — mondotta segélyek illetik meg a tago- getlenül egyformán illetik meg
Molnár László, az egyesület kát. minden tagunkat. Egyenlő el-
ügyvezető elnöke, akitől az Külön kell szólni az idős KáPásfb^n. részesü]nek azok az 
egyesület működéséről kér- tagok ingyenes üdültetésé- ldos tagok aklk ma 1S csu"
tünk tájékoztatást ről. Ezt a kedvezményt három

-  A Vasutas Biztositő Egye- ízben vehetik igénybe tagjaink, már ^  aeasabb S í i  fizetési 
sülét 203 tagot számlált a Azok, akik nem veszik igény- 
megalakuláskor, ma 162 697 be az ingyenes üdültetést,
tagunk van. A taglétszám év- készpénzmegváltásban része- Kor szem 01 tarl3UK’ nogy 
ről évre történő emelkedése, sülnek, 
bevételeink növekedése lehe-

szolgáltatásaink elsősorban a 
vasutas dolgozók igényeit van
nak hivatva kielégíteni. Ezértésett még szó a Ma UOIk llIva„ a Q

h «gL P 6 csak .haláJ  gyár Államvasúti Alkalma- egyesületünk is szoros kap- 
zottak Elsö Biztosító és Se- csolatot tart fenn a Vasuta- 

t»vohh k-örbpn hnvftcíiir arnir" gélyegyesületével közösen. Bu- sok Szakszervezetével. Az

nak a számát amelyeket tag- «• 4- sz- alatt épített és fenn- ^ ek részet térites ellené* 
jaink még életükben élvezhet- tartott vendégszobaházról. A 
nek. Ma már 15-féle szociális 222 férőhelyes épületet az él

ben a szakszervezet rendelke
zésére bocsátottuk, azzal a cél-

juttatásban részesítjük az ar- múlt évben 32100-an vették dol’g<5íTr& zesüV ^n T k e ^  
ra rászorulókat. A biztosítási Igénybe. Nagy segítséget 1e- 
jellegű temetési és baleseti se- lent ez a közös létesítmény

vezményes üdülésben - fe
jezte be is mertetését Molnár

gélyeken felül a múlt évben azoknak a vidéki tagoknak, László ügyvezető elnök.

Egyesületi aranyjelvény 
a KTE-ben végzett munkáért

A  Közlekedéstudományi tak ki. A város közlekedés- 
Egyesület évzáró közgyűlésén, technikai szervezetében és 
Budapesten, a Technika Házá- közlekedésének fejlesztésében 
ban nyújtották át Horváth — tervjavaslatokkal — 12 té- 
László mérnök-főtanácsosnak makörben foglaltak állást. An- 
az egyesületi arany jelvényt, kétok szervezése mellett ven- 

Horváth László, a KTE sop- dégelőadásokat is tartottak az 
róni közlekedési, forgalomsza- ország több szakcsoportjánál, 
bályozási és biztonsági szak- Megszervezték és lebonyolítot- 
csoport vezetője elmondotta, ták a IV. Országos Közleke- 
hogy ez a kitüntetés az egész désjogi Konferenciát. A mun- 
csoport munkájának az elis- kabizottság a kidolgozott té- 
merése. A csoport öt éve ala- mákon kívül, azok megvalósf- 
kult, a területi KTE elnöke fásában is részt vesz. Céljuk 
hozta létre, hogy a városi köz- nem a tudományos kutatás, 
lekedéspolitikal munkát se- hanem az új tudományos is- 
gftse, a városon belül a sop- meretek gyakorlatban való al- 
roni közlekedési feladatokat kai mazása a vasúti és közúti 
koordinálja, elemezze és ja- közlekedés biztonságosabb és 
vaslatot tegyen a tpmegkozle- gazdaságosabb lebonyolítása

érdekében.
A szakcsoportoan 34-en te- f z 1980; j ^  f er^

vékenykednek —- különböző a vasuti balesetek elemző 
szakterületeken dolgoznak —, vizsgálata, majd javaslatot ké
jei entősen hozzájárulnak a szítenek a soproni műszaki 
közlekedési hatóságok munká- gépjárművizsgáló-állomás mű- 
jához. szeres vizsgálatának kialakítá-

Az öt év alatt 15 munkabl- sára. 
zottsági zárójelentést dolgoz- Kovács Anikó

kedés biztonságos lebonyolítá
sára.
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Nemzetközi nyelv 
és természetjárás
1980 tavaszán ifjúsági eszpe- 

rafitista természetjáró koraia
kul Budapesten (Budapesta 
Naturamika Rondo de Junula- 
raj Esperantistoj). a Magyar 
Eszperantó Szövetség Ifjúsági 
Bizottságának kebelében.

Túráinkra azonban nemcsak 
eszperantistákat várunk, ha
nem minden természetkedvelő 
fiatalt, aki érdeklődik a világ 
soknyelvűsége iránt.

Az alábbiakban ismertetjük 
az 1980. évi tavaszi túraterve
ket. A túrák „nyíltak”, azaz 
előzetes jelentkezés nélkül is 
részt lehet venni rajtuk. Min
den gyülekezéskor kis „Espe- 
ranto” felirat fog útbaigazítást 
adni.

1. túra: 1980. március 23. va
sárnap. Ötirány: Vértes-hegy
ség (Vitány-vár romjai). Gyü
lekezés : reggel háromnegyed 
nyolckor az Etele téren, a 
Kelenföldi pályaudvar főbejá- . 
tata előtt. Hétvégi menettérti! 
jegy váltandó Szár—Szárliget 
állomásig (24,60 forint).

2. túra: 1980. április 13. va
sárnap. Ütirány: Pilis-hegység 
(Vadállókövek, Prédikálószék). 
Gyülekezés: 7.40-kor a Nyuga
ti pályaudvar pénztártermé
ben. Dömösi átkelés megálló
helyig váltandó jegy, csak oda
felé (16 forint). A 8.05-kor 
Szobra induló vonattal uta
zunk. (Visszautazás HÉV-vei.)

3. túrá: 1980. május 11. va
sárnap. Ütirány: Börzsöny
{Törökmező, Hegyes-tetői ki
látó, Zebegény). Törökmezőn 
részt veszünk a Nemzetközi 
Zamenhof Béketúra harmadik 
napján rendezendő ünnepsé
gen. Gyülekezés: reggel hét
órakor a Nyugati pályaudvar 
pénztártermében. A 7.30-kor 
Szobra induló vonattal uta
zunk.

J A N U Á R  E L S E J É V E L  I N D U L T

Üj tömegsportmozgalom 
a munkahelyi olimpia

„A gazdasági, társadalmi fej
lődés, az életszínvonal emel
kedése hazánkban jelentős vál
tozásokat idézett elő az élet
módban. A  javuló munka- és 
életkörülmények könnyebbé 
teszik napjainkat, ugyanakkor 
megteremtik a kényelmesebb, 
kevesebb mozgással járó élet
formát. A  fizikai felkészítés
ben, az egészség megőrzésében, 
a szabadidő hasznos eltöltésé
ben a testnevelés és a Wport 
fontos szerepet játszik.”

Ezzel a  nagyon időszerű meg
állapítással kezdődött az 
MSZMP Politikai Bizottságá
nak 1979. március 27-1 ülése, 
amelyen megtárgyalták a 
sportmozgalom helyzetéről szó
ló jelentést, majd meghatároz
ták a következő időszak leg
fontosabb tennivalóit.

Egységes keretben
A Politikai Bizottság hatá

rozatát követően a  SZOT el
nöksége — széles körű vita és 
elemzés után — határozatot 
hozott az 1980. január 1-vel in
dülő munkahelyi olimpia tö
megsportmozgalom bevezeté
sére.

A munkahelyi olimpia • fel
adata, hogy valamennyi mun
kahelyen, településeken, váro
sokban, kerületekben lehetővé 
tegye a lakosság minél nagyobb 
tömegei számára a rendszeres 
testedzést, a folyamatos spor
tolást. Célja továbbá az is, 
hogy egységes keretbe foglal
ja a  versenyszérű, a  vetélke
dő jellegű testedzést, és telje
síthetővé tegye az „Edzett if
júságért” mozgalom követel
ményeit.

A munkahelyi olimpia négy
éves ciklust ölel fel. A heten
ként legalább egyszeri sporto
lási lehetőségeken kívül ünne
pélyesebb külsőségek között, 
olimpiai napok is rendezhetők. 
Az olimpiák évében az ága
zati szakszervezetek megyei, 
területi, az olimpiák közötti 
páros, években — OSN éve — 
az állami sportszervek megyei, 
az olimpiák közötti páratlan 
években nagyvállalati, tröszti 
olimpiai napok rendezésére ke
rülhet sor. A munkahelyi

olimpiai mozgalom kiterjesz
tése és megszilárdítása főleg a 
társadalmi és tömegszerveze
tek feladata.

Alapvető bázis 
a munkahely

Az új tömegsportmozgalom 
elveiben, felépítésében meg
marad mindaz, ami eddig is 
jó volt, és ami a  további fej
lődést lehetővé teszi. Formái
ban, módszereiben, szabályai
ban azonban olyan változta
tásokra volt szükség, amelyek 
erősítik a társadalmi összefo
gást, lehetőséget nyújtanak a 
tömegek aktívabb bevonására. 
A tömegsportmozgalom alap
vető bázisa & munkahely, ezért 
a  lehetőségek bővítése, az új 
formák bevezetése itt célsze
rű. Ezt — a helyi lehetőségek
től függően — három formá
ban lehet megoldani:

a) önálló munkahelyi prog
ram,

b) részben önálló, részben 
városi, kerületi, településhelyi 
program,

c) teljes egészében városi, 
kerületi, településhelyi prog
ram keretében.

Ezek a  vasutas tömegsport 
legszélesebb bázisát jelentő 
alapfokú munkahelyi verseny- 
formák lehetővé teszik vala
mennyi szolgálati hely bekap
csolódását a  tömegsportba.

A SZOT elnökségének hatá
rozata lehetővé teszi, hogy a 
négyéves olimpiai cikluson be
lül — váltakozó szervezésben 
— olimpiai nap rendezése is 
lehetővé váljék.

Az olimpiai játékok évében 
a kulturális, agitációs, propa
ganda- és sportosztály koordi
nálásával a  területi bizottsá
gok a saját területükön ren
dezik a területi olimpiai na
pot. Ennek helyszínét mindig 
úgy kell megválasztani, ho^v 
az a lehető legkevesebb utazás
sal elérhető legyen, és az e$*>- 
métfyeV-ócsutas létesítmények, 
ben történjenek. A területi 
olimpiai mán műsorában 
azok a sportágak szerepeltet-

Előadás a magy

hetők, amelyek egész évben 
rendszeresek, és a  területhez 
tartozó szolgálati helyek dol
gozói 50 százalékban műve
lik. Az olimpiai napokon olyan 
játékos vetélkedőket, ügyessé
gi számokat kell beiktatni, 
amelyre bárki a  helyszínen be
nevezhet. A területi bizottság 
saját hatáskörében, az adott 
sportág népszerűsége, verseny- 
rendszere, időigényessége sfcb. 
alapján dönti el a résztvevők 
számát.

Összhangban 
a helyi szervekkel
Az országos sportnapok évé

ben — az olimpiák közötti 
páros év — megyei olimpiai 
napok rendezésére kerül sor, 
a megyei testnevelési és sport- 
hivatalok rendezésében. Eze
ken a vásutasközösségek kü
lönböző sportágakban, a terü
leti bizottságok ajánlása alap
ján, a sporthivatal meghívá
sával vesznek részt.

Az olimpiák közötti párat
lan években a kulturális, agi
tációs, propaganda- és sport
osztály koordinálásával a jár
műjavító üzemek rendezik 
olimpiai napjukat. Az olim
piai nap rendezvényeire csak az 
a járműjavító kaphat meghí
vást, amely az éves esemény
naptárban tervezett progra
mokat megvalósította.

Ugyancsak az olimpiák kö
zötti páratlan években ren
dezhetik olimpiai napjukat 
a területi bizottságok koordi
nálásával a nagyobb vasúti 
csomópontok, illetve üzemfő
nökségek. A csomóponti, 
üzemfőnökségi olimpiai napok 
programját, a sportágak szá
mát, a részvevők körét a te
rületi bizottságok határozzák 
meg.

A munkahelyi olimpiai moz
galom csak akkor lesz ered
ményes, ha a végrehajtásért 
felelős helyi szervezetek a 
gyakorlati megvalósítás során 
a legnagyobb összhangban dol
goznak.

r labdarúgásról

A három bajnok: Molnár Sándor, Hering István, Nagy Tibor

Egyéniben három bajnokság
Gyöngyösi sikerek a légfegyveres bajnokságon

„Sokszemközt a magyar labdarúgásról” címmel érdekes 
előadást tartott január 16-án Siklósi Ernő, a Borsod megyei 
labdarúgó-szövetség edzőbizottságának az elnöke Miskolcon, 
a vasutasok Vörösmarty Művelődési, Házában. Az előadás 
után bemutatták A labdarúgás csillagai című filmek

Aki vasutas akar lenni
Felvétel a Kvassay Ipari Szakközépiskolába

Az MHSZ január 25-e és 
27-e között Szolnokon, a ti* 
szaligeti sportcsarnokban ren
dezte, 40 klub részvételével, a 
téli légfegyveres országos 
bajnokságot. A versenyen 
eredményesen szerepeltek — 
három egyéni országos bajno
ki címet szerezték — a gyön
gyösi kitérőgyártó üzem 
sportlövői.

A zárt irányzékú légpuska 
40 lövéses serdülő fiú kategó-

Közgyűlést tartott február 
2-án az MHSZ Rákosrendező 
pályaudvaron levő tartalékos 
k’ubja. Mészáros Mihály, a 
klub titkára ismertette az el-, 
múlt évi eredményeket és a 
legfontosabb teendőket.

A jó szervezés és propa
ganda hatására a klub létszá
mé tavaly a duplájára emel
kedett. A pályaudvar szocia
lista brigádjainak zöme tag-

riában Molnár Sándor; az if
júsági II. fiú kategóriában 
Nagy Tibor; a  felnőtt férfi 
kategóriában pedig Hering 
István lett országos bajnok.

Csapatversenyben a felnőtt 
férfi légpuskás csapat: He
ring, Megyeri, Misi, Szabó 
ezüstérmet szerzett (Képün
kön a három bajnok: Hering 
István, Nagy Tibor és Molnár 
Sándor.)

ja a klubnak és nagy aktivi
tással vesz részt programjai
ban. Az MHSZ munkája az 
elmúlt évben sokat fejlődött, 
gazdagodott. Sajnos, a progra
mok lebonyolításának felté
telei még kifogásolhatók, de a 
XIV. kerületi MHSZ és a 
csomópont gazdasági, társa
dalmi vézetőinek segítségével 
a gondokát hamarosan orvo
solják.

A budapesti Kvassay Jenő 
Ipari Szakközépiskola út, híd- 
és vasútépítési szakra — a 
közlekedésépítés és tervezés 
iránt érdeklődő, általános is
kolát most végző lányok és 
fiúk részére — felvételt hir
det.

A vasutas szülők gyermeke
it, illetve a vasút iránt ér
deklődőket elsősorban az is
kola vasútépítési és pálya- 
fenntartási szakára várják. 
Ott elsősorban a pályafenntar
tási, építési, hídépítési és 
épületfenntartási, építési, híd
építési és épületfenntartási 
főnökségek, valamint terve
ző intézetek részére képez
nek középszintű vezetőket.

Az éréttségi után munkába 
állók egyéves levelező tanfo
lyam, Illetve a MÁV tisztkép
ző bentlakásos tanfolyamának 
elvégzése után az iskolában a 
II. szakcsoportba való besoro
lásra jogosító technikus mi
nősítő vizsgát tehetnek.

A hallgatók hetenként egy 
napot, a tanév végén négy 
hetet szakmai gyakorlaton 
töltenek. Ott megismerkedhet
nek a kőműves, az ács, a te
tőfedő, a burkoló, a festő és 
mázoló, továbbá a vasúti al- 
és felépítményi munkákkal, 
valamint geodéziai mérésekkel, 
kitűzésekkel. A négy év alatt 
az általános műveltségen kí
vül széles körű szakmai jár
tasságot szereznek a tanulók. 
A vidékiek részére kollégiumi 
elhelyezést biztosítanak..

Az igazgatóságok ösztöndíj
jal, a nem vasutas szülők gyer
mekei részére a MÁV-dolgo-

zókat megillető utazási ked
vezménnyel segítik a fiatalo
kat.

A megfeleld tanulmányi 
eredményű, orvosilag is al
kalmas tanulók március 20-ig 
— az általános iskolába i ki
töltött lappal — jelentkez
hetnek. A jelentkezési lapot 
a következő címre kell kül
deni : Kvassay Jenő Ipari 
Szakközépiskola, Vasútépítési 
és Pályafenntartási Ágazat, 
Budapest VI., Rippl-Rónai út 
26. 1068.

Az  iskola levelező tagozatá
ra júniusig várják a felnőtt 
dolgozók jelentkezését. A fel
vétellel kapcsolatban a 44-12- 
es telefonszámon adnak bő
vebb felvilágosítást.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Vlsi Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229-872, 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a  Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VIJ., Rákóczi út 64.

Telefon: 224-818 
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója
Csekkszámlaszámunk:

MNB 219 — 11 859 
80—716. Szikna Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

M H S Z -k ö z g y ű lé s

— Találkozó. Először ren
dezett nyugdíjas találkozót — 
január 29-án — a  tapolcai pá
lyafenntartási főnökség. A 
megjelent, több mint harminc 
egykori vomalkeaelő, pályia- 
gondozó, pályamunkás között 
ott volt a 80 éves Kölesed Fe
renc és a  78 esztendős Péter 
János is. A nyugdíjasokat 
Varga József, a  főnökség ve
zetője ' tájékoztatta eddigi 
eredményeikről, terveikről

— önkéntes tűzoltók. Sze
rencs állomás önkéntes tűzoltó 
testület« január 22-én ünnepi 
taggyűlést tartott, amelyen 
Muhi András tűzoltó parancs
nok értékelte az elmúlt évi 
m unkát A vasutas önkéntes 
tűzoltók tavaly eredményesen 
szerepeltek a járási tűzoltó- 
versenyen. Az ünnepségen hét 
önkéntest pénzjutalomban ré
szesítettek.

—' Előadás. Nagykanizsán, a 
vasutasok Kodály Zoltán Mű
velődési Házában ar közelmúlt
ban a zalai fehér hímzésekről 
tartott előadást dr. Kerecsényi 
Edit, a nagykanizsai Thúry 
György Múzeum igazgatója. 
Az előadás során eredeti hím
zéseket és diaképeket is be
mutatott.

— Nyugdíjban. Három év
tizedes vasúti szolgálat után 
nyugdíjba vonult Gyócsi Jó
zsef, Harkányfürdő állomás 
váltókezelője. Az állomás gaz
dasági, társadalmi vezetői és 
a munkatársak bensőséges ün
nepségen mondtak köszönetét 
példamutató munkájáért, majd 
ajándékkal kedveskedőneki .

— Taggyűlés. A batyaná 
csomópont szakszervezeti bi
zottságának nyugdíjas csoport
ja taggyűlést tartott a Liszt 
Ferenc Művelődési Házban. 
Teliér Sándor, a csoport elnö
ke számolt be az elmúlt fél 
évben végzett, munkáról és az 
idei feladatokról.

— Munkasiker. A záhonyi 
átrákőKötzefc KISZ-fiataljai és 
a Csapon dolgozó szovjet kom- 
szomolisták között több éve 
tartó munkaverseny folyik. A 
napokban értékelték az elmúlt 
évi verseny eredményét. A 
vándorzászlót a záhonyi KISZ- 
bizottság nyerte.

— Társadalmi munka. Har
kányfürdő állomás Bebrits La
jos szocialista brigádja az el
múlt évben 111 óra társadal
mi munkát végzett. Többek 
között járdát építettek, takarí
tottak. Teherkocsi mosásra al
kalmas berendezést is készí
tettek. Ennek segítségével min
den kocsit tisztán adhatnak át 
a szállítóknak.

— Véradás. A hatvani cso
móponton a közelmúltban ren
dezték az év első térítésmentes 
véradó napját. Száznegyvenen 
összesen 50 liter vért adtak.

— Pályaépítés. A soproni 
pályafenntartási főnökség 5-ös 
főpályamesteri szakaszának 
dolgozói a XII. pártkongresszus 
tiszteletére vállalták, hogy ha 
az időjárás engedi, télen is 
építenek pályát. Decemberben 
sikeresen befejezték a Nagy- 
cenk—Magyarfalva közötti 4,2 
kilométeres vonal korszerűsí
tését.

— A február 5-én, 80 eszten
dős korában elhunyt Góliáth 
Ferenc temetése — aki a 
vasutas-szakszervezet központi 
vezetősége mellett működő 
nyugdíjas-szakbizottság tagja 
volt — február 26-án lesz a 
rákoskeresztúri temetőben.

A  Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: ,

4. számból: 22/1979. (XII. 28.) 
MüM a másodállás, mellékfoglal
kozás és munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony keretében tör
ténő foglalkoztatósról szóló 
1/1976. (i. 31.) MŰM számú ren
delet módosításáról.

1/1980. (I. 7.) MüM egyes dol
gozók alapbérének megállapítá
sáról szóló jogszabályok módosí
tásáról.

5. számból: 115114/1979. Végre
hajtási utasítás a MÁV Kollek
tív Szerződés 7. sz. mellékletét 
képező dolgozók lakásépítésének 
támogatásáról szóló szabályzat (3) 
módosítása.

100257/1980. Pályázati hirdetmény 
a békéscsabai, a bodrogolaszl, a 
kőszegi, a répceszentgyörgyi és 
a szegedi MÁV-nevelootthonokba 
történő gyermekfelvételre az 
1980—81 tanévre.

6. számból: 2/1980. (I. 7.) MüM 
az 1980. évi munkaszüneti napok 
körüli munkarendről.

114012/1979. Egyenruha-ellátásban 
részesülő dolgozók nyugdíj járu
lék-alapja eszmei összegének mó
dosítása.

Lakáscsere
Elcserélném Budapest XI. Ke

lenföldi úton lévő két szoba össz
komfortos, logglás, telefonos, gáz
fűtéses ív. emeleti, lift nélküli 
MÁV-bérlakásomat, 1,5 szobás, 
liftes, vagy I. emeleti tanácsi la
kással. XI. kerületi előnyben. Ér
deklődni telefonon az esti órák
ban: 6S3r-842.

Elcserélném budapesti, 90 négy
zetméteres, 3 és fél szobás, nagy
méretű, komfortos lakásomat két 
kisebbre, vasutas dolgozóval, le
het nyugdíjas Is. Érdeklődni te
lefonon, este: 291—756, munka
időben: 420—544, 222—372, Remé
nyi csabáné.

Elcserélném budapesti, VII. ke
rületben levő szoba, konyha, WC 
és éléskamra tanácsi főbérleti la
kásomat hasonlóra Celldöm ölkön 
vagy Nagykanizsán. Sürgős. Ér
deklődni levélben: Budapest, Pe- 
terdy u. 30. 1071. Hutka József- 
nénál.

Elcserélném budapesti. 49 négy
zetméter alapterületű összkomfor
tos, 2. emeleti, liftes, MÁV-vál- 
lalatl bérlakásomat legalább 1+2  
félszobás hasonlóra, vasutas dol
gozóval , esetleg MA v -nyugdíj ás
sál. Minden megoldás 'tanácsi 
bérlakás is) érdekel. Érdeklődni 
lehet munkanapokon 8.30—17.00 
óra között a 24—28 üzemi és a 
220—680/121 városi telefonszámon.

Elcserélném bajai, 110 négy
zetméteres, háromszoba-hallos, 
személyzetis.. logglás, gázfűtéses, 
első emeleti MÁV-bérlakásomat 
(vonatkert mellett), budai 1.5 vagy 
2 szobás lakásra. Érdeklődül le
het: Dr. Bucsányi László, Baja 
Lenin tér 7. 6500. .

—

Vasutas dolgozók 
hozzátartozóit, 
ismerőseit várjuk
FELVÉTELRE
a Szak* és Szerelőipari Főnökség létszámába 

9 épületlakatosokat 

9 fűtésszerelőket 

9 faipari szakmunkásokat 

9 betanított munkásokat 

9 segédmunkásokat

Telephely Budapesten, munkahelyek 
az ország különböző területein.

Jelentkezés személyesen vagy levélben:
MÁV Szak- és Szerelőipari Főnökség 
Budapest, Kőér utca 3/d. 1103.
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A  VASU TASO K SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
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Nagyok a követelmények

A MÁV1980. évi árusiállítási terve 
3 millió tonnával több a múlt évinél

A  VASÚT ELŐTT ÁLLŐ FELADATOKAT VITATTÁK MEG  

A Z  ÜZEMVITELI SZAKSZOLGÁLAT SZOCIALISTA BRIGÁDVEZETŐI

Az elnökség napirendjén

a M Á V  szervezési koncepciója
A vasutas-szakszervezet elnöksége február 21-én 

ülést tartott Az első napirendi pontbán a MÁV 1980. 
évi szervezési koncepcióját tárgyalta meg a testület 

Az irányelveket magában foglaló előterjesztésből vi
lágosan kitűnik; hogy a MÁV vezetői a szervezetkor
szerűsítést a vasútüzem hatékonysága növelésének, mint 
a leglényegesebb célkitűzésnek rendelik aló. Ennek 
megfelelően az idén a, szervezetfejlesztési program 
súlypontja az üzemviteli szervezet korszerűsítése, s ez
zel párhuzamosan a jármüvekkel, valamint a helyhez 
kötött létesítményekkel foglalkozó szervezetek (válla
lati alrendszerek) korszerűsítése.

Az elnökség úgy ítélte meg, hogy az előterjesztés 
átgondolt, ezért — ( a vitában elhangzottakat is figye
lembe véve — az állásfoglalással és a határozatterve
zetted együtt elfogadta.

Ezután a vasutas-szakszervezeti írásos agitációs- és 
propagandamunkának a helyzetét, a Magyar Vasutas 
és a Bizalmi Tájékoztató tartalmi, formai és terjesz
tési kérdéseinek tapasztalatait tartalmazó előterjesztést 
vitatta meg a testület A vitában elhangzott észrevéte
leket és javaslatokat is figyelembe véve az elnökség 
megállapította, hogy az elmúlt években az írásos agi
tációs- és propagandamunkában minőségileg is sike
rült előbbre lépni. Ennek ellenére a közép- és alap
szervezeteknek a jövőben nagyobb gondot kell fordí
tani, elsősorban a Magyar Vasutas példányszámának 
növelésére, a terjesztés hiányosságainak felszámolására 
és egyéb, a szakszervezeti munkát segítő kiadványok 
hasznosítására.

Az elnökség az előterjesztést elfogadta.

Tavasz az otthonban

Havonfa egy nap 

a gyerekekért

A miskolci vontatási főnök
ség fiatal villanymozdonyve
zetői 1979 elején, Salvador 
Allende emlékére szocialista 
brigádot alakítottak. Első vál
lalásuk az volt, hogy a Bod- 
roigolaszi MÁV Nevelőotthont 
társadalmi munkában segítik. 
Elhatározásukat szerződésben 
is rögzítették.

A brigád tagjai havonta 
egy nap társadalmi munkát 
végeznek a nevelőotthonban. 
Nyáron segítenek a, konyhá
kért és a gyümölcsös művelé
sében, ősszel pedig a betaka
rításban. Télen fát vágnak, 
bokrokat irtanak, havat lapá
tolnak. Karácsonyra ezer fo
rintot gyűjtöttek, amelyből 
ajándékcsomagokat vásároltak 
a növendékeknek. Az idén ta
vasszal facsemetéket, rózsákat 
Ültetnek és elvégzik a nevelő- 
otthon udvarán álló gőzmoz
dony rozsdátlanítását, festését 
is .

A MÁV Vezérigazgatóság és 
a vasutasszakszervezet február 
22-én tanácskozásra hívta ösz- 
sze az üzemviteli szakszolgá
latok szocialista brigádveze
tőit A MÁV Vezérigazgatóság 
konferenciatermében rende
zett tanácskozáson megjelent 
és az elnökségben foglalt he
lyet Pullai Árpád közlekedés
é i  postaügyi miniszter, Szűcs 
Zoltán, a MÁV vezérigazga
tója, Szemők Béla, a vasutas
szakszervezet titkára, Balogh 
Pál, az MSZMP KB munka
társa és Nagy Károly, a vas
úti főosztály pártbizottságának 
titkára.

A  tanácskozást Szűcs Zoltán 
nyitotta meg. Bevezetőjében 
hangsúlyozta, hogy az üzem
viteli szakszolgálat, a forga
lom, a vontatás és a járműja
vító üzemek szocialista bri
gádvezetői első ízben vesznek 
részt olyan közös tanácskozá
son, ahol a vasút előtt álló 
feladatokat vitatják meg.

— Az elmúlt^ évi. munkát 
tnár több íőrürftbíí is értékel
tük és levontuk a megfelelő

tanulságokat — mondotta —. 
Az áruszállításban — a terü
letenként és időszakonként je
lentkező akadályokat leszá
mítva — az igényeket lényegé
ben kielégítettük. Az is igaz, 
hogy jobb munkaszervezéssel, 
hatékonyabb végrehajtással 
szállíthattunk volna többet is. 
A személyszállítás minőségét 
nem tudtuk a kívánt mérték
ben javítani. Mindez kedve
zőtlenül hatott költséggazdál
kodásunkra. Az állóeszköz ki
használásánál, a tartalékok 
feltárása révén valamit javult 
az eredmény, de további le
hetőségek kínálkoznak, első
sorban a korszerű vonóerő és 
a kocsipark kihasználásának 
fokozására.

A vasút ez évi feladatai to
vább növekszenek. Így re
mény van arra, hogy növeljük 
a bevételt eredményező telje
sítményeket, csökkentsük az 
önköltséget. A  mai tanácsko
zástól azt várjuk, hogy minél 
többen mondják el vélemé
nyüket, észrevételüket a 
munkáról.

A  személyszállítás minősége 
politikai kérdés

A MÁV vezérigazgatójának 
megnyitója után Szabó Béla 
vezérigazgató-helyettes tartott 
tájékoztatót a vasút 1980. évi 
Üzemviteli feladatairól 

— A MÁV 1980. évi terve 
137 millió tonna áru elszállt-

Szabó Béla vezérigazgató-he
lyettes beszédét mondja

tását irányozta elő .— kezdte 
beszédét. . A feladat nagy
ságát mutatja, hogy a terv 
több, mint 3 millió tonnával 
haladja meg az előző év tel
jesítményét. Az ötödik ötéves 
terv eddig eltelt időszakában 
az egyes évek között ilyen 
arányú növekedésre nem volt 
példa. 1 Sokakban felvetődik, 
hogy miként lehetséges ez. 
Két dologra szeretnék utalni, 
amit a vasút vezetése szem 
előtt tartott Az egyik az, hogy 
itt részben már meglevő igé
nyekről van szó, melyek ed
dig nem a vasútnál jelentkez
tek, hanm főként a közútnáL 
A közismert energiaválság 
következményeként várható 
azonban hogy egyes felek, il
letve viszonylatok szállítási 
igényei vasúton gazdaságosab
ban lesznek kielégíthetők. Er
re mi is ösztönözni kívánjuk

fuvaroztatóinkat. Ez lényegé
ben megfelel a közlekedéspo
litikai koncepcióban foglal
taknak és ipari hasonlattal 
élve „termékszerkezet” átala
kításnak tekinthető.

A másik szempont már ed
dig is érvényesült. Arról van 
szó, hogy fokozzuk részvéte
lünket •- a nemzetközi áru- 
szállításban. Ezt indokolja, il
letve lehetővé teszi hazánk 
földrajzi helyzete, másrészt a 
vasút devizaszerző tevékeny
ségének növelése.

Az áruszállítási igények 
mennyiségi kielégítésén túl
menően egyre nagyobb jelen
tősége van a minőségnek és a 
gazdaságosságnak. A minőség 
jelenti szolgáltatásaink színvo
nalát, a rendszerességet, a meg-, 
bízhatóságot, a pontosságot, 
vagyis mindazt, aminek, alap
ján a népgazdaság, illetve a 
közvélemény a vasút munká
ját megítéli.

Áruszállítási feladataink 
mellett szólni kell a személy- 
szállításról, melynek ez évi 
tervszáma 290 millió utas el
szállítása. Annak ellenére, 
hogy itt mennyiségében nem 
növekvő, hanem várhatóan 
stagnáló feladatról van szó, 
minőség tekintetében azonban 
mind nagyobbak a követelmé
nyek. Ügy gondolom itt az 
ideje, hogy a személyszállítás 
olyan szintre kerüljön, amit 
joggal vár el tőlünk az egész 
társadalom. Nem véletlenül 
mondjuk és valljuk, hogy a 
személyszállítás politikai kér
dés, hiszen a társadalom min
den szférájához, szinte vala
mennyi emberhez közvetlenül 
kapcsolódik, munkáját, han
gulatát alapvetően befolyásol
ja. Ha pedig politikai kérdés, 
akkor ez azt jelenti, hogy 
még nagyobb felelősséggel 
kell vele mindannyiunknak 
foglalkozni.

Elérendő célkitűzésünk a 
hivatásforgalom gyökeres meg
változtatása. A menetrendsze
rűség alapkövetelmény a sze
mélyszállításban, ezért néhány

Göcsejben várják a dízelesítést
Zalaegerszegen ünnepi műszakkal köszöntik a XII. pártkongresszust

perces késés felett sem szabad 
szemet hányni. A  zsúfoltság 
enyhítése mellett nagy jelen
tőséggel bír az utaskiszolgálás 
színvonalának, kulturáltságá
nak fokozása. Az utasterek, a 
vonatok tisztasága, a világítás 
és a fűtés nem lehet csak kí
vánalom. Ez a vasút jó  hírne
vét jelenti, vagy veszélyezteti 
a belföldi és nemzetközi for
galom egyaránt

A munka eredményes elvég
zéséhez milyen feltételek áll
nak rendelkezésre?

Elöljáróban hangsúlyozni 
kell, hogy a reális megítélés 
érdekében teljes mértékben 
csak a mái* meglevő adottsá
gokkal számolhatunk. Ehhez 
kell még figyelembe venni az 
év folyamán belépő, kapaci- 
tás-befolyásoló tényezőket

A pályafejlesztést illetően 
333 vágánykilométer korsze
rűsítését és 540 csoport kitérő 
cseréjét terveztük. Ezek a fej
lesztések elsősorban a forga
lom döntő hányadát hordozó 
törzshálózati vonalakat érin
tik. A  kevésbé terhelt vonala
kon továbbra is az egyszerű
sített felújítás módszerét al
kalmazzuk. A második vá
gányépítés kismértékű lesz, ez 
évben mindössze a Rákos— 
Űjszász vonal kétvágányúsítá- 
sát fejezzük be.

Az energiagazdálkodási 
programmal összhangban terv
szerűen folytatjuk a villamo
sítást, melynek keretében az 
idén elkészül a Cegléd—Kis
kunhalas, a Nyékládháza—Le- 
ninváros és a Kelenföld—Déli 
pályaudvar közötti vonalsza
kasz. Mindez összesen mint
egy 130 kilométert tesz ki.

Továbbra is fontos szem
pont a biztonságos közlekedés 
feltételeinek megteremtése. Az 
idei fejlesztési program 147 
vonalkilométer csak mozdony- 
vezetővel .történő közlekedés
re alkalmas vonal kiépítését,

(Folytatós a 3. oldalon.)

A vasútüzem szállítási fel
adataiból közel egymillió ton
na áru továbbítása hárul a 
MÁV Zalaegerszegi Körzeti 
Üzemfőnökségre, a hozzátar
tozó állomásokra.

— Országos viszonylatban 
ez ugyan nem sok — mondta 
Mészáros Sándor, az üzem
főnökség vezetője —, de ne
künk még olyan vicinális vo
nalon is nagy mennyiségű 
árut kell továbbítanunk, mint 
a 12,5 tonna tengelynyomású 
zálalövői vonal. . .  A legje
lentősebb partnerünk a Zalai 
Kőolajipari Vállalat, amely az 
árufeladások felét adja. Az 
olaj mellett növekvő feladatot 
jelentenek a bitumenszállítá
sok Újudvar állomásról.-Len
tiből, Bakról, Csömödérfől tű
zifát, rönköt, illetve fűrész
árut, épületasztalos terméket, 
Zalaszentgrótról téglát, Gelse 
áUomásról cukorrépát továb
bítottunk nagyobb mennyi
ségben.

A leadás 
több a feladásnál

— Milyen volumenű az 
üzemfőnökség leadási forgal
ma? — kérdeztük.

— Némileg meghaladja a 
feladást. Nagy mennyiségben 
érkezik sóder, zúzottkő és 
más . építőanyag, csakhogy 
ezeket a szállítmányokat ja
varészt irányvonalok hozzák. 
Így a feladási kocsiigényt 
csak mintegy 60 százalékban 
tudjuk fedezni a kirakott ko
csikkal — felelte az üzem
főnök. — Különösen sok gon
dunk volt emiatt a Zala Bú
torgyárral, amely a múlt év

ben napi 20 fedett kocsit igé
nyelt, de csak a felét kap
hatta meg. Az idén, bár á 
gyártást tovább növelik, ko
csiigényüket lecsökentették. 
Igaz, a sok töréskár is arra 
késztette a bútorgyárat, hogy 
a készáruja nagyobb részét 
igyekezen közútra terelni. Tő
lünk csak napi tíz konté
nert kérnek, ezzel jól kitölt
ve, megoldható vasúton is a 
biztonságos bútorszállítás.

Az idén 916 ezer tonna 
áru továbbítása hárul a zala
egerszegi körzeti üzemfőnök
ség állomásaira. Januárban 
mérsékeltebb feladással je
lentkeztek a vállalatok, a 
vártnál kevesebb árut küld
tek exportra, így a 82 éter 
tonnás tervből ezerrel keve
sebb teljesült. Februárbán 
már némileg túlteljesítették a 
71 ezer tonnás előirányzatot.

— Az üzemfőnökségünkhöz
tartozó szolgálati helyeken a 
napokban tartjuk a termelési 
tanácskozásokat — folytatta 
az üzémfőnök. — Az eddi
giek során mindenütt elhang
zott, hogy ml is csatlakoz
zunk a Sziklai brigád kezde
ményezéséhez: ünnepi mű
szakkal köszöntjük a XII. 
pártkongresszust, Az idősze
rűvé vált munka- és üzem- 
szervezési feladatokat is meg
tárgyaljuk ezeken a  tanács
kozásokon.

Egyszerűsítik 
a szolgálatot

— Melyek ezek közül a 
legfontosabbak?

— Kidolgoztuk a 18f54-es 
fordulót, elsősorban mellék

vonalakra, ahol az éjszakai 
órákban szüneteltethető a 
szolgálat. De még itt, Zala
egerszeg állomáson is van 
olyan munkakör, ahol ele
gendő a napi 18 órás szol
gálat fenntartása — mondotr 
ta Mészáros Sándor üzemfő
nök. — Az olyan kisforgal
mú szolgálati helyeken, ahol 
csak 30—40 százalékos leter
heléssel számolhatunk, a gaz
daságosság szempontjából na
gyon indokolt ez az intéz
kedés.

— Jelent ez létszám-megta
karítást is?

— Több kisállomásunkon
eddig a forgalmista mellett 
egy váltóőr is teljesített szol
gálatot -Márciusban ezt is 
megváltoztatjuk: Zalalövőn,
Bak, Gutorfölde, Csömödér- 
Páka és Rédics állomáson 
csak egy forgalmista marad. 
A  felszabaduló létszámot el
sősorban Zalaegerszeg állo
másra kívánjuk behozni, ahol 
kell az erősítés. Az új me
netrend bevezetésével meg
szűnik a forgalom a Zalalö- 
vő—Bajánsenye szárnyvona
lon, ahol most még 11 dol
gozónk teljesít szolgálatot.

— ö k  hová kerülnek majd?
— Már beszéltünk velük er

ről. Mindannyian idősebb, a 
nyugdíjhoz közel álló vasúta- 
sok — mondotta az üzemfő
nök —, úgy nyilatkoztak, hogy 
a vonatkísérői szolgálatot vál
lalnák a legszívesebben. Van 
mód arra, hogy egy személy- 
vonati vonatkísérői fordulót 
szervezzünk a részükre. Így 
jegy vizsgálói és vonal vezetői 
munkakörben dolgoz hatnak 
majd, a keresetük lényegesen 
kedvezőbben alakulhat.

A győri építésvezetőség ácsbrigádja a Keleti csarnokának elhasználódott tetőzetét bontja
'  (Tudósítás a C oldalon.) (Övári Árpád felvétele*

Még szükség van 
a gőzmozdonyokra

Személyforgalmukkal kap
csolatban elmondta Mészáros 
Sándor, .hogy még mindig jó
részt a régi AB-motorokkal, 
s az elavult, füstös, kályha- 
fűtéses kocsikkal közleked
nek. Eddig csak két új BZ- 
motorvonatot kapták és na
gyon várják a további sze
relvényeket, amelyekre igen 
nagy szükség lenne már a 
zalai személyforgalom korsze
rűsítéséhez.

A vontatások legfőbb gond
ja a dízelhiány. A néhány 
M 43-as mellett főként 424-es, 
375-ös és 324-es gőzmozdo
nyokkal továbbítják vonatai
kat. Ez utóbbiak üzemelteté
sénél a fűtőhiány okoz gon
dot, s ezért most mozdony- 
vezetők is rendszeresen jár
nak fűteni. Az öreg gőzösök 
fenntartását pedig az immár 
állandósult alkatrészhiány ne
hezíti.

— Nálunk a vasúton eb
ben még érződik „Gö
csej**... — jegyezte meg a 
zalaegreszegi üzemfőnökség 
vezetője; s hozzátette:, — Re
mélem, már nem kell sokáig 
várni a dizelesitésre.

L. J.
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Választásra készülünk

Miiyen változásokra kerül sor
szervezeti felépítésében?

Mint ismeretes, az 1980. áp
rilis 1. és december 20. kö
ltözött sorra kerülő szakszer
vezeti választások alkalmával 
a mozgalmi munka tartalmát 
és szervezeti kereteit is érintő 
érdemi változásokra kerül sor 
az alapszervezetekben és a 
középirányító szerveknél. A 
változásoknak az a célja, 
hogy megteremtsük a koráb
binál hatékonyabb, tervsze
rűbb és szervezettebb munka 
feltételeit, az ehhez szükséges 
szervezeti kereteket. Elő kell 
segítenie — az üzemi demok
rácia fejlesztésének követel
ményeivel összhangban — a 
szakszervezeti demokrácia erő
södését, a tagság és a szak- 
szervezeti bizalmiak megha
tározó szerepének gyakorlati 
megvalósulását és érdemi rész
vételüket a döntésekben, a 
végrehajtásban és az ellenőr
zésben.

Közelebb a tagsághoz
A gazdasági élet területén 

az elmúlt években bekövetke
zett szervezeti változásokhoz, 
korszerűsítésekhez való iga
zodást is tekintetbe véve, egy
szerűsödnie kell a szakszer
vezeti szervek felépítésének, 
közvetlenebbé kell tenni a 
döntést hozó választott veze
tőség és a tagság közötti kap
csolatot Kézenfekvő, hogy 
ezeket a célkitűzéseket a so
ron következő választásokon 
realizáljuk.

Az alapszervezeteket érintő 
változás lényege,.hogy a jövő
ben a szakszervezeti bizal
miakból álló testület irányítja 
a szakszervezeti munkát En
nek operatív szerve a szak- 
szervezeti bizottság, a titkár 
pedig egy személyben mindkét 
testület vezetője. A szakszer
vezeti rendszer rugalmassá
gából: adódóan a helyi, terü
leti sajátosságok ettől két 
irányban kívánhatnak meg 
eltérést Kis létszámú gazda
sági egységeknél, ahol a tag
ság egyszerre, egy időben ősz- 
szehivható, vagyis minden 
szakszervezeti tag részvétele 
biztosítható, az összevont tag- 

, gyűlés gyakorolja mindazokat 
a jogokat, amelyeket egyéb
ként a bizalmi testület gya
korolna. A  Vasutasok Szak- 
szervezete irányítása alá tar
tozó területen ilyen szervezeti 
forma kialakítására és mű
ködtetésére csak viszonylag 
kevés alapszervezetben van 
lehetőség (pl. oktatási főnök
ségek, szertárak, hivatalok, 
egyesületek). Tervezzük vi
szont több nagy létszámú fő
nökségnél, üzemnél, az Utas
ellátó Vállalat igazgatóságai
nál és a GySEV-nél — ahol 
egyszerre, egy időben nem le
het összehívni a tagságot és 
nagy a szakszervezeti csopor
tok száma —, hogy a gazda
sági szervezet felépítését kö
vetve, főbizalmiakat is vá
lasztanak. Ezeken a helyeken 
a bizalmi testület a bizalmiak 
küldötteiből és főbizalmiakból 
tevődik össze. Az olyan alap
szervezetekben, ahol bizalmi 
testület működik, a taggyű
lést a szakszervezeti bizalmi 
tartja a szakszervezeti cso
portban.

Tanácsok helyett
bizalmi testületek

A vasutas-szakszervezet kö
zépirányító szerveit a válto
zások oly módon érintik, hogy 
megszűnnek a területi (lé
nyegében a vasútigazgatósá- 
gok szervezeti kereteire épü
lő), a szakági (központi szer
vek és hivatalok), valamint a 
vállalati (Utasellátó, GySEV) 
szakszervezeti tanácsok. Sze
repüket a lényegében hasonló 
elveken, tehát területi (vasút- 
igazgatóságok), szakági (köz
ponti szervek és hivatalok, 
vasútegészségügy, építés, jár
műjavítás és vállalati) elha
tárolásban felépülő, az irá
nyításuk alá tartózd alap
szervezetek bizalmi küldöttei
ből álló bizalmi testület veszi 
át. Ennek operatív végrehaj
tó szerveként a jelenlegi szak- 
szervezeti tanács — területi 
bizottsági viszonyhoz hason

lóan — működik majd a te
rületi, szakági, illetőleg vál
lalati szakszervezeti bizottság. 
A már említett alapelvet kö
vetve: a titkár egy személy
ben látja el mindkét testület 
vezetését.

A SZOT választási irányel
veinek végrehajtásaként, az 
egységes szervezeti struktúra 
kialakítása érdekében szak- 
szervezetünk központi vezető
sége 1980. január 1-i hatály- 
Iyal megszüntette — a mint
egy két éven át kísérleti jel
leggel működő — a szákszer
vezet elnöksége és az orszá
gos bizalmi küldöttek együt
tes ülése elnevezésű fórumot.

Ami az alapszervezeteket 
illeti az eddig felsoroltakon 
túlmenően további változta
tásra is sor kerül. A járműja
vító üzemeknél alapszervezeti 
szinten is működtek szakszer
vezeti tanácsok, amelyek a vá
lasztásokkal egy időben szin
tén megszűnnek. Helyükre 
természetesen itt is a bizalmi 
testületek lépnek. A  nagyobb 
létszámú alapszervezetek szer
vezeti keretein belül eddig kü
lönböző elnevezéssel (mű
helybizottság, osztálybizottság, 
irodabizottság), működő mun
kahelyi bizottságok helyébe — 
ha szükséges — egy tisztség- 
viselőt, a főbizalmit állítjuk.

Mi indokolja 
a változásokat?

Felmerülhet a kérdés: miért 
van szükség azokra a változá
sokra, melyeknek központi 
alakja a szakszervezeti bizal
mi?

Az ismertetett élvek meg
formálását hosszas vita, vizs
gálódás, és több kísérlet előz
te meg. Eredményei a követ
kezőkben foglalhatók össze:
a bizalmiak bevonása az irá
nyításba és a vezetésbe köz
vetlenebbé teszi a tagság és a 
választott vezető szervek kap
csolatát, megszünteti a mun
kában néhol fellelhető pár
huzamosságokat, kiiktatja a 
felesleges áttételeket. Ebből
következik, hogy javul a tag
ság és a vezető szervek köl
csönös tájékoztatása, tájéko
zottsága. A bizalmiak szemé
lyében összekapcsolódik a dön
téshozatal és a végrehajtás 
funkciója, hiszen azok hoz
zák majd a kollektíva mun
kájára, életére vonatkozó dön
téseket, akik a vezetésük alatt 
álló szakszervezeti csoportban 
első számú megvalósítói lesz
nek. A végrehajtás sikeres 
megszervezésének pedig elő
feltétele, hogy a bizalmi a 
döntésekre váró kérdésekben 
véleményt cseréljen a tagság
gal. Mindezek együttes hatá
saként számottevően fejlőd
het, erősödhet a szakszerve
zeti és üzemi demokrácai. A 
korábbinál élőbbé válik a 
kapcsolat a közvetlen demok
ratizmus (szakszervezeti cso
port) és a képviseleti szerv 
(bizalmi testület) demokratiz
musa között. Ennek eredmé
nyeként jobban kifejezésre 
juthatnak a szakszervezeti tag
sággal együttjárő jogok és kö
telezettségek. Ily módoiv — az 
alkalmasabb szervezeti kere
tek között — eredményeseb
bé, szervezettebbé, ezáltal 
hatékonyabbá válik a szak- 
szervezeti munka.

Az új szervezeti struktúra 
kialakításánál messzemenően

figyelembe kell venni a vas
útnál végrehajtott szervezési 
intézkedések eredményeként 
kialakult gazdasági szervezeti 
kereteket és -a megfelelő part
ner kapcsolatok kialakítása 
érdekében alkalmazkodni kell 
azokhoz. Minden alapszerve
zetben át kell tekinteni a 
szakszervezeti csoportok szer
vezeti helyzetét és elő kell ké
szíteni az esetleges módosítá
sokat A bizalmiak jogköre 
megnőtt de nagyok a köve
telmények is. Ezért olyan bi
zalmit kell választani, aki él
vezi a kollektíva bizalmát, 
szakmailag és politikailag kép
zett, s minden adottsága meg
van ahhoz. hogy megfelelően 
képviselje akár társai, akár a 
nagyobb kollektíva érdekeit is. 
Velük szemben is — mint a 
szakszervezeti mozgalom min
den tisztségviselőjével szem
ben — érvényesül a hármas 
követelmény: a politikai al
kalmasság, a szakszervezeti 
hozzáértés, a mozgalmi szer
veknél szükséges vezetési, irá
nyítási készség.

Fel kell készülni
Szólnunk kell azokról a 

gazdag mozgalmi múlttal, ta
pasztalatokkal rendelkező, a 
legnehezebb időszakokban is 
helytálló tisztségviselőkről, 
akiknek az új szervezeti ke
retekre való átállás miatt 
tisztségüktől meg kell vál
niuk. Helyes, ha a megszűnő 
testületek tagjainak lehetősé
get teremtünk arra, hogy a 
különböző munkabizottságok
ban tovább tevékenykedjenek.

Tisztában vagyunk azzal, 
hogy sem az új szervezeti 
keretek kialakítása, sem pe
dig azok tartalommal való 
megtöltése nem lesz könnyű 
feladat. Áz élet bármely te
rületén végrehajtott szervezési 
intézkedéshez hasonlóan ez is 
bizonyos megrázkódtatással, 
átmeneti nehézségekkel jár, 
amire mindenütt fel kell ké
szülni.

Tolnai Ildikó,
a szervezési- és káderosztály 

vezetője

Á haladás 
zászlóvivői voltak

Volt valamilyen varázsa, 
szívszorító atmoszférája annak 
az ünnepségnek, amelyet feb
ruár 22-én rendeztek a vasu
tasszakszervezet székházá
ban tizenhét veterán, munkás
mozgalmi harcos tiszteletére. 
A szakszervezeti mozgalomba 
lépésük 40., 50., illetve 60. ju
bileumi éve alkalmából Mol
nár György titkár köszöntöt
te a többségükben a két világ
háború között tevékenykedett 
nyugdíjasokat. "•

Jól szervezett ünnepség volt, 
a rendezők szinte mindenre 
gondoltak. A  vendégeknek 
műsorral kedveskedtek a Ben
czúr utcai óvodások, emlékla
pot és jutalmat osztottak, pil
lanatfelvételek készültek, és 
az egészségre, a viszontlátás 
örömére koccantak egymáshoz 
a poharak — mint ez ilyen al
kalmakkor szokás. Mégsem ez 
tette igazán emlékezetessé 
a találkozási Egymás után 
emelkedtek szólásra a veterá
nok, és szinte percek alatt a 
történelem négy-öt évtizeddel 
ezelőtti eseményeibe csöppen
tünk. Dokumentumfilm-sze- 
rűen peregtek a szenvedélyes 
hangulatú, múltat idéző, fel
becsülhetetlen tapasztalatról, 
bölcsességről árulkodó elbe
szélések. Nem rendezte senki, 
az ünnepség forgatókönyvé
ben sem szerepelt ez az esz
mecsere. Talán ezért volt 
annyira megindítóan érdekes, 
izgalmas, felkavaró. Többen 
ott döbbenték rá, hogy meny
nyivel gazdagabbak lehetnénk 
tapasztalatokban, tudásban 
egyaránt, ha közkinccsé ten
nénk, hasznosítanánk a még 
élő veteránok emlékeit!

Miről is van szó tulajdon
képpen? Nem a múlt olyasfaj
ta emlegetéséről, hogy „ bez
zeg a mi időnkben kenyér 
senv volt”, hanem az osztály
harcban, az érdekvédelmi küz
delemben szerzett tapasztala
tok, tények, mozaikemlékek 
mába való átmentéséről, kon
zerválásáról, Közhelyszerű 
már a jól ismert idézet, hogy 
„aki nem becsüli a múltat, a 
jövőt nem érdemli’*, mégis 
napjainkban is igaz, aktuális 
figyelmeztetés ez. Mert ahogy 
a restaurátor bánik a letűnt 
idők emlékeivel, nekünk is 
úgy kellene bánnunk 1945 
előtti szakszervezeti aktivistá
ink szellemi értékeivel, ta
pasztalataival!

A találkozón részvevő veteránok
(Laczkó Ildikó felvétele)

Az őszi munkaverseny győztese 
a debreceni járműjavító üzem

A debreceni járműjavító 
művelődési házában február 
20-án műszaki konferenciát 
tartottak, amelyen ismeretet
ték a járműjavító üzemek kö
zötti őszi forgalmi,  verseny 
eredményét

Gecse Alfréd, a Vasúti Fő
osztály járműjavító szakosz
tályának helyettes vezetője 
tájékoztatta a megjelenteket

az őszi csúcsforgalom segíté
se érdekében indított mun
kaverseny jelentőségéről, 
hasznáról, majd átadta a ver
senyben győztes debreceni 
járműjavító kollektívájának 
járó 90 ezer forint jutalmat. 
A brigádok versenyében el
ső helyen végzett Ifjú gárda 
szocialista brigád 4500 forint 
jutalomban részesült

V á la s z t á s o k  e lő tt

— Ki kérdezi, hallgatja ma 
már meg például azt, hogy 
mi volt a feladata 1939-ben 
egy bizalminak? Vagy, mi
lyen bátorságot követelt akkor 
a munkások érdekeit képvisel
ni? —■ panaszolta Kócsa Mi
hály. — Nem hív bennünket 
eszmecserére se a szakszerve
zet, se a KISZ. Pedig tudnánk 
a mának is érdekeset, hasz
nosat mondani.

Szakszervezeti és egyéb tan
folyamainkon, iskoláinkban 
sokkal eredményesebben le
hetne történelem-ismeretre, 
osztályharcra tanítani, egy- 
egy veterán előadása segítsé
gével. Nem lenne annyi pros
pektusízű, álmosító konzultá
ció, „mikor lesz már vége?’* 
hangulatú szeminárium. Elő
deink példája lelkesíthet így 
igazán.

Ki ne hallgatná például lé
legzetvisszafojtva Tíhanyszegi 
Lajost, akinek karján még

mindig látni a csendőrkard 
nyomát Vagy Sülé Józsefet, 
aki egy illegális kommunista 
sejt titkára volt és csak úgy 
menekült meg a kínzásoktól, a 
haláltól, hogy egy csepeli vas
utas bújtatta, segítette. A ha
ladás zászlóvivői közül akkor 
sokan vállalták a kálváriát, az 
elbocsátást, a nyomort.

Sokan beszéltek arról is, 
milyen tekintélye volt egy bi
zalminak. Ha végig ment az 
üzemen, és intett a kezével, 
sorra leálltak a gépek. Bizalr 
mi csak a legrátermettebb, a 
szakmát kifogástalanul értő 
dolgozó lehetett, akiért a 
munkások „tűzbe tehették a 
kezüket!”

Munkásvezetők és forradal
márok csapata volt az övék. 
A létért való küzdelemben 
szerezték tapasztalataikat. Ma 
is példaképeink lehetnek. Kár, 
hogy csak jubileumi ünnepsé
geken találkozunk velük!

Kaszala Sándor

A székesfehérvári körzeti üzemfőnökségen február 23-án ünne
pélyes külsőségek között búcsúztatták azt a 12 vasutast, akik 

1979-ben Vonultak nyugalomba

Könyvtáravató Makón
„Művelődésünk egyik leg

fontosabb forrása a könyv, és 
ennek következtében a könyv
tár is. Makón, a kulturális 
életben, a közművelődésben, 
az önművelődésben is nagyon 
fontos szerep jut ennek az in
tézménynek.3* Eddig az idézet 
a Csongrád megyei Hírlap ma
kói kiadásának közelmúltban 
megjelent cikkéből, amely hí
rül adta, hogy a MÁV mun
kásszálló klubjában hamaro
san új fiókkönyvtárat avat
nak.

A könyv tára vatóra február 
4-én került sor. amelyen a 
makói vasutasokon és a kör
nyék lakóin kívül részt vettek 
a szegedi igazgatóság, a szen
tesi körzeti üzemfőnökség mű
velődési bizottsága, a makói 
József Attila könyvtár, a Jó
zsef Attila Művelődési Köz
pont és az Úttörőház képvise
lői is. A megjelenteket Ró
zsa István állomásfőnök kö
szöntötte, majd dr. Forgó Ist
ván, Makó tanácselnöke be
szédében méltatta a Maros 
menti város fejlődését, a kul
turális igények kiélégítését 
Beszédében kiemelte, hogy az 
állomás munkásszállójának 
klubjában létrehozott fiók- 
könyvtár jelentős esemény a 
város életében is. hiszen a 
déli városrészen lakók részé
re itt tudják biztosítási a  jö

vőben a könyvolvasást, a köl
csönzést.

Az új fiókkönyvtárban 
1500 kötet könyv található, 
melyből 500 a MÁV. és 1000 
a József Attila könyvtár tu
lajdona. Az új könyvtár, 
amely hetente két alkalom
mal áll az olvasók rendelke
zésére, már az első napon si
kert ért el; 34-en kérték fel
vételüket a .könyvtár olvasói 
közé;

A makói vasutasok a város 
közművelődési intézményeivel 
már eddig is igen szoros kap
csolatot alakítottak ki. A 
munkásszálló klubjában meg
tartott rendezvényeket nem
csak a vasutasok látogathat
ják, hanem a város lakossága 
is. Programjaik rövid idő alatt 
népszerűek lettek. A hétfői 
napokon TIT-előadásokat tar
tanak, kedden fotó tanfolyam 
és szakkör! foglalkozás, szer
dán discó a fiataloknak, csü
törtökön pedig . a művelődési 
központ filmvetítéseket tart

A fiókkönyvtár átadása 
újabb fontos állomása a köz- 
művelődési munkának, a vas
út és a városi intézmények 
együttműködésének.

(Gellért)
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A MÁ V1980. évi áruszállítási terve 3 millió tonnával több a máit évinél
A  VASÚT ELŐTT ÁLLÓ FELADATOKAT VITATTÁK MEG AZ  ÜZEMVITELI SZAKSZOLGÁLAT SZOCIALISTA BRIGÁDVEZETÓI

(Folytatás az 1. oldalról.)

12 állomás korszerű jelfogó- 
függéses berendezéssel való el
látását és 65 fénysorompó fel
szerelését irányozza elő.

A csomópontok, állomások 
korszerűsítésénél — alapvető 
fontosságuk ellenére — jelen
tős elmaradásaink vannak. A 
kiemelt csomópontok közöl 
Kelenföld fejlesztése csökken
tett ütemben, Záhony körzete 
pedig a IV. ütemre meghatáro
zottak szerint történik. Né
hány nem kiemelt állomás 
tervezett fejlesztése elmarad.

A -vontatój ár mű-park 25 
nagyteljesítményű villamos, 10 
nagyteljesítményű dízelmoz
donnyal és közel 100 új típu
sú mellékvonali motorvonat
tal bővül Ennek eredménye
ként a korszerű vontatási ne
mek részesedése a vonattováb
bítási munkában meghaladja 
a 95, a tolatószolgálatban pe
dig megközelíti a 90 százalé
kot.

A személykocsipark korsze
rűsítésével folytatódik az a 
kedvező tendencia, hogy a 
beszerzendő kocsik ölőhely
kapacitása meghaladja a se
lejtezések miatti veszteséget 
A beszerzésre kerülő mintegy 
180 négytengelyes személyko
csival a fővonalak személy-, 
gyors- és expresszvonatait és 
a megfelelő átcsoportosítással 
az elővárosi vonatokat erősít
jük. Ezenkívül a mellékvonali 
motorvonatokhoz 270 motor
mell ékkocsit szerzünk be.

Az áruszállítási feladatok
hoz közel 4000 különböző típu
sú kocsi beszerzését terveztük. 
Ez a mennyiség mintegy 160

ezer tonna raksúly-kapacitás 
növekedést jelent, ami az át
lagos raksúly 32 tonnáról 33 
tonnára való emelkedését je
lenti.

Az évi áruszállítási terv tel
jesítésénél meghatározó sze
repe van az első félévi telje
sítményeknek, mivel ebben az 
időszakban még kapacitásfö
lösleggel rendelkezünk. Ennek 
megfelelően már jó  előre fel
kerestük a fuvaroztatókat és 
folyamatosai) kezdeményeztük 
az előszállításokat. Az eddigi 
fáradozások — önhibánkon kí
vül — nem jártak sikerrel. 
Januárban sajnos elmaradtunk 
a szállítási tervtől, melynek 
pótlása rendkívüli erőfeszítése
ket követel.

Már napjainkban is, de 
méginkább a következő hetek
ben az igények nagymérvű nö
vekedése várható. Kielégítésü
ket nem szabad a véletlenre, 
vagy valamilyen önkényes el
járásra bízni Az igényekhez 
rugalmasan igazodó, szervezett 
kocsiellátás szükséges, amely 
az áruk fontossági sorrendje 
mellett tekintetbe veszi a vas- 
útigazgatósági ko’csiigényes 
fuvarelőirányzatok teljesítésé
nek alakulását, a kocsipark 
megoszlását és a MÁV min
denkori helyzetét a nemzetközi 
kocsigazdálkodásban.

A szállítási csúcsok megosz
tását a munka egyenletesebbé 
tételét szolgálja az úgyneve
zett garantált kocsikiállítás al
kalmazása. Ez azt jelenti, hogy 
a vasút szervezett hétvégi, va
sárnapi és munkaszüneti rako
dások kocsiszükségletét meg
bízhatóan, maradéktalanul kell 
teljesíteni

A  kocsiforduló-időben van 
a lehető legtöbb tartalék

Külön és kiemelten szeret
nék foglalkozni egyik, talán 
legfontosabb üzemviteli muta
tónkkal, a kocsiforduló idővel. 
Ezt egyrészt az indokolja, hogy 
benne valamennyi fontos tevé
kenységünk feloldódik, más
részt aktuális, mert az utóbbi 
években igen kedvezőtlenül 
alakult, s itt van a legtöbb tar
talék. Ez évi célkitűzésünk 
3,65 nap. Ennek eléréséhez 
számba kell vennünk minden 
olyan összetevőt, amely a ko
csiforduló alakulását meghatá
rozza.

Gyakorlatilag mindegy, hogy 
a teendőket hol kezdjük, de 
elsőnek válasszuk mégis az 
árukezelés i helyet E ponton 
kapcsolódik ugyanis közvetle
nül a fuvaroztató és a vasút 
munkája, mégpedig a kiszol
gálási, illetve a rakodási tevé
kenység.

A helyi kiszolgálásban egy
idejűleg kell biztosítani a terv- 
szerűséget és rugalmasságot, 
mindenkor szem előtt tartva a 
lehetőségeket és a kölcsönös 
érdekeket. Különösen arra hí
vom fel a figyelmet hogy az 
árukezelési helyet illetve ipar
vágányt nemcsak akkor kell 
kiszolgálni, ha leadási kocsi 
van. Legalább ilyen fontos a 
kiürült és felhasználásra ott 
nem kerülő kocsikért is el
menni.

A vezérigazgató-helyettes 
ezután a kocsik tartózkodásá
val kapcsolatban néhány, * a 
közeljövőben bevezetésre ke
rülő intézkedésekről beszélt. 
Ilyen lesz egyes állomások 
gyorstolató vonatokkal törté
nő kiszolgálása, s a körvas
úién 'Túáv bevált úgynevezett 
fordavonati rendszer beveze
tése. Ide sorolható az is, hogy 
a hosszabb vonalakat kiszolgá
lási szempontból több részre

osztották. Ezáltal az egyes sza
kaszok Üres kocsi ellátása-és 
Jegycseréje lényegesen meg
gyorsítható.

Az áruszállítás szempontjá
ból meghatározó jelentősége 
van a rendezőpályaudvarok
nak is. Erről a következőket 
mondotta:

— Az üzemvitel menetében 
fennálló zavarokra, nehézsé
gekre elóször a rendezőpálya
udvarok hívják fel a figyel
met. Érthető tehát, hogy min
den körülmények között meg
különböztetett gondot fordí
tunk az itt folyó munkára, a 
teljesítmények alakulására. Ál
talános alapelvünk, hogy az 
elegyrendezési feladatokat a 
rendezőpályaudvarokra kon
centráljuk, mivel ezek vannak 
felszerelve a feladatok ellátá
sához szükséges berendezések
kel (irányvágányok, gurító- 
domb).

Kétségtelen, hogy a rende
zőpályaudvarok korszerűsítése 
terén az elmúlt években nem 
tudtunk kellő mértékben elő
relépni. Az is igaz azonban, 
hogy a meglevő berendezések
kel is lehetne nagyobb teljesít
ményeket elérni a kapacitások 
jobb kihasználásával. Minde
nekelőtt utalni szeretnék a 
rendezőpályaudvar munkájá
nak tervszerűbb, előrelátóbb 
szervezésére, a munka minő
ségének javítására és a mun
kaidő jobb kihasználására. 
Gyakran tapasztaljuk, hogy az 
egyes gurítási fogások között 
az indokoltnál nagyobb szüne
tek vannak, a nem megfelelő 
érkező kocsi vizsgálat miatt sok 
a felesleges kisorozás, a szol
gálatátadások között néha 
órák telnek él, amikor a mun
ka csökkentett intenzitással 
folyik, vagy szünetéi.

Használjuk ki jobban 
a korszerű vontatójárműveket

Természetesen vannak olyan 
helyzetek, amikor egyes rende
zőpályaudvarokon különböző 
okok miatt torlódás alakul ki. 
Ilyenkor még fokozottabb elő
relátásra, kapkodásmentes 
munkára van szükség és cél
szerű, ha ilyenekre tervsze
rűbben, előre felkészülünk.

A tehervonatok közlekedésé
vel szorosan összefügg a von
tatójárművek kihasználása és 
az utazószemélyzet foglalkoz

tatása. Az átlagos terhelés 
növelése a mozdonyok inten
zív kihasználását segíti elő, 
emellett azonban nagyon fon
tos az időbeni jobb kihaszná
lás, amit alapvetően a haszon- 
kilométer teljesítmény jelent. 
Nem vagyunk elégedettek, fő
ként a nagyteljesítményű vil
lamos- és dízelmozdonyok bá
zisban elért haszonkilométer 
teljesítményével. Ennek 4—5 
százalékos túlszárnyalását tűz

tük ki célul A tervszerű mun
ka megköveteli, hogy reálisan 
számba vegyük a vonattováb
bítási feladatokhoz szükséges 
vontatójármű mennyiségét és 
ezt szembeállítsuk a' ténylege
sen rendelkezésre állóval. Kü
lönösen fontos ez a menet
rendváltozást követő időszak
ban, ami lényegében egybe 
esik a nyári forgalom beindu
lásával.

A  (tehervonati vontatójármű
igény meghatározásánál, illet
ve a rendelkezésre álló mozdo
nyok figyelembevételénél nem 
szabad eltekinteni a gőzmoz
donyoktól sem. Üzemük olcsó 
s egyes feladatok ellátására, 
például anyagvonati mozdony
ként, nagyon alkalmas. A moz-

Szemők Béla korreferátumát 
tartja

donyok jobb kihasználása ér
dekében szükséges felülvizs
gálni a trakció-elosztást és 
semmiképpen sem helyes, ha 
a korszerű nagyteljesítményű 
mozdonyok hatéköny felhasz
nálását igazgatósági érdekek
hez, illetve nem egészen jól 
értelmezett . vonalismereti 
problémákhoz kötjük.

A vonóerő és a kocsipark 
üzemkészségének helyzetéről 
és a járműjavító üzemeink, 
vontatási telepeink feladatai
ról szólva rámutatott, hogy a 
korszerű, nagyteljesítményű 
mozdonyaink üzemkészségé
nek eddigi szinten tartása és 
esetleges további javítása az 
ismert anyag- és alkatrészel
látási gondok mellett, nagy 
feladatot ró a járműjavító üze
mekre és a vontatási főnöksé
gekre egyaránt.

A mennyiségi terv és az 
üzemkészség teljesítése mellett

kiemelt feladat a járművek 
mipőségi színvonalának eme
lése. A jó minőségben megja
vított járművek egyrészt a 
forgalom gyors, zavarmentes 
lebonyolítását segítik elő, más
részt a szállítási költségek 
kedvező alakulását szolgálják.

— Ha bármely fórumon 
szállítási feladatainkról beszé
lünk, vitatkozunk, mindig elő
térbe kerül Záhony körzet 
munkája — váltott újabb té
mára az előadó —. Ezúttal is 
szükségesnek tartom, hogy a 
körzet tevékenységéről szóljak. 
Záhony elmúlt évi teljesítmé
nye lényegesen elmaradt a 
tervtől A belépő áruforgalom
ban mintegy két, kilépőben 
pedig közel egy millió tonná
val volt kisebb az elmúlt évi 
eredmény. Bár a kisebb telje
sítményekben számos külső 
tényező nagymértékben közre
játszott, a helyi munkában is 
voltak hiányosságok. Nem volt 
mindig folyamatos az átrakási 
tevékenység. Ennek oka az 
volt, hogy a rendelkezésre álló 
kocsimennyiséget nem a tech
nológiának megfelelően ren
dezték meg, hanem felhaszná
lás előtt a rakodóhelyeknél 
válogatták. Nem vették igény
be Fényeslitke Északi rendező- 
pályaudvar üres kocsik rende
zésére szolgáló kapacitását. 
Hiányzott az előrelátás a ra
kodó brigádok munkájának 
megszervezésénél is, nem él
tek megfelelően a rugalmas 
átcsoportosítás lehetőségével. 
Emiatt esetenként a rendelke
zésre álló munkaerőt nem le
hetett racionálisan foglalkoz
tatni, néha órák estek ki a 
brigádok teljesítményéből.

Mind a belföldi, mind a 
nemzetközi személy- és teher
forgalom minél eredménye
sebb lebonyolításában fontos 
szerep hárul az operatív irá-- 
nyító szervezetre. Az üzemvi
teli szakszolgálat korszerűsíté
sével összhangban került sor e 
szervezet továbbfejlesztésére. 
A szervezeti módosítás min
denekelőtt arra irányult, hogy 
az azonos jellegű tevékenysé
get ellátó szervek egy keretben 
működjenek, szűnjenek meg a 
párhuzamosságok, egyszerű
södjék az irányítás, a megfele
lő döntések a megfelelő hely
re kerüljenek és elsősorban a 
központi akarat érvényesüljön. 
A szervezet korszerűsítése ön
magában nem elegendő a 
jobb munkához. Szükség van 
a tevékenység állandó korsze
rűsítésére, a még jobb munka- 
megosztásra és együttműkö
désre.

nek ez lenne az alapja. Ezért 
arra keli törekednünk, hogy 
mind a szocialista, mind a 
munkabrigádokon belül na
gyobb méreteket öltsön az 
egyes brigádtagok kezdemé
nyezéseire épülő kollektív vál
lalás. Széles körben el kell 
fogadtatni a vezetőkkel és a 
dolgozókkal egyaránt, hogy a 
brigádtevékenységet nem za
varja, sőt hatékonyabbá teszi 
az egyéni kezdeményezés, 
melynek jelentőségét a mun
kavégzés minőségi tényezőinek 
előtérbe kerülésé is aláhúzza, 
hiszen kiindulópont az egyén 
minőségi munkája.

A gazdasági "vezetőknek és 
a szakszervezeti szerveknek a 
jövőben egyre inkább arra kell 
törekedniük, hogy nem a szán
dékot, az elhatározást kell el
sősorban elismerni, hanem a

teljesítményt. A kollektívák 
megítélésének középpontjában 
az elért eredményeknek, az 
összteljesítményeknek kell áll
niuk, amelyek magukban fog
lalják a munkaköri feladatok 
megoldásának színvonalát, a 
vállalások teljesítését, vala
mint azoknak a kezdeménye
zéseknek az eredményeit» 
amelyek az éves felajánlások 
megtételénél még nem voltak 
előre láthatóak. Mindebből 
egyértelműén következik, hogy 
a szocialista brigádok tevé
kenységének értékelése nem 
korlátozódhat a vállalások 
teljesítésének megítélésére és 
akkor is részesíthetők elisme
résben, ha nem tettek előzete
sen felajánlásokat, de mun
kájukat az átlagtól kiemelked
ve, magas színvonalon és jő 
minőségben végzik el.

Megnőtt a létjogosultsága 
a komplexbrigád-mozgalomnak

Á  vasút és a szakszervezet vezetői 
számítanak a brigádokra

Szabó Béla vezérigazgató- 
helyettes után Szemők Béla, 
a vasutas-szakszérvezet titkára 
lépett a mikrofon élé. Beve
zetőjében a vasút megnöveke
dett feladatairól szólva utalt a 
kongresszusi mun ka verseny, a 
szocialista brigádmozgalom je 
lentőségére.

— Már az elmúlt időszakban 
tapasztalhattuk: a brigádok
kongresszusi vállalásaiban 
egyre inkább érezhetővé vált 
az a törekvés, hogy az áru- 
szállítási feladatok teljesítése 
mellett kiemelt szerepet kap
janak az üzemvitel minősé
gi elemeinek javítására, az 
anyaggal és energiával való 
takarékosságra irányuló fel
ajánlások. Szocialista brigád
jaink kongresszusi pótvállalá
saikat mindenhol felelősséggel, 
az összvasúti célok és igények, 
valamint a helyi lehetőségek 
ismeretében, azok gondos mér
legelésével tették meg.

A kongresszusi munkaver
seny eddig elért eredményei 
biztatóak. 1980-ban a jelentő
sen megnövekedett feladatok 
miatt azonban többre van 
szükség, ezért a versenylendü
letet tovább kell fokozni. S 
mivel a szocialista brigádmoz
galom elismerten a munkaver
seny t legfejlettebb formájává 
vált, a vasút gazdasági vezeté
se és szakszervezetünk elnök
sége is joggal számít a szocia
lista brigádok aktivitására, 
ezen belül is elsősorban a 
kulcsfontosságú üzemviteli te
rületen dolgozó brigádokra. \

Ez azért is indokolt, mert! a 
szocialista brigádmozgalom fő

ereje nem abban van, hogy 
élik saját belső életüket, képe
zik magukat, elvégzik felada
taikat, hanem abban; hogy 
együtt élnek a szolgálati hely 
egész kollektívájával, kezde
ményeznek, mozgósítják brigá
don kívüli munkatársaikat a 
feladatok megoldására. Példát 
mutatnak helytállásban, nem 
tűrik maguk körül a lazaságot, 
a fegyelmezetlenséget és neve
lik környezetüket anélkül, 
hogy különbnek, okosabbnak 
tűntetnék fel magukat mások
nál. Ahol a szocialista brigá
dok a kollektíva többi tagjá
tól elkülönülnek, csak saját 
vállalásaik teljesítésével törőd
nek, ott a mozgalom céljával 
ellentétes eredmények szület
nék.

Változatlanul állítjuk, hogy 
jó vállalások csak ott, azokon 
a helyeken születnek, ahol a 
gazdasági vezetők és a társa
dalmi szervek elegendő gon
dot fordítanak a tervek lehető 
legapróbb részekre történő le
bontáséra, ahol a szolgálati 
helyek egészére megszabott 
célkitűzések ismeretében a ki
sebb kollektívák saját, sző
kébb munkaterületükön is is
merik a nagy egészből reájuk 
háruló feladatokat.

így lehet nagyobb teret biz
tosítani az egyéni kezdemé
nyezéseknek, a személyes kö
telezettségvállalásnak. Jelenleg 
a vasút egész területére jel
lemző, hogy a munkaverseny 
egyéni formája még nem ter
jedt el a kívánatos és lehetsé
ges mértékben, pedig az iga
zán hatékony munkaverseny

Ma, amikor a vasúton is a 
szervezeti ■ változások korát 
éljük — hogy csak az üzem
főnökségek, az üzemviteli osz
tályok és a szakosztály meg
alakítását említsem — lénye
gesen megnőhet a különböző 
tevékenységet végző brigádok 
kapcsolatának a szerepe. így 
a vasúton is könnyebben ki- 
szélesíthetővé válik a komp
lex brigád-mozgalom. Ha a kö
zös feladatok ellátására sok 
évvel ezelőtt tudtunk a VO
LÁN dolgozóival igen eredmé
nyesen működó komplexbrigá
dokat létrehozni, akkor miért 
ne tudnánk ugyanezt meg
csinálni a forgalmi és vonta
tási dolgozók között, akiknek 
tevékenysége ezer szállal kap
csolódik egymáshoz? Ha már 
az üzemfőnökségen az utazó
személyzetet —  mozdonyveze
tőket és vonatvezetőket — egy
ségesen vezényeljük, akkor 
miért ne lehetne itt komplex
brigádokat alakítani? És mi
ért ne lehetne az üzemvitel 
területén dolgozó műszaki- 
gazdasági szakembereket be
vonnunk a szocialista brigád
mozgalomba úgy, hogy a fizi
kai dolgozókkal együtt végez
zék feladataikat, keressék az 
üzemszervezés kihasználatlan 
lehetőségeire a megoldást?

A jövőben tovább fejleszt
jük a brigádmozgalom Önkor
mányzati elemeit, mert egyre 
inkább indokolt a brigádok 
önállóságának növelése a kol
lektíva belső életének alakítá
sában. Célunk, hogy a hosz- 
szabb időszakon keresztül ki
emelkedő munkát végzett, ki
forrott kollektívák nagyobb 
önállóságot kapjanak olyan 
kérdésekben, mint a munka
feladatok egymás közötti elosz
tása, a jutaűnak személyre«zó
ló felosztása, fegyelmi eljárás 
lefolytatása, stb.

Arról sem szabad azonban 
megfeledkezni, hogy ennek a 
mozgalomnak hármas jelszava 
van. A  brigádok tevékenysé-

Pullal Árpád 
(Laczkó Ildikó felvételei)

gére ugyan alapvetően a szo
cialista módon végzett munka 
jellemző, de szocialista módon 
kell tanulniuk és élniük is. És 
ha a termelésben többet ké
rünk a brigádoktól, akkor az 
így van a másik két terüle
ten is.

A szocialista brigádok ma 
már nemcsak a termelő mun
ka kereteit adják, hanem a 
művelődés bázisaivá is váltak.

Ennek ellenére a fejlődés még 
nincs összhangban a követel
ményekkel, igényekkel. A  nem 
termelési jellegű vállalások, 
törekvések nem elég konkré
tak, nehezen értékelhetők. Hi
ba az is, hogy a gazdasági 
vezetők, de sokszor maguk a 
brigádok sem tartják azonos 
értékűnek a termelési jellegű 
felajánlásokkal.

öntudatos, fegyelmezett 
munkára csak akkor számítha
tunk, ha célkitűzéseinkkel a 
vasutas dolgozók szerte az or
szágban azonosulni tudnak, 
ha azokat magukénak érzik és 
megvalósításukat — belső meg
győződésből — minden tőlük 
telhető formában támogatják. 
Ehhez az is szükséges, hogy a 
szakszervezeti szervek és a 
gazdasági vezetők segítsék a 
szocialista brigádok kezdemé
nyezéseit, a kongresszusi muu- 
ka verseny keretében tett vál
lalásaik teljesítését Emellett 
he feledkezzenek meg az em
berekről való gondoskodásról, 
a jogos igények teljesítéséről,

A ,¿Sziklai Sándor” szocia
lista brigád felhívásához szo
cialista brigádjaink folyamato
san csatlakoznak. A Vasuta
sok Szakszervezete elnöksége 
kéri Önöket, hogy ezt a moz
galmat a kongresszusi és fel
szabadulási munkaverseny je
gyében szélesítsék tovább. Az 
üzemi érdek pedig azt kívánja, 
hogy a végrehajtó területen 
dolgozók elsősorban saját 
munkaterületükön dolgozza*
nak kongresszusi műszakban. 
A  nem termelői területeken 
dolgozók pedig vállaljanak 
részt a termelési feladatok el
látásában, illetve ahol lehetsé
ges vegyenek részt a Hazafias 
-Népfront településfejlesztő 
akcióiban — fejezte be kor- 
referátumát Szemők Béla.

Szabó Béla vezérigazgató- 
helyettes beszámolója és Sze
mők Béla titkár korreferátuma 
utána vitában felszólalt Pullái 
Árpád közlekedés- és posta
ügyi miniszter is. Hangsúlyoz
ta többek között, hogy a szo
cialista brigádmozgalom csak 
akkor képviselhet továbbra is 
társadalmi méretekben rend
kívül nagy erőt, ha a brigá
dok csökkentik a mozgalom 
formális elemeit. Eredetiségé
nek, hatékonyságának megőr
zése érdekében nem vállal
kozhatnak a szakmai vezetés 
gyengeségeinek korrigálására. 
Azokat a feladatokat, amelyek 
az üzemvezetésre tartoznak, 
ne a brigádok vállalásai közé 
sorolják. A szolgálati vezetők
nek kell megteremteni annak 
a lehetőségét, hogy több le
gyen a hasznos teljesítmény.

A miniszter ezután rámuta
tott, hogy érdemes továbbfej
leszteni a komplexbrigádok 
együttműködésének feltételeit. 
A brigádok tartsák fontos fel
adatuknak az energia- és 
anyagtakarékosság lehetőségei
nek felkutatását, legyenek ezen 
a téren Is kezdeményezőbbek.

A tanácskozás végén az el
nöklő Gulyás János vezér
igazgató-helyettes javaslatára 
a résztvevők felhívással for
dultak a vasutas. dolgozókhoz, 
hogy csatlakozzanak a Sziklai 
Sándor brigád felhívásához. A 
felhívás szövegét — melyet la
punk 4. oldalán közlünk — 
egyhangúlag elfogadták.
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F E L H ÍV Á S
AVASUTAS DOLGOZÓKHOZ

Az üzemviteli szakszolgálatok élenjáró szo
cialista brigádjainak vezetői 1980. február 
22-én a MÁV Vezérigazgatóságon országos ta
nácskozáson vettek részt. A vasút gazdasági és 
mozgalmi vezetőivel együttesed megvitatták 
az 1980. évi szállítási feladatok hatékonyabb 
végrehajtásának lehetőségeit

A tanácskozás résztvevői állást foglaltak ab
ban, hogy a Magyar Államvasutak területén 
is joyábbi erőfeszítéseket kell tenni az 
MSZMP Központi Bizottsága 1979 december 
0-i határozata végrehajtására. Ennek érdeké
ben a fejlesztés útján bővülő és korszerűsödő 
eszközök, berendezések üzembe állítása mel
lett, a vasúttal szemben támasztott népgazda
sági szállítási igényeket elsősorban a termelé
kenység fokozásával, az eszközök jobb kihasz
nálásával, a gazdálkodás javításával, az 
anyag és energia takarékos felhsználásával, a 
biztonsági követelmények legszigorúbb betar
tásával kell elvégezni.

Mi, a tanácskozás résztvevői felhívással for
dulunk valamennyi vasutas dolgozóhoz» szo
cialista brigádhoz a kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny lendületének fokozásá
val, cselekvő tenniakarássál keressük a lehe
tőségeket munkánk színvonalának emelésére, a 
munkaidő fegyelmezett kihasználására, az 
1980, évi tervek teljesítésére.

Tevékenységünket elsősorban az alábbi fel
adatokra irányítsuk:
dNfe Minden szolgálati hely kollektívája sze- 

znélyes felelősségének érezze az éves 
tervfeladatok teljesítését

® A vasút alapvető feladata a szállítás, 
ennek kell alárendelni minden szakszol
gálat tevékenységét. Az igények alapján lehe

tőség van arra, hogy teljesítményeinket to
vább növeljük. Tekintsük elsőrendű feladat
nak az éves szinten előirányzott 137 millió 
árutonna elszállítását

© Az áruszállítási feladatok teljesítése el
sősorban az eszközök jobb kihasználásá
val, fegyelmezettebb munkával valósítható 

meg. Ennek érdekében a szocialista brigád
jaink vállalásaik megtételénél mindennapi 
munkájuk során az alábbiakat vegyék figye
lembe:

— a forgalmi dolgozók a kocsiforduló javítá
sa érdekében csökkentsék az állomási kocsi
tartózkodási időt:

—v a menetirányitó szolgálat dolgozói bizto
sítsák a tehervonatok menettartamának jelen
tős csökkentését, közelítve a menetrend szerin
ti menettartamhoz;

— a forgalmi szolgálattevők, állomásirányi- 
tők, elegyrendezők úgy dolgozzanak, hogy ál
lomásuk vonatfeldolgozó munkája ne okoz
zon fennakadást a vonatforgalomban;

— a teherkcsi-gazdálkodás javításával, a ra
kodófelekkel, a VOLÁN vállalatokkal fokozot
tabb együttműködéssel biztosítsák a rakodá
sokhoz szükséges kocsik rendelkezésre bocsá
tását;

— a központi irányító szolgálat dolgozói a 
forgalom szabályozásnál a vontató jármüvek 
kihasználásánál, a teherkocsi-gazdálkodásnál, 
ez utazószemélyzet munkaidejének termeléke
nyebb kihasználásánál — intézkedéseik során 
— az eddiginél jobban vegyék figyelembe, a 
hálózati érdekek érvényesítése mellett, a gaz
daságosságot, a hatékonyságot.

# A személyszállítás kulturáltságának ja
vítását, a szocialista brigádok tartsák 
elsőrangú kötelességüknek. Ne tűrjenek meg 

mulasztást, a menetrendszerűséget, a szerel
vények tisztaságát, az utaskiszolgálást ille
tően. Szorgalmazzák a szigorúbb jegyvizsgá

latot és az ellenőrzést Hatékony intézkedés
sel fel kell számolni — egyes körzetekben —- 
a munkásvonatok szinte rendszeres megkés- 
leltetését

Az MSZMP XII. Kongresszusának 
irányelve a közlekedésen belül kiemeli 

a vasút szerepét a nagy távolságra történő 
áru- és személyszállítás növekedésében. Ezt 
tükrözik az 1980. évi tervek.

A megnövekedett feladatok végrehajtásának 
alapvető biztosítéka a fegyelmezett munka, a 
szolgálati fegyelem megszilárdítása. A szocia
lista brigádok ne tűrjék meg soraik között a 
fegyelmezetlen dolgozókat.

A szolgálati helyek vezetői személyes példa- 
mutatással és határozott intézkedésekkel biz
tosítsák a munkahelyi rendet és fegyelmet. A 
szocialista brigádok támogassák a rend és fe
gyelem megszilárdításában a munkahelyi ve
zetőket.

^SkAz MSZMP XII. Kongresszusa és ha-
MSP zánk felszabadulásának 35. évforduló

ja közelgő időpontjait az ország szocialista 
brigádjai a „Sziklai Sándor** szocialista bri
gád felhívásához csatlakozva, külön kommu 
nista műszakkal, többlet termelő munkával 
köszöntik.

A vasutas szocialista brigádok többsége 
már csatlakozott a felhíváshoz. Ez feljogosítja 
a tanácskozás résztvevőit arra, hogy egyön
tetűen elhatározzák:

1980. március 22-én a Magyar Államvasutak 
minden szolgálati helyén, ahol a társadalmilag 
hasznos munka biztosítható, kommunista mű
szakot tartanak.

A tanácskozás részvevői felhívják az érin
tett vasutas dolgozókat, hogy ezen a napon 
fordítsanak különös gondot a kommunista mű
szakokat tartó vállalatok kocsiigényének idő
ben történő kielégítésére, az ipartelepi kiszol
gálások és kocsibeállítások pontos elvégzésére.

Gondoskodjanak az ország egészére kiter
jedő kommunista műszakon a dolgozók utazá
sát biztosító munkásvonatok pontos és kultu
rált közlekedtetéséről.

Azok a dolgozók, akik ezen a napon fardu- 
Iószolgálati munkarendjük szerint teljesítenek 
szolgálatot, 1980. április 4-tg vállaljanak kü
lön műszakot szabad idejűkben, elsősorban 
saját munkaterületükön. Ha arra ott ninra 
igény vagy lehetőség, más vasúti munkaterü
leten, illetve a Hazafias Népfront által szer
vezett mozgalom keretében.

A kommunista műszak teljes bérét közpon
tilag, vasutas gyermekintézmények fejlesztésé
re kell fordítani, melyért a MÁV Vezérigazga
tóság felelős.

A tanácskozás felhívja a vasútigazgatóságok 
vezetőit, a szolgálati főnököket, a közvetlen 
felügyeletet ellátó szervek (szakosztályok, 
igazgatósági osztályok) vezetőit arra, hogy 
gondoskodjanak a kommunista műszak meg
szervezéséről, a résztvevőknek biztosítsanak 
hasznos, termelő munkát.

Kérjük a szocialista brigádokat, hogy a há
lózat minden munkahelyén tegyék maguké
vá a vasutas dolgozók kommunista műszakjá
nak ilyen irányú és célú megtartását és a töb
bi dolgozókat is mozgósítva, vegyenek részt az 
ország dolgozóinak demonstratív megmozdu
lásán.

A tanácskozás részvevői a felhívást egyön
tetűen elfogadták és kérik a vasút minden 
szocialista brigádját, hogy az abban foglalta
kat, a saját munkaterületükre konkretizálva 
valósítsák meg.

Az üzemviteli szakszolgálatok élenjáró
szocialista brigádvezetőinek országos 

tanácskozása

Jó időpontban

A kongresszusi munkaverseny segíti 
az Északi Járműjavító gazdálkodását
Fél éve immár, hogy ama 

emlékezetes munkásgyűlésen
— 1979. augusztus 10-én — 
csatlakoztak a SZOT és a 
KISZ Központi Bizottsága 
felhívásához: a XII. párt
kongresszus és hazánk félsza
badulásának 35. évfordulója 
tiszteletére szervezett munka
versenyhez. S jóllehet, a mér
leg megvonásával még vár
nak az Északi Járműjavító 
Üzemben, egyelőre egyik kol
lektívát sem akarják a másik 
élé helyezni, az már nyil
vánvaló: az üzem gazdálko
dása szempontjából is jó  idő
pontban kezdték meg e ter
melési vetélkedőt Olyankor, 
amikor szükség volt az erők 
összpontosítására, az egysé
ges teniniakarásra, hogy el
maradásaikat pótolni tudják, 
s a nem éppen hízelgő helyről
— a sereghajtók között vol
tak — előbbre rukkolhassa
nak.

Mélypont után
A hanyatlás — miként Csá

ki Sándor, a szakszervezeti 
bizottság titkára felidézi — 
1977 végén kezdődött, gon
doktól terhes esztendő volt 
az 1978-as is, s még 1979 el
ső fele sem hozta meg az áhí
tott javulást Sőt: egyes ér
tékelések szerint 1979 közepe 
táján voltak a mélyponton. 
Mint az ilyen helyzetekkor ál
talában, nem lehetett egyetlen 
okot bűnbakként említeni. 
Mind nyomasztóbbá vált az 
anyag- és alkatrészellátás hiá
nyossága, a munkaszervezés 
nem igazodhatott a kényszerű 
bakugrásokhoz, s a rossz lég
körben a vezetés sem volt 
egységes. A viták tovább gyű
rűztek, és a középvezetők mun
kájára is halottak.

Félévkor az volt a kérdés: 
teijesíthetők-e egyáltalán az 
1979-es feladatok? Sokak sze
rint: nem. S az eredmény?

— Kilencvenhat és fél szá
zalékos létszámmal 99,4 szá
zalékra teljesítettük éves ter
vünket, vagyis az egy főre 
jutó termelékenység, 1978- 
hoz képest, 4,5 százalékkal ja
vult — érvel a számok soro
lásával az szb-titkár, majd 
hozzáteszi: — ezzel voltakép
pen elégedettek lehetünk. A 
második félévben bekövetke 
zett a remélt fordulat. Ami
kor már mindenütt kopogtat
tunk, hogy segítsenek, a 
MÁV anyagellátási igazgató
sága is megtette a tőle telhe
tőt. Rendszeresebben érkez
tek az importanyagok, s a 
hazai ellátás is valamelyest 
olajozottabb lett Nem annyi
ra, hogy ne legyenek gond

jaink, de a Ganz-MÁVAG kö
zel van hozzánk, és a kö
zépvezetők egymás közötti 
kapcsolatainak köszönhetően 
legalább egyik napról a má
sikra élhetünk. Persze így is 
folytatódik a régi gyakorlat: 
a javításra beérkező mozdony
ból kiszereljük a jó alkatrészt, 
hogy a már indulásra kész jár
műbe áthelyezzük. Bárhogy 
történt is, a lényeg mégis az: a 
második félévben arra is tel
lett erőnkből, hogy bepótol
juk az első félév elmaradá
sait

Szeptemberre emlékezve
■ Főleg a szeptember hozott 

rendkívüli eredményt: igaz, 
intézkedések sorát hozták, 
hogy minél jobb körülménye
ket teremtsenek. Az érintet
tek is megértették, hogy csak 
rendkívül indokolt esetben 
mehettek szabadságra, de még 
a rövid távolléteket is mini
málisra csökkentették. A har
madik negyedév végén már 
kevesebb volt a kétely: el
érhető közelségbe került a 
terv teljesítése.

Tavaly arányváltozásra is 
sor került: a villamos moz
donyok javítása a felmenő 
ágra került, miközben a díze
leké csökkent. A kétezer 
lóerősnél kisebb dízelek fo
kozatosan Szolnokra költöz
nek, s így 1979-ben — az ötö
dik ötéves tervidőszak elején 
kialakított egységes mozdony
szereidében — már több vil
lamosmozdonyt javítottak 
(szám szerint 264-et), mint 
dízelt (239-et). Ez egyben a 
Kőbányai úti üzem jövőjét is 
meghatározza.

Ám kanyarodjunk Vissza a
kongresszusi-felszabadulási 

munkaversenyhez. Egyebek 
között felajánlották, hogy a

V43-asok 4-es, 5-ös és 0-os 
jelű javításait olyan minőség
ben végzik, amely lehetővé 
teszi: két nagyjavítás között, 
a korápbi 400 ezer kilométer
rel szemben 800 ezer kilomé
ter legyen az üzembiztos futó
képességük. Vállalták a javí
tásban levő mozdonyok átfu
tási idejének csökkentését, s 
azt, hogy az őszi ésúcsforga- 
lom idején 5, 1980-ban pedig 
további 3 nagyteljesítményű, 
üzemképes mozdonnyal több 
álljon a vontatás rendelkezé
sére. Szó esett az energiata
karékosságról, a törvényes 
munkaidőalapból kieső vesz
teségidők csökkentéséről, s 
ami népgazdasági szempont
ból is igencsak lényeges: az 
importból származó alkatré
szek körét, s 1980-ban 13,5
millió forint értékű import és 
0,5 millió forint értékű hazai 
gyártású alkatrésszel többet 
újítanak fel, építenek be a 
járművekbe, mint tavaly . . .

Adott létszámmal
Az idén, 1979-hez képest, 

mintegy 3 százalékkal kell 
többet produkálnia az Északi 
Járműjavítónak. Nem kerget
nek illúziókat, nem ábrándoz
nak a munkaerőhelyzet meg
oldásáról: a létszám tartását 
tervezik. De —> s ezt hangsú
lyozzák — nemcsak a lét
számarányos terv teljesítésé
vel számolnak. A január — 
noha nem volt zökkenőmen
tes, a tervezettnél kevesebb 
felújított mozdonyt bocsátot
tak ki — 1979 januárjánál 
kedvezőbben zárult. S ha a

kongresszusi-felszabadulási 
munkaverseny lendületével is 
élni tudnak, esélyük van ar
ra, hogy előrébb* kerüljenek 
a járműjavító üzemek rang
sorában.

F. T.

Elismerésre méltó eredmények

Szolnok és Salgótarján ötödször lett első 
a MÁV—Volán komplexbrigádok versenyében

A budapesti vasútigazgató- 
ság területén dolgozó MÁV-— 
Volán komplexbrigádok múlt 
évi munkáját február 29-én 
értékelték. 1979-ben 21 bri
gádban 362 vasutas és 408 
Volán-dolgozó versenyzett egy
mással. A kollektívák 119 ezer 
886 kocsit mozgattak meg. Ez 
ugyan valamelyest kevesebb, 
mint tavalyelőtt volt, de így 
is eleget tettek a reájuk bí
zott feladatoknak.

Az értékeléssel megbízottak 
megállapították, hogy a jövő
ben tovább kell finomítani a 
komplexbrigádok versenysza
bályait Az eddigi elbírálások 
alapján — minden esetben 
csak tonnával mérték a telje
sítményt — ezentúl árunemek 
szerint dolgozzák ki a válla
lási pontokat. Vagyis élesen 
megkülönböztetik a nehéz tö
megszállítmányokat (szenet 
követ, kavicsot stb.) a köny-

nyű darabáruktól. A cél to
vábbra is a minőségi munka 
növelése.

A résztvevők azt is megál
lapították, hogy a már 17 esz
tendeje élő komplexbrigád- 
mozgalom minden tekintetben 
szépen fejlődik. A brigádok 
többször szerveznek közös ki
rándulásokat vetélkedőket. 
Nemrégen például a salgótar
jáni komplexbrigád huszonhat 
tagja tapasztalatcsere-látoga
tást tett Csehszlovákiában.

A budapesti vasútigazgató- 
ság területén működő komp
lexbrigádok tavaly is négy 
kategóriában versenyeztek. Az 
első kategóriában ez alkalom
mal immár ötödször a szolno
kiak, a másodikban ugyan
csak ötödször a salgótarjániak 
lettek az elsők. A harmadik
ban Balassagyarmat, a negye
dikben Szécsény vitte él a 
pálmát

S. R.

Szómba thely:

Pénzjutalomban részesültek 
az őszi forgalom legjobbjai

Az őszi hónapokban a 
szombathelyi vasúti csomó
pont és a celldömölki von
tatás Dobó István szocialista 
brigádja nyújtott legkiemel
kedőbb teljesítményt a szom
bathelyi vasútigazgatóság te
rületén.

Nyugat-Dunántúlon a leg- 
nagyob forgalmat lebonyolí
tó Szombathely-állomás és a 
vontatási főnökség áruszállí
tási tervét az év utolsó négy 
hónapjában két százalékkal 
teljesítette túl. Az irány-, il
letőleg a közvetlen tehervo
natok átlagos terhelése az 
előző év hasonló időszakának 
1025 tonnájáról 1074 tonná
ra nőtt.

Szeptembertől december 
végéig négy hónap alatt, a 
csomóponton 2,7 millió fo
rint értékű szenet és 630 ezer

forintnyi gázolajat takarítot
tak meg. Aktívan kivették a 
részüket a kongresszusi mun
kaversenyből és közel 1500 
órát dolgoztak társadalmi 
munkában.

A tíztagú Dobó István szo
cialista brigád Celldömölkön 
terven felül 300 tehervagon 
futójavítását végezte el és ez
zel a teljesítményével nagy
ban enyhítette a csúcsforga
lom szállítóeszköz-ínségét. 
Normaóráknál 50 órát taka
rítottak meg és anyagmeg
takarításuk összege több mint 
100 ezer forintot tett ki.

A szombathelyi csomópont 
kiválóan dolgozott kollektívá
jának február 20-án, a cell
dömölki vontatás brigádjának 
másnap adták át a pénzju
talmat

Sz. Jakab István

Ácsok, tetőfedők szédítő magasságban

Javítják a Keleti pályaudvar 
csarnokának tetőszerkezetét

A Kerepesi úton járkál ók 
közül mostanában sokan sze
gezik tekintetüket a Keleti 
pályaudvar boltíves tetejére. 
A látvány valóban szembeöt
lő: a csarnok acélszerkezetén 
20—30 méter magasságban 
munkások dolgoznák, fut-' 
ballpálya nagyságú területen 
javítják a tetőt. A veszélyes 
munkahelyen kimért mozdula
tokkal tevékenykedik a MÁV 
Budapesti Épületfenntartó Fő
nökség négy —. November 7., 
Ifjúsági, Béke és Vörös Októ
ber — ács- és tetőfedő szocia
lista brigádja.

A munkálatok részleteiről 
Rúzsa László, a rekonstrukció 
megbízott mérnöke tájékozta
tott:

— A Keleti pályaudvar tete
jén legutoljára közvetlen a 
második világháború után vé
geztek felújításokat. Akkor 
az volt a cél, hogy a lövedé
kek ütötte lyukakat befoltoz
zák. Érthető tehát, hogy a raj
ta levő fedőanyagok (elsősor
ban a deszkaburkolat) tönk
rement, elkorhadt. Emiatt sok 
helyen beázott a csarnok. 
Ezért nem tűrt halasztást a 
felújítás megkezdése. Elsőnek 
az érkezési oldalon indult meg 
a munka. Itt 890 négyzetméte
ren cseréljük ki a deszka
burkolatot, majd befedjük kát
ránypapírral.

— Ezzel kapcsolatban sze
retném megjegyezni, hogy a 
brigádok a XII. pártkongresz- 
szus tiszteletére vállalták, hogy 
március 7-ig befejezik a tető e 
részének kátránypapírral való 
befedését Ez azt jelenti, hogjr 
utána lebonthatják az érkezé
si peronra épített védőtetőt; 
mire megérkeznek a kong
resszus küldöttei tiszta állomá
son fogadhatják őket. Utána 
már megkezdhetjük a pala
lemezek, a vizsgáló járdák és

Horváth Károly festő, a hó
fogórácsot festi

a hófogórácsok felrakását, il
letve felszerelését

— Ezt követően a bejárati 
részen folytatjuk a rekonstruk
ciót Ott mintegy 300 négyzet- 
méter területen kell kicserél
ni a burkolatot, majd a Ba
ross téri oldalon dolgozunk 
tovább.

A Keleti pályaudvar tető- 
szerkezetének felújításán dol
gozó szocialista brigádok ne
héz feladatra vállalkoztak, oly
kor 30 méter magasságban 
60—70 fokos lejtőn cserélik 
ki a burkolatot.

(sóra)
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K A L O C S A :

b V idéki fejállom ás; de nem a világ vége...”
Kiskőrösön átszállva a  ka

locsai személyvonatra, kelle
mes meglepetés ért: jó meleg 
van a vaskályhával fűtött ko
csiban é s . . .  kopottas, de ma
napság szokatlan tisztaság. Por 
sincsen, sem az ülés könyök
támláján, de még az ablakke
reten sem.

A második meglepetés Kalo
csán várt. Ha nem tudnám, 
hogy ezen az állomáson a fő
nöki karszalag viselésére Ha
zafi Márton az. illetékes, el
mennék mellette, azon medi
tálva, hogy honnan ismerem. 
Mert bizony a  homlokától már 
jócskán gyérülő hajú férfi alig 
emlékeztet a jó  két évtized 
előtti, szertelenül harsány if
júra, aki a vasútforgalmi tech
nikumban osztálytársam volt. 
Szertartásosan az irodájába 
invitál.

A NÉPGAZDASÁG 
ÉRDEKEI SZERINT

— Fejállomásunk három vo
natfogadó fővágánnyal és 
ugyanennyi mellék- meg ipar
vágánnyal rendelkezik. Ez 
utóbbiból most készül a ne
gyedik, itt a felvételi épület
tel szemben — magyarázza. — 
Az a földgyalu is azért egyen
geti a talajt. Az itteni és a kör
nyékbeli mezőgazdasági üze
mek, téeszek és az ezek ter
mékeit feldolgozó vállalatok 
közös érdekeltségével szerve
ződött helyi agráripari egye
sülés építteti ,a központi elosz
tó raktárához. Azért említem 
ezt, hogy lásd: nemcsak világ
hírű paprikánk, és népművé
szetünk van már, hanem ipa
runk is, jócskán. Bár némileg 
kiesünk a fővonalból, nem va
gyunk azért a világ végén.

A  magyarázathoz a főnők 
hunyorint egy cinkosát, ettől 
egyszeriben visszaváltozik a 
hajdani, minden diákcsfnyte- 
vésre fölöttébb fogékony Mar
civá. Egy sínen vagyunk már.
. — .Tipikusan kereskedelmi 
állomás vagyunk — folytatja 
az ' állomásfőnök. — Tavaly 
ötvenezer árutonna volt a 
feladási tervünk, amit 104 
százalékra teljesítettünk. A  
több mint 12 és fél ezer vago- 
nos kocsiforgalmunkból kö
rülbelül három és fél ezret 
tett ki a helyi feladás, a töb
bi — főként építőanyag, fa
áru, göngyöleg — leadásként 
érkezett. Helyből elsősorban 
minőségi, első osztályos díjté
telű árut szállítunk, fele 
arányban exportra. A  papri
kafeldolgozó ' vállalat a leg
rangosabb szállfttatónk, napi 
átlagban 10—12 kocsit forgal
maz érkezőben-indulóban.

Egyéb újságolni való is 
akad.

— A váltóőröknél bevezet
tük a 18/54-es fordulót, szol
gálatmegszakítással — mond
ja  Hazafi Márton. — Ezzel el
értük, hogy havonta csakany- 
nyi időt dolgoznak, mintha 
négyes túrban lennének, pedig 
mindössze hárman váltják egy
mást Este 10 órától hajnali 
4-ig nincs váltóőri szolgálat 
Kalocsán. Az emberek nyu
godtan, ágyban tölthetik az 
éjszakát. Ha eközben valami 
rendkívüli menet adódik, a 
forgalmi szolgálattevők ellát
ják az összes ez irányú teen
dőt Módosítottuk a vonatkí
sérők vezénylését is, azaz a 
tényleges munkához igazítot
tuk a munkaidőt És akad még 
itt néhány rejtett tartalé
kunk . . .

— Mondd, ha már elkezd- 
tedí Vagy titok?

— Nem éppen titok, csak — 
megbúbolhatnak érte. Talál
ható nálunk ugyanis egy-két 
univerzális ember. Van pél
dául egy jegy vizsgálónőnk, aki 
— mert önállósító vizsgával is 
rendelkezik — szükség esetén 
forgalmistának is beosztha
tó ...

— Ez miért vétség?
— Van egy felsőbb rendel

kezés, miszerint vonatkísérői 
létszámba tartozó személy nem 
osztható be állomási szolgá
latra ...(?)

— Akkor sem, ha ezzel tör
ténetesen túlóráztatásnak ve
szitek elejét?

— Erről van sző, ráéreztél. 
Az 1978. évi 3275-ről tavaly 
2550-re esett vissza a túlórák 
száma. Az imént említett bel
ső átszervezésekkel több mint 
22 százalékkal csökkentettük a 
túlórákat egyetlen év alatt. 
Ráadásul úgy, hogy az utazó
személyzet pihenőnapjait egy
általán nem váltottuk meg 
pénzzel. A szabadságokból is 
mindössze 29 napot hoztunk 
át erre az évre, az is a nap
palosoknál fordult elő.

MEGHITT LÉGKÖRBEN
— Tetszik az optimizmusod. 

Csak azt is áruld el végre, hogy 
hány „munkaerővel”  gazdál
kodtok ilyen eredményesen?

— A létszámunk 50—52 fő 
között mozog, és 35—40 év kö
zötti az átlagéletkor. Tervsze
rűen gondoskodunk az után
pótlásról, például az idén 
nyugdíjba menő raktámokunk 
helyett már megvan a vizsgá
zott utód. Kocsirendezőink kö
zül pedig időszakos váltással, 
de állandó kirendelésben egy- 
egy fő mindig Kiskőrösön szol
gál. .

— Milyen a munkafegye
lem?

— Normális. Olyan stabil

törzsgárdánk van, amelynek 
tagjaira bármikor, bármilyen 
munkában bizton számítha
tunk. De általánosságban is 
jellemző: törődnek egymással, 
vigyáznak egymásra nálunk az 
emberek. Ittasság miatt alig 
kellett eddig valakit felelős
ségre vonnunk, tavaly egy 
ilyen esetünk volt, tavalyelőtt 
egy sem. Balesetünk is csak 
egy volt az elmúlt évben: 
egyetlen kocsi siklott ki.

— Következetesen többes 
számban „dicsekszel” . Ilyen 
demokratikusan vezetsz is?

— Baján voltam rendelkező 
forgalmi szolgálattevő éspárt- 
alapszervezeti titkár is egyben, 
mielőtt — jó  két éve — ide 
főnöknek kineveztek. Kijár
tam az üzemi demokrácia is
koláját. Meggyőződésem, hogy 
hosszú távon eredményesen 
irányítani *csak a kollektíva, 
illetve választott képviselőik 
érdemi bevonásával lehet. 
Minden jelentősebb döntésbe, 
már az előkészítés során be
vonom az állomás párt- és 
szakszervezeti titkárait, kiké
rem a területi bizottság és a 
bizalmiak véleményét. Tuda
tosan építek a szocialista bri
gádokra, vezetőikkel rendsze
resen konzultálok. Ám mind
erről hadd szóljanak inkább 
ők maguk.

ÖSZTÖNZŐBB BÉRT!
Horváth Jánosné, a párt- 

alapszérvezet titkára és Pirisi 
András szb-titkár, kereske
delmi hivatalnok egyöntetűen 
megerősíti a főnökük által ed
dig elmondottakat. Mindket
ten törzsgárdatagok. Pirisi 
András húsz éve, Horváthné 
1956 óta dolgozik Kalocsa ál
lomáson. Van tehát összeha
sonlítási alapjuk, hiszen mind
ketten kiszolgáltak már nem 
egy főnököt.

— Mindig, mindenben egyet
értenek? — kérdezem.

—  Szó sincs róla. Vitatko
zunk mi, ajjaj, de csak addig, 
amíg a döntés meg nem szü
letik. A kollektíva elé már 
úgy állunk ki, egységesen.

—  A túlórák visszaszorítá
sából adódó bércsökkenést ho
gyan fogadták az érintettek?

— Az emberek többsége 
megértette — veszi át a szót az 
szb-titkár —, hogy ez az in
tézkedés, a munkaidő ésszerű 
szabályozása elsősorban az ő 
érdeküket szolgálja. Több lett 
a szabad idejük. Meg az is az 
igazsághoz tartozik, hogy itt 
majdnem minden vasutas ős
termelő is, saját kertjében pap
rikázik, vagy a téeszben vál
lal részművelést.

— Itt minden ilyen rózsás? 
— évődöm.

— Ez azért túlzás — reagál 
élénken Horváthné. — Bizo
nyos bérezési aránytalanságok 
itt is okoznak feszültséget. A 
kereskedelmi szolgálathoz kö
téllel sem lehet áthúzni em
bert a forgalomtól. Anyagi
lag semmi sem ösztönöz, 
mondjuk egy vonatkísérőt, 
hogy megszerezzen akárcsak 
egy raktárnoki szakvizsgát is. 
Ott tartunk már lassan, hogy 
a vasútnál a kereskedelmi 
szolgálat szinte büntetés. Pe
dig a mi munkánk nélkül 
aligha tudná realizálni a MÁV 
a fuvarozói szolgáltatások el
lenértékét.

— Van egy másik problé
mánk is, éppen a váltóőrök 
munkaidő-módosítása követ
kezményeként, erre már az 
imént is ki akartam térni — 
dupláz rá Pirisi András. — Jó 
400 forinttal csökkent a bérük 
havi átlagban, a 6 óra éjsza
kai műszakpótlék kiesése 
miatt, holott ugyanazt a mun
kát végzik el, mint azelőtt, 
csak rövidebb idő alatt.

— Ha már itt tartunk — 
gombolyítja tovább a fonalat 
Hazafi Márton —, hadd mond
jam el azt is: úgy érezzük, 
hogy járna azért nekünk va
lami abból a pénzből, amit 
bérben megtakarítottunk. El
viszi az egészet a góc, vagyis 
Kiskőrös, mondván, másutt 
nagyobb szükség van rá. Ezt 
el is fogadjuk — hiszen a vas
út nemcsak Kalocsából áll *—, 
de csak részben, mert mégis
csak mi gazdálkodtuk ki azt a 
pénzecskét. Betegségek esetén 
sem szoktunk embert a szom
szédtól kunyerálni helyettesí
tésre, szétosztjuk a munkát 
magunk között

Aztán a brigádmozgalomról 
tájékoztat Pirisi András.

A KÖZ JA VÁ RA...
— ö t  brigádban, 42 dolgozó 

tevékenykedik vállalásaik tel-  
jesítéséért... Tavaly, két . ezüst 
és egy bronz fokozatot érde
meltek ki. Az előbbivel a Pe
tőfi és a Dózsa, az utóbbival 
a Zrínyi brigád büszkélked
het. A  mostani versenyidény
ben erőteljesen felzárkózott 
hozzájuk a Diesel-brigád is. 
Az eddig teljesített mintegy 
1200 társadalmi munkaórából 
ők maguk 519-et áldoztak a 
köz javára. De éppen ők van
nak szolgálatban. Zsebeházi 
Antalné a vezetőjük, személy
pénztáros.

Látogatásom után meggyő
ződéssel írom le, hogy Kalocsa 
állomás dolgozói példamuta
tóan végzik munkájukat. Meg
érdemlik a legteljesebb elis
merést. Mármarosi Pál

Mit ér
A járműjavító 2-es lakatos

műhelyében, amíg Laposa mű
vezető dirigált, a dicséret is
meretlen fogalom volt. Kell az 
pedig, néha talán jobban is, 
mint egy harapás kenyér.

Igaz persze, hogy az embe
rek is megérték a pénzüket! 
Különösen Stelcz. Laposa min
dig rajta kezdte a szidást, és 
joggal, mert a nyurga terme
tű, fiatal lakatos összecsapta a 
munkát. Szája meg akkora 
volt, mint a műhelykapu.

A munkások azért elvégez
ték a kitűzött feladatokat, sőt 
egy-másfél százalékkal még 
meg is fejelték, de Laposa mű
vezetősége alatt arra nem volt 
példa, hogy kimagasló ered
ményt értek volna el.

Három hónapja — amióta új 
művezető, van a 2-es műhely
ben — megváltozott a világ. 
No, nem egyik napról a má
sikra, hanem pontosan három 
hónapra rá, hogy Pásztor Fe
renc vette át a műhelyt — 
emberestől.

Ez utóbbin — azon, hogy 
„emberestől”  — van a hang
súly, mert Pásztor még jósze- 
rint körül sem nézett alapo
sabban a műhelyben, amikor 
egyenként elkezdett beszélget
ni az emberekkel.

— Ismerkedjünk *— jelen
tette ki, s már mondta is ma
gáról, hogy nős, van két gyer
meke, az-egyik középiskolába 
jár, a felesége a kereskede-

a művezető, ha emberséges?
lemben dolgozik, meg hogy fa
lun nevelkedett, s él még az 
öreg édesanyja, akit rendsze
resen meglátogat. Aztán az 
anyagi körülményei következ
tek, s végül még a hobbija is, 
ami nem volt egyéb, mint a 
kertes házban a kertészkedés.

Azoknak a munkatársainak, 
akikről kiderült, hogy szintén 
ilyen házakban laknak, még 
különleges virág- és zöldség
magokat is felajánlott

Az emberek csak néztek. 
Eleinte még amolyan bohókos- 
nak is tartották az új főnököt, 
mert hát eddig soha,'egyetlen 
vezetőjük se tartotta fontosnak 
elmondani magáról, hogy s 
mint él, ha a munkahelyről 
kiteszi a lábát.

— Furcsa mókus — jegyez
te meg Stelcz is, akinek főkép
pen az volt a legfeltűnőbb, 
hogy nem szidták le naponta. 
Sőt, egy alkalommal odament 
hozzá az új művezető, s majá
h o z  nem valami bizalmas 
közvetlenséggel arra kérte, 
hogy egy munkát ő csináljon 
meg, mert úgy tudja, hogy eh
hez ő ért a legjobban.

Stelcznek már-már a száján 
volt, hogy téved a művezető 
elvtárs, mert őrá az utóbbi 
időben éppenséggel soha nem 
bíztak különleges munkát. In
kább lenyelte, amit mondani 
akart, és úgy belefeledkezett 
a munkájába, hogy amikor a 
többiek ebédelni hívták, majd
nem rájuk rivallt, hogy hagy

ják most, mert neki igen fon
tos dolga van.

Amikor a legkitűnőbb laka
tos elrontott valamit, Pásztor 
nem tépte a haját, hanem meg
kérdezte az öreget, hogy mi 
baj van otthon. Kiderült, hogy 
Kaszás szakinak három napja 
kórházban van a felesége, de 
csak a gyerekek hordanak hírt 
róla, mert hogy ő éppen dél- 
utános, s délelőtt pedig nincs 
látogatás a kórházban.

—- öltözzön át, Pista bácsi! 
— mondta a művezető, aztán 
szaladt intézni, hogy egy autó
val kiugorhassanak Kaszás 
szakival a kórházba.

Az öreg lakatos megnyugo
dott, de az egész mű
helyben olyan békességes han
gulat, jó  közérzet telepedett 
meg, hogy az emberekkel ma
darat lehetett volna fogatni.

Pásztor egy napon azzal állt 
elő, hogy tanulmányozta a mű
hely évekkel ezelőtti munkáit, 
teljesítményét, továbbá most 
már látja, hogy szinte vala
mennyien kitűnő szakembe
rek, s úgy véli, a jelenleginél 
többre is képesek, mint amit 
produkálnak.

— Ha lesz elegendő anyag, 
szerszám — mondta az öreg 
Kaszás szaki —, rajtunk nem 
fog múlni a nagyobb teljesít
mény.

Pásztor Ferencen sem mú
lott, mert a következő időben 
minden munkához előterem
tette az anyagot, a megfelelő 
szerszámokat, s már csak arra

kellett vigyázni, hogy az em
berek takarékoskodjanak is az 
anyaggal, energiával, s főleg 
az idővel.

Az új művezetőnek nem kel
lett noszogatni senkit, s ami
kor a második hónap után né
hány száz forinttal a boríték is 
vastagabb lett, a nagyszájú 
Stelcz maga jelentette ki:

— Jól jártunk a személycse
rével, hisz valóságos áldás raj
tunk az új művezető.

A nagy dicséret azonban 
még hátra volt.

Amikor tíz nappal előbb be
fejezték a félévi tervet, majd 
a célprémium kiosztásánál 
maga a járműjavító igazgatója 
is jelen volt, az emberek való
sággal belepirultak a kis ün
neplésbe.

— Köszönöm, elvtársak! Ki
tűnő munkát végeztek. Dicsé
retet érdemel külön-külön a 
műhely minden dolgozója.

— Ha csakugyan jó mun
kát végeztünk — mondta az 
öreg Kaszás szaki —-, akkor az 
elismerés, a dicséret elsősor
ban művezetőnket. Pásztor Fe-

•rencet illett Ö szervezte meg 
a münkát, s találta el azt a 
hangot, aminek hallatára a 
munkás a hegyet is odébb lö
ki, ha kell.

Az igazgató mosolygott, és 
megígérte, hogy részt vesz 
azon az összejövetelen, amit 
vasárnap délután az új mű
vezetőjük tiszteletére rendez
nek.

Dávid József

Ne szólj szám?...
A ggódom. Bevallom, sokáig gyötrődtem, töprengtem azon, 

hogy érdemes-e aggodalmam okáról írni, mert — soha
sem lehet tudni! — hátha félreértik. Mostanában ugyan

is munkahelyi közösségeinkben Gént és fent) gyakoriak a félre
értések. Úgy látszik, mintha az átlagosnál érzékenyebbek, in
gerlékenyebbek és sokszor — uram bofesá- — megalkuvóbbak 
lennénk. „Az óvatosság sosem árt!” elv alapján gyakran akikor 
is visszavonulunk, fedezékbe húzódunk, amikor a közösség ér
dekei például azt kívánnák, hogy tegyük szóvá a felelőtlen
séget, a pazarlást, a hanyagságot, a Pató Pál úr szemléletet, 
a fontoskodást, az átdemokratizmust. Vajon miért? Az ok sok
kal bonyolultabb annál, mint azt az első pillanatban — jóhi
szemű, optimista szemlélőként — hisszük.

Lássunk néhány példát! Nemrég az egyik budapesti pálya
udvarunk vezetőivel beszélgettem. A téma egyszerű, tájékoz
tató jellegű, úgynevezett pozitív termelési riport születését sej
tette. Okkal volt tehát nagy a megdöbbenésem, amikor jöve
telem céljának ismertetése után a szakszervezeti bizottság tit
kára kijelentette:

— Nem nyilatkozom! Egy szót sem szólok addig, amíg 
meg nem ígéri, hogy a cikk kéziratát megjelenés előtt nekünk 
bemutatja! Higgye él, mindenki szeret békességben dolgozni. 
Az újságíró itt van fél napig, aztán elmegy, de mi maradunk. 
Nem mindegy tehát, hogyan és mit írnak rólunk!

A visszahúzódás, az érzékenység okát firtattam. A  titkár 
és a főnök nem kertelt, őszintén elmondták, hogy a szálak az 
egy évvel ezelőtt róluk írt riportomig vezetnek. Azóta óvato
sabbak, kétszer is meggondolják, elmondják-e mi nyomja a 
szívüket? Kényelmetlenül feszengtem a széken. Biztosan nagy 
hibát követhettem el, bakiztam, a riport nem a valóságot tük
rözte — morfondíroztam magamban. Vendéglátóim azonban 
eloszlatták rémlátomásaimat.

— Igaz volt annak minden sora, az elsőtől az utolsóig — 
jelentették ki, nem éppen elismerő hangsúllyal.

— Akikor hát nem értem? Mi volt a baj?
— Nincs szükségünk ilyen igazságtevő, hibákat ostorozó 

cikkekre! Kinek jó ez? Nem változott semmi, csak nekünk lett 
belőle kellemetlenségünk! — hangzott a válasz. Aztán egymás 
szavába vágva mesélték el kis kálváriájukat, sorolták az ad
minisztráció nélküli felelősségre vonás, a megszeppentés, egy
szóval, a pszichológiai „hadviselés” jól ismert eszközeit. Az 
újságíró informátorait magasabb beosztású szolgálati vezetők 
rendelték magukhoz, egy kis beszélgetésre, meggyőzésre. Az 
eredmény már ismert. . .
-------- em lehet kommentár nélkül hagyni az ilyesfajta törté-

I neteket. A jelenség veszélyes, fertőző! Lokalizálásához 
bátorságra, kitartásra van szükség, mert egyébként 

közösségi életünk sarkalatos alapelvei, normái csák elméleti 
tételek maradnak. Ha a jó szándékú bírálatot, a hibák felis
merését és tárgyilagos elemzését az illetékes vezetők a mundér 
becsülete, vagy személyük elleni támadásként értelmezik — 
legközelebb hiába várják az őszinte szót. Mindenkinek szépen 
hangzó, hivatalos véleménye lesz — és így tapintatosan be
csapjuk egymást. . .

A  vonaton találkoztam N. Z.-vel, az egyik pályafenntar
tási főnökség sínhegesztőjével. Éjszakai szolgálatból utazott 
éppen haza kis falujába. Ott egyébként köztiszteletben álló 
közéleti ember, önkéntes rendőr. A sok munkára panaszko
dott, pontosabban arra, hogy ilyenkor télvíz ideién naponta 
hányszor kell kivonulniuk a vonalakra,, mert törnék, szakadnak 
a sínek. Nem szólna egy szót se, ha ez törvényszerű velejárója 
lenne a hŐingadó£ásnaík, vágy ha á véletlen számlájára lehetne 
írni.

— Csakhogy itt másról van szó — kesereg. —  Felelőtlen
ségről, hanyagságról.

A nyáron a szolgálati vezető utasította N. Z. brigádját, 
hogy a korszerűsített pályán plusz 25—30 Celsius-fokos meleg
ben végezzék el a szükséges sínhegesztést. A  brigád —  a tech
nológiai előírásokra hivatkozva — megtagadta a parancsot. 
Ilyen magas hőmérsékleten ugyanis nem szabad hegeszteni, 
mert a varratok télen könnyen szétszakadnak. A munkát egy 
másik brigád vállalta. A közvetlen szolgálati elöljárók attól 
féltek, hogyha nem teljesítik határidőre a tervet — nem lesz 
prémium, dicséret. Az engedetlen brigádot pedig megleokéz- 
tették. Legközelebb nem kaptak prémiumot. Persze ezt nem 
a technológiai előírásokhoz való ragaszkodással indokolták.

— Mit tehetünk ezek után? — tárta szét a karját N. Z. — 
Mások felelőtlenségéért most is mi szenvedünk. A szétszakadt 
síneket majd megint összehegesztjük, és rendben lesz minden. 
Hogy ez cinizmus? Ugyan kérem. Legközelebb talán majd mi 
is megcsináljuk ellenvetés nélkül amire kémek. Ismeri a mon
dást: széllel szemben nem lehet. . .

Ez a filozófia persze „sántít” , hiszen az igazság nem min- J dig és mindenkinek kézenfekvő. A mi társadalmunk
ban is vannak még, akik összetévesztik az egyéni vagy 

a csoportérdeket — a társadalmival. A vezetői önállóságot, a 
kiskirálysággal. Tisztelet és becsület ezért azoknak, akik az 
igazság mellett, a közös ügyért szállnak síkra. Persze tudni 
kell azt is, hogy a harcban nemcsak dicsőségét, érdemeket, 
hanem sebeket is lehet szerezni, hiszen nincs lényeges előre
haladás, fejlődés áldozatok nélkül. Aki ezzel az eltökéltséggel 
cselekszik közös ügyünk érdekében, megsebezhetik ugyan, de 
társadalmunkban nem lehet áldozat!

Minél többen cselekszünk így, annál kevesebb okunk lesz 
az aggodalomra. Kaszala Sándor

Az utasellátó rendezésében

Nemzetközi reklámkonferencia Zsóri-fürdőn
A szocialista országok háló- 

és étkezőkocsi vállalatai kö
zött megvalósuló nemzetközi 
együttműködés egyik formája 
az évenként megrendezésre ke
rülő nemzetközi reklámkonfe* 
rencia. A rendezvény minden 
évben más és más országban 
kerül lebonyolításra. Az idén 
február 19. és 22. között az 
Utasellátó Vállalat fogadta hét 
ország küldöttségét, közöttük 
az egyes vállalatok vezetőit, 
reklámügyekkel foglalkozó 
szakembereit.

A Zsóri-fürdőn rendezett ta
nácskozás résztvevőit Verme-  
sy Sándor, a vállalat kereske
delmi igazgatója köszöntötte. 
Az ünnepélyes megnyitón ott 
volt Juhász Péter, a Mezőkö
vesdi városi-járási pártbizott
ság első titkára és Pataki Ist
ván, a városi tanács elnöke.

Az Ünnepélyes megnyitó után 
megkezdődött a reklámszak
emberek tanácskozása, melyen 
a magyar delegációt dr. Bog

nár András, Szűcs Imre és 
Kardos Béláné képviselte. A 
napirend pontjai között sze
repelt az elmúlt tanácskozás 
óta eltelt időszak munkájának 
értékelése, egy, a vállalatokat 
bemutató közös reklámkiad
vány elkészítéséről szóló elő
terjesztés megvitatása, és két 
előadás értékelése, mely a szo
cialista reklám elméleti és 
ideológiai szempontjait kíván
ta tisztázni.

A résztvevők körében nagy 
sikert aratott az Utasellátó ál
tal rendezett színvonalas kiál
lítás, melynek célja a csoma
golóeszközök reklám területén 
való felhasználásának bemu
tatása volt, de a vállalatok a 
lehetőséget felhasználták egyéb 
propagandaanyagok kiállításá
ra is.

A tanácskozásról készült 
jegyzőkönyv aláírására Mis
kolcon, a Tiszai pályaudvar 
utasellátó éttermének külön
termében került sor.
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A Kék fény nyomában

Hanyagság midit került a tőidbe 
mintegy ezerbétszáz tonna olaj

A Televízió Kék fény című 
műsorának decemberi adásá
ban megdöbbentő képsorokat 
láthattunk a szombathelyi 
vasútállomáson történt olaj
szennyezésről. A képernyőn 
ezúttal nem a forgalmas cso
mópont megszokott élete vil
lant elénk, hanem a talajba 
süllyesztett szivattyúállomáso
kon, olajtartályokon pásztáz, 
tak a kamerák. A borongós, zi
mankóé időben pedig arról 
hallhattunk, hogy miként le
het a tartályban levő olaj- 
mennyiséget megmérni. Sokkal 
figyelemre métóbbak voltak 
azonban a vasútigazgatóság 
egyik' vezetőjének szavai, aki 
arról adott tájékoztatást, hogy 
— a szakemberek becslése 
alapján — feltehetően mint
egy 1700 tonna ólaj szivárgott 
a talajba. 9 A színhely...

Az igazgató a miiitat idézi
De hogyan kerülhetett sor 

erre a környezetszennyezésre?
A  közelmúltban felkerestük 

dr. Horváth Lajost, a szom
bathelyi igazgatóság vezetőjét, 
akinek szavai nyomán drámai 
küzdelem körvonalai bonta
koztak ki. Szívélyesen foga
dott bennünket, de gondter
helt arcáról leolvashattuk, 
hogy szívesebben nyilatkozott 
volna a vontatási telep kor
szerűsítéséről, vagy éppen az 
automata biztosítóberendezé
sek létesítése terén elért ered
ményekről, mint környezetvé
delmi gondjairól. Közel 12 
ezer ember irányításának szer
teágazó tennivalója mellett 
egyik legfontosabb feladatá
nak éppen az imént említett 
olajkár elhárítását tekinti. A 
vasútigazgató a múltat idézi.

— A dieselesitési program 
beindulásával korszakváltás 
következett be a szombathe
lyi vasútigazgatóságon — ma
gyarázza. — Már 1968-ban 42 
korszerű vontatójármű állha
tott forgalomba. Hamarosan 
megkezdődött a szükséges üze
meltetési háttér kiépítése is. 
Így került sor három nagymé
retű üzemanyagtartály létesí
tésére. Az egyenként 500 köb
méter üzemanyagot befogadó 
tartályokat, a hozzájuk tarto
zó mintegy 700 méter hosszú

got tonnákban adják a vasút, 
nak, s a „feladása” a mozdo
nyokra viszont literben törté
nik, úgy az átszámításból va
lamint a műszerek pontatlan
ságából eredő hibák már ön
magukban is nagyban megne
hezítik a drága üzemanyag 
pontos mennyiségének megál
lapítását.

Hogyan derült fény az olaj 
„eltűnésére” ? Erről Varga Fe
renc, az igazgatóság osztály- 
vezetője az alábbiakat mond
ta:

Egy vezeték meghibásodott
— Igazgatóságunk 1978 

őszén, fél évvel az üzemanyag- 
tartályok üzembehelyezése 
után, önrovancsolást tartott, s 
ennek során fedezték fel a 
hiányt. A lefolytatott vizsgá
lat megállapította, hogy közel 
másfélmillió forint értékű olaj 
tűnt eL A hiányzó olaj felku
tatására, illetve a hiány oká
nak felderítésére műszaki vizs. 
gálatok kezdődtek, s ennek 
során kiderült, hogy az olaj
szivárgást az egyik szállitóve- 
zeték meghibásodása okozta. 
Az is kiderült, hogy a hibá
ért, a székesfehérvári jármű
javító egyik dolgozója, Bozsák 
János a felelős. A  csővezeték 
lefektetése idején mint vezető 
szerelő dolgozott itt. Az ő fel
adata volt beosztottjai tevé
kenységének irányítása. A sze
relők az elfogadott műszaki 
tervektől eltérően a hegesztés 
helyett úgynevezett karimás 
csőkötést alkalmaztak, amely 
végsősoron a hibát okozta.

A mulasztásból eredő hibát 
még az is tetézte, hogy a gáz
olaj kezelésével megbízott 
Söptei László, az osztószertár 
raktárosa szintén hanyagul vé
gezte a munkáját. Havonta ön
rovancsolást kellett volna vé
geznie, ám ezekről formális 
jelentést küldött főnökeinek. 
Így a folyamatosan jelentkező 
olaj hiányt nem is észlelhette.

Az olajszennyezés feltárása

után hamarosan nagy erővel 
fogtak hozzá a károk elhárí
tásához. A  rendkívül bonyo
lult műszaki feladattal azon
ban csak nehezen tudnak 
megbirkózni. Az olaj nagy te. 
rületen fertőzte a talajt, s a 
felszíntől számított 70—80 
cm-es talajréteget annyira át
itatta, hogy annak cseréjére 
lenne szükség. A talajban rej
lő olaj kinyerésére 65 kutató
fúrást létesítettek, amelyből 
eddig összesen 10 ezer köbmé
ter olajjal szennyezett talajvi
zet „emeltek ki” . Ebből a hosz- 
szadalmas szétválasztás után 
körülbelül 100 köbméter ola
jat sikerült visszanyerni« De 
cember végéig több mint 2 
millió forintot költöttek ezek
re a munkálatokra, s a kirótt 
szennyvízbírsággal együtt a 
kiadások már 10 millió forint
ra rúgnak. A  legnagyobb gon
dot azonban az elhárítási 
munkák során az jelenti, 
hogy ez ideig nem készült vég
leges műszaki terv az olaj- 
szennyezés elhárítására, s az 
Ilyen jellegű teiadat elvégzé
séhez a megfelelő gyakorlati 
szakemberek sem állnak ren
delkezésre.

Felelőtlenül, 
körültekintés nélkül

A felelőtlenül, kellő körül
tekintés nélkül végzett mun
kának, tehát súlyos következ
ményei lettek. A  szombathe
lyi járásbíróság januári tár
gyalásán elmarasztalta a mun
kájukat felületesen végző dol
gozókat. Bozsák Jánost rossz 
minőségű ipari termék szolgál
tatásáért 9 hónapi, Söptei 
Lászlót társadalmi tulajdon 
hanyag kezeléséért 7 hónapi 
felfüggesztett szabadságvesz
tésre ítélte.

Aligha szükséges bizonyíta
ni, hogy lelkiismeretes munká
val elkerülhető lett volna 
a súlyos olajszennyezés.

ez

G. M.

KI FIGYEL ODA?

Kellett a zár 
—  hát vitte az ajtót

Várótermek leszakított ajtói, sok, hanem a vasutasok is lu
kitört ablakok, hiányzó zárak, dasok — vélekedik KÖnczöl 
csaptelepek, mosdó- és WC- István, a budapesti építésveze- 
berendezések, tönkretett kály- tőség szakszervezeti bizalmija, 
hák jelzik a vasútállomásokon, Alátámasztja ezt azzal is, 
hogy bajok vannak a közös tu- hogy a szolgálati helyek olaj- 
lajdon védelmével. Nem kis kályháinak gondatlan kezelése 
gondot okoz ez az épületfenn- több tízezer forintos kárral 
tartó főnökségének, nem is járt a téli hónapokban. A nem
szólva a hiányok pótlására, a rég Rákoskeresztúr állomás 
berendezések helyreállítására forgalmi irodájába és a jó 
fordított milliókról.' Ezzel kap- zsefvárosi konténer-pályaud-
csolatban Molnár Ferenc fő- varra beszerelt olaj kályha ada- 
mérnök mondja a Balparti 
Épületfenntartó Főnökségen:

Ami nincs otthon?

golóját tették tönkre az ott 
dolgozók. A  helytelen üzemel
tetés következtében a tűztér 
teljesen szétégett Gyakori je
lenség az is, hogy a cigaretta- 
csikket a tűztérbe dobják — 
szinte mindenütt —, ami elég 
gyakran a beömlőfurat eldu
gulásához, tökéletlen égéshez

— Az ellopott alkatrészek 
pótlására, az összetört beren
dezések helyreállítására fordí
tott összeg megháromszorozó
dott az elmúlt években. Hogy és energiapazarláshoz vezet 
melyek azok a tárgyak, ame- _ _  *
lyek rendszeres pótlást igé- VISSZA 0  K C IÜ C n C C b C Z! 
nyelnek, nehéz lenne felsorol
ni. Van időszak, amikor a zá- ■— Mérgemben már azt is
rak, máskor a villanykapcso- mondtam, hogy az ilyen em
lők. fogynak túlzottan, főként, bereknek csak búboskemence 
ha ezek nem kaphatók a ke- mf9 rözse való —• jegyzi meg 
reskedelemben. Akadnak per- Könczöl István, s hozzáteszi 
sze, akik csak azért szerelnek magyarázatként, hogy nála, 
le valamit, mert olyan kellé- otthon nyolc éve üzemel egy 
kük még nincs otthon. semmivel se jobb olajkályha,

Furcsa, de megtörtént, hogy e^ szer ^  volt baj
a forgalmi iroda ajtajáról tűnt vele*
el a zár, pedig ott kizárólag 
vasutasok tartózkodnak,

Ügy látszik, a társadalmi tu
lajdonra még nem mindenütt

-  Mostanában különösen az vigyá™ k úgy __a vasutasok, 
ajtózárak kapósak — mondja 
Pozsár István, aki főbizalmi
a salgótarjáni építésvezetősé 
gén. — De egy jó ötlettel, 
vagyis Sulyok György újítása 
nyomán megoldottuk a prob
lémát: a zárak helyére csap
pantyúé szerkezetet szereltünk. 
Újabb gondunk viszont, hogy 
Salgótarján—Főtér megállóhe
lyen egymás után tűnnek el a 
WC falára szerelt kagylók. 
Hogy kinek, mi célból kell, 
nem tudom, de tény, hogy leg
utóbb mind a hármat pótoltuk.

Egy csaptelep 
hét napig marad

Czibolya József, a hatvani 
pft-főnökség 4-es építésvezető
ségének párttitkára, illetve a 
vízvezeték-szerelők csoportve
zetője. Ö azt említi, hogy az 
állomáson két nappal koráb
ban szerelték fel az egyik 
csaptelepet, de már eltűnt. 
Sok hasonló esetet sorol fel, 
majd megjegyzi:'

— Néhány nappal ezelőtt 
megzavartunk egy embert, aki 
a zárat akarta elvinni a mel
lékhelyiségekből. Később — bi
zonyára bosszúból — elvitte a 
zárat ajtóstól. Ám, hogy az ör
dögbe lehet ajtóval sétálgatnia 
az állomáson egy tolvaj
nak...?!

Ferenc Mihály bizalmi el
mondta, hogy Máridbesnyő 
megállóhely várótermébe egy
aknás, hőszabályzós lengyel 
kályhát telepítettek, hogy a 
korábbival ellentétben ne kell
jen állandóan fűteni, figyelem-^ 
mel kísérni. Néhány nap eltel
tével a tűzhely hőálló üvegét 
az utasok kitörték, s a kályha 
használhatatlanná vált

— Sokszor nemcsak az uta-

mint a sajátjukra.
Orosz Károly

Füstös, korm os 
várócsarnok

Nagybátony állomás váró
csarnoka piszkos, elhanyagolt, 
a falai kormosak. Néha akko
ra füst van benne, hogy egy
mást is alig látják az utasok. 
Akiknek torkát kaparja a füst 
kénytelenek kimenni, s ha 
esik, ha fúj, ott várakozni, 
amíg a vonat megérkezik.

Van persze az állomáson vá
róterem is, csakhogy azt le
zárták „üzemi célra” hivat
kozva, bár több mint egy éve 
még senkit se láttunk oda
bent Egyébként egy vasútál
lomás felvételi épületében 
aligha lehet fontosabb „üzemi 
céV*-t elképzelni, mint azt, 
hogy a MÁV ügyfelei, az uta
sok kulturált körülmények kö
zött várhassák meg vonatuk 
érkezését.

Javaslom, hogy adják visz- 
sza a várótermet az utasok
nak, esetleg tiltsák meg a 
csarnokban a dohányzást.

Várady Béla, 
ny. főellenőr, 
Salgótarján

— Munkásszállítás —-  au
tóbusszal. A  Záhonyban dol
gozó vasutasok a környék 
nyolcvan településéről járnak 
munkahelyükre dolgozni. Az 
idén kapott négy új Ikarus 
autóbusszal huszonegyre nőtt 
a vasutasokat szállító gépko
csipark. A  menetrendszerűen 
közlekedő buszokkal háromez
ren utaznak díjmentesen a 
munkahely és az otthon kö
zött.

Olaj a sínek között

vezetékhálózatot a MÁV Szé
kesfehérvári Járműjavító Üze
mének dolgozói készítették el. 
Ugyanennek az üzemnek a 
szakemberei szerelték fel azo
kat a szintjelző műszereket, 
amelyek a tárolt üzemanyag 
mennyiségének megállapításá
ra szolgáltak volna. A műsze
rek azonban hamarosan fel
mondták a szolgálatot, és ma
kacsul ellenálltak minden ja
vítási kísérletnek, s legfeljebb 
rövid ideig üzemeltek. így ke
rült sor az ősidők óta használt 
egyszerű mérőeszközök alkal
mazására, amelyekkel csupán 
hozzávetőlegesen lehetett meg
állapítani az olaj tényleges 
mennyiségét. S ha hozzávesz- 
szűk, hogy a tárolt üzemanya-

B E S ZÉ D E S  A D A TO K

BEILLESZKEDÉS, HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL
A Terézvárosi Pályafenn

tartási Főnökség I-es főpálya
mesteri szakaszán (Bp. Nyu
gati pályaudvaron) jelenleg 
17 cigány dolgozik. Közülük 
tizennégyen pályamunkások, 
ketten takarítónők, s egy 
munkavezető is található köz
tük. Tekintve, hogy a sza
kasznak összesen 82 dolgozója 
van, mondhatjuk, hogy 

a létszám 20 százaléka 
cigány származású. 

Valamennyien igyekeznek 
becsületesen helytállni, ami 
egyre jobban sikerül is, de 
ez sokszor csaknem kizárólag 
egyesek saját törekvésén mú
lik. Minderről vallanak az 
alábbi számok:

Az elmúlt évben 69 cigány 
lépett a szakasz állományába, 
81 viszont kilépett. A jelen
leg is dolgozók közül ketten 
fiatalkorúak, tizenketten 18— 
30 év közöttiek, ketten a 30—

50 évesek korosztályába tar
toznak, egyikük pedig 50 év 
fölötti. Egy évnél rövidebb 
ideje jött a vasúthoz 11 fő, 
hatan 1—3 éve dolgoznak a 
szakaszon, tehát 

három évnél hosszabb 
munkaviszonya egyikük

nek sincs.
Tavaly a dolgozók — min

denkit beleértve — 658 napot 
mulasztottak igazolatlanul. Ez 
csaknem két esztendőt tesz 
ki, illetve személyenként át
lagosan 8 órát. Az arányítás 
azonban így nem reális, mi
vel a 658 igazolatlan napból 
511 cigány dolgozóra jut. Ok 
átlagosan 30—30 napot hiá
nyoztak, s rendszerint a fize
tést követő napokon.

A betegállományban töltött 
napokat tekintve jobb a hely
zet, mivel a 2079 táppénzes 
napból „csak” 26 jut a cigá

nyokra, ami csaknem meg
egyezik a szakasz átlagával. 

Valamennyi cigány dol
gozó munkásszálláson la

kik,
négyszemélyes szobákban. 
Minden szobában rádió és 
hűtőszekrény van, ezenkívül 
rendelkezésükre áll a kultúr
terem, benne tévé, játékok, 
könyvtár. Ez utóbbi lehetősé
geket azonban a cigányok 
alig-alig veszik igénybe, ami 
bizonyára összefügg azzal, 
hogy közülük 

ccak öten végezték el az 
általános iskola nyolc 

osztályát,
illetve, hogy hárman soha 
semmiféle iskolába nem jár
tak.

A számokból is következik, 
hogy a beilleszkedés további 
segítése szakszervezeti bizott
ságunknál is fontos feladat 

Páli Imre

Jegy vizsgáló volt 
a becsü le tes  m egtaláló

Tisztelt Szerkesztőségí
Január 29-én Badacsonytomajról Balatonszepezdre utaz

tam az 1115-ös számú vonattal. Csak a lakásomon vettem észre, 
hogy kézitáskám, amelyben 3500 forint készpénz és a személyt 
igazolványom volt, a vonaton maradt. Reményvesztetten men
tem vissza a bálatonszepezdi megállóhelyre, hátha tudnak segí
teni. Sebestyén Gyula vasútőr örömmel újságolta, hogy a vonat 
egyik jegyvizsgálója telefonon üzente, hogy megtalálta a tás
kát, és az esti gyorsvonattal hozza majd. Este kimentem* a meg
állóhelyre és a jegyvizsgálótól átvettem elveszett táskámat, a 
pénzzel és az iratokkal együtt.

Sajnos a vonat csak rövid ideig állt, izgalmamban még 
a kalauz nevét sem kérdeztem meg. Csak hosszas utánjárással 
sikerült kideríteni kilétét. A becsületes megtaláló Orbán Ernő 
volt, Tapolca állomás létszámába tartozó jegyvizsgáló. Ezúton 
is szeretnék köszönetét mondani példamutató cselekedetéért» 
emberségéért. #

Bélák Irén 
Balatonszepezd

Pályázati felhívás
a szakmunkások egyetemi-főiskolai 

előkészítő tanfolyamára

A Minisztertanács határozata alapján a SZOT, a KISZ, a 
MüM és az OM pályázatot hirdet a szakmunkások egyetemi* 
főiskolai előkészítő tanfolyamára (a továbbiakban: SZÉT).

Azok a szakmunkások, akik műszaki, közgazdasági vagy 
jogásziképző felsőoktatási intézményben kívánnak tanulmányo
kat folytatni, pályázatot nyújthatnak be a SZÉT 1980/81. évi 
tanfolyámárá.

Pályázhatnak mindazok a szakmunkások, akik az alábbi 
követelményeknek együttesen megfelelnek:

— Középiskolák nappali, esti vagy levelező tagozatán érett
ségi bizonyítványt szereztek, továbbá azok az érettségivel nem 
rendelkező szakmunkások, akik rátermettségük és felkészült
ségüknél fogva erőt és kitartást éreznek magukban a felsőfokú 
tanulmányokkal kapcsolatos magas követelmények teljesíté
sére;

— nem töltötték be 30. életévüket, a férfiak katonai szol
gálatukat letöltötték.' vagy katonai szolgálatra alkalmatlanok;

— szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek, amelyet leg
alább két évvel a jelentkezés előtt szereztek meg, s legalább 
3 éve fizikai munkakörben dolgoznak, s a felvétel Idején is fi
zikai állományú munkakört látnak el (a 3 évbe a katonai szol
gálat ideje nem számítható be);

•~T kiemelkedően jól dolgoznak, példamutató társadalmi 
közösségi, politikai magatartást tanúsítanak;

— eleget tesznek a tanfolyam felvételi követelményeinek 
és tanulmányi előírásainak;

— jelentkezését a munkahely támogatja és részükre a 
MÁV a tanfolyam idejére, majd a tanfolyamot követő felsőfokú 
tanulmányok Időtartamára az erre vonatkozó rendeletekben 
megállapított kedvezményeket biztosítja.

A pályázatot a vasúti igazgatóságok és az üzemek személy
zeti és oktatási osztályához, a MÁV Vezérigazgatóság közvet
len irányítása alá tartozó szervek (központi igazgatóság és alá 
tartozó szervei, központi hivat falok, szolgálati főnökség) dol
gozói esetében a MÁV Vezérigazgatóság Személyzeti és Okta
tási Szakosztályához 1980. március 31-ig kell benyújtani. A pá
lyázati lapot és a részletes tájékoztatót is itt kaphatják meg.

A jelentkezés elfogadása esetén a SZET-re javasoltak 1980. 
május 1. és június' 30. között alkalmassági vizsgán vesznek 
részt. Az alkalmassági vizsgán megfelelték tizhónapos előké
szítő tanfolyamra kerülnek. A tanfolyam befejeztével a meg
pályázott egyetemen vagy főiskolán felvételi vizsgát tehetnek. 
A sikeres vizsga felvételt jelent a megpályázott egyetem vagy 
föiskola nappali. Illetőleg esti vagy levelező tagozatára.

A tanfolyamokat folytató szakmunkások a tanfolyam Idő
tartamára megkapják átlagkeresetüket. A nappali tagozaton 
folytatott egyetemi, főiskolai tanulmányok idejére ösztöndíj
ban és egyéb szociális juttatásban részesülnek.
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Clara Zetkin igazsága
Hét évtizede éppen, hogy a szocialista nők koppen

hágai kongresszusán, Clara Zetkin javaslatára, 
március 8-át nemzetközi nőnappá nyilvánítot

ták. Az ő nevéhez fűződik az első nemzetközi nőkong
resszus összehívása is (amelyen — 1907-ben —, a Nem
zetközi Nőszövetség első titkárává választották). Ha 
csupán ennyit tudunk róla — keveset mondtunk. 
Szüfrazsettek — a politikai egyenjogúságért, elsősorban 
a választójogért harcoló lányok-asszonyok — korábban 
is voltak, ám Clara Zetkin többet akart. Marxista volt, 
előbb szociáldemokrata, majd kommunista — Német
ország Kommunista Pártjának egyik szervezője —, aki 
nem a látszategyenlőségért, hanem a nők tényleges fel
szabadításáért szállt síkra. Társadalmi, erkölcsi, anyagi 
megbecsülésükért; igazukért, a Föld összes országában.

Hámán Kató részben kortársa, részben követője 
volt Komunista ő is, a Tanácsköztársaság alatt a For
radalmi Munkás- és Katonatanács tagja, a szakszerve
zeti mazgalom egyik élharcosa, a fehér uralom eszten
deiben a Vörös Segély vezetője (akinek emléke azért 
is ody becses számunkra, mert a MÁV alkalmazottja 
Vol£ és 1918-bán — a Vasutas Szövetségben kezdte 
meg munkásmozgalmi tevékenységét).

Angéla Davis napjaink kiemelkedő nőalakjainak 
egyike. Amerikában él, az Egyesült Államokban. Kom
munista -— és néger. Egyidejűleg küzd — elődeihez 
hasonlóan a börtönöket is megjárva — a színes bőrűek, 
a nők, és minden haladó erők ügyéért-igazáért Térben 
és időben bármekkora legyen is a távolság hármuk kö
zött: ténykedésük közös. Attól váltak tiszteletet paran
csoló személyiséggé, hogy a nők ügyét nem vonatkoz
tatták el a társadalom egyéb, megoldásra váró  ̂kérdé
seitől. Nem szavakkal: tettekkel bizonyították ama
„gyengébb nem” egyenjogúságát.

Demagógia volna azt állítani, hogy — néhány fej
letlen, vagy fejlődőben levő országtól eltekintve — a 
nőmozgalom ugyanazt a harcot kívánná, mint Clara 
Zetkin idejében, önámítás lenne viszont úgy vélni, 
hogy az egyenjogúság — nemcsak formájában, hanem 
szellemében is — immár csorbítatlan, elértük, amit az 
asszonyok legjelesebbjei akartak. Ha a nőket ott ta
láljuk is a társadalmi-gazdasági élet csaknem vala
mennyi posztján, ha munkájukat szociálpolitikai intéz
kedésekkel igyekszünk könnyíteni is — helyzetük vál
tozatlanul hátrányosabb a férfiakénál. A vezető posz
tokon sokkal kevesebben vannak, mint a népesség sze
rinti részarányuk indokolná, s mitagadás: többnyire a 
fizetési szalagokon is alacsonyabb az összeg, mint a 
hasonló munkát végző férfiaké.

Az .anyákat az anyák napján Illik köszönteni. S 
bár az anyák kétségkívül nők, az 1910-ben nemzetkö
zivé emelt nőnap hetvenedik évfordulóján akkor va
gyunk hűek az egyenjogúság szelleméhez, ha illefn- 
mosoly, gügyögés, és egyéb formális ballasztok nélkül, 
valódi társainkként köszöntjük őket. Ha megállunk 
— elgondolkpdunk — egy pillanatra, s gondjaikat 
átérezve igyekszünk könnyíteni helyzetükön.

Ami persze nem zárja ki. hogy egy csokor hóvi
rággal kedveskedjünk nekik. És ne csak ezen a napon.

— földes —

Egy személypénztáros naplójából
Hő vége. Kedd.
Rövid szolgálatban va

gyunk, ami annyit jelent, 
hogy délelőtt 10 órától 19 
óráig tart a szolgálat, h a ... 
ha nincs hétvége, mert szom
bat, vasárnap, rövid nappal 
ide vagy oda, reggel fél hat
kor van kezdés. Aránylag si
ma nap. Kevés utas, kevés 
bevétel, így van ez a téli hó
napokban.

Tavasszal és nyáron nin
csenek ilyen csendes napok. 
A Nyugati indulási csarnoka 
kong önnön ürességétől, itt- 
ott lézengő utasok mennek 
keresztül: előre megváltott
jegyük fölényében felénk sem 
tekintenek.

örülünk a kevés munká
nak, mert nyugodtan készül
hetünk a délutáni zárlat
ra, készletfelvételre. Sok 
időnk úgy sincs rá. Ebéd, 
majd újra az ablakban szol
gáljuk ki a most már sűrűn 
érkező utasokat, akik a déli 
gyorsokra várnak.

Havi zárlat
Fél 3-kor megkönnyebbült 

sóhaj: túrunk másik felének 
adjuk át a stafétabotot, nyu
godtan húzhatjuk el a füg
gönyt Most jön a havi mun
ka záróakkordja; a havizár
lat. A váltópénz kiszámolása 
után pénzleadás, aztán kész
letfelvétel — s mennyi jegy 
van! — majd a hóvégi szám
adások, a zárlat elkészítése. 
Az már persze otthon, hiszen 
rengeteg munkával jár. Zárla
tos napokon 21 óráig fizetik 
a munkaidőnket ennyi szük
séges a készletfelvételhez. Ki
ki maga dönti el, mennyi idő 
alatt végzi él a munkáját 
persze ha hó közben csak 
egyszer is pontatlanok va
gyunk, az mint a bumeráng, 
visszaüthet — esetleg órá
kig keresünk egy hibát. Ki 
mint veti ágyát... 21 óra
kor mindnyájan hatalmas cso
magokat cipelve távozunk, 
egy egész táskát megtölt az 
elő jegyzék, jreformjegyzé k
és a többi 'arlyág. Á rendel
kezésünkre álló két szabadna
punkon a felvett adatokat el
számoljuk, kontrolláljuk, majd 
lehetőleg kész zárlati füzet
tel térünk vissza az újabb 
fordulóra.

Sietünk, későre jár az idő, 
viszontlátásra.

Péntek.
Reggel öt óra után sorjáz

va, egymás nyomában érke
zünk munkahelyünkre. Üdvö
zöljük egymást és az éjsza
kás műszakot, majd nekilá
tun k ... Minek? Hát a ter- 
niolcipelésnek. .A reggeli tor
nának is beillő erőkifejtés az 
idősebbeknek már nehéz, így 
együttes erővel húzzuk, von
juk, cibáljuk a makacskodó 
szekrényeket a gúnyosan ösz- 
szeránduló ajtók rése közt 
Bélyegzőátállítás, még egy. 
utolsó szemle — minden a 
helyén van-e, majd megadóan 
húzzuk el függönyünket a 
szinte ránktörő utasok előtt

Sokan vannak, hiszen pén
tek van. Az éjszakások haza
mennek, s rövidesen érkezik 
a másik túr, nem kis örö
münkre.

Nincs megállás
Az ebédre ma csak rövid 

idő jut, mert a sor vége vé

szesen kanyarog az automa
ták végénél. Kopognak a bé
lyegzők, halljuk egymás sza
vát a szomszédos fülkéből, 
ideges emberek kérik sietve 
jegyeiket

A délután már maga a 
megtestesült tumultus. Ciga
rettát csak lopva,' rövid stuk

kónként engedhetünk meg 
magunknak. A szám kiszá
radt, de jó is lenne egy üveg 
hűsítő, az egyre sokasodó tö
meg azonban lélegezni is alig 
enged. Egy kedves kis köz
játék azonban kizökkent fá
sultságomból. Az egyik utas 
visszahoz 10 forintot mond
ván: többet adtam vissza. Fel
dobott a ritka becsületesség, 
újult erővel kopog a bélyeg
zőm.

Az órámutató körbe-körbe 
jár, egykedvűen végzi felada
tát, de az emberáradat csak 
nem akar szűnni. Közben 
már az éjszakások is beug
rottak, én pedig úgy érzem, 
hogy ma nem megyek haza. 
A munkaidőnk végefelé jár, 
s az utasok is lassan-lassan 
fogynak. Merészen fordítjuk 
meg „ZÁRVA” tábláinkat, és 
egy-két méltatlankodó ember 
morgásától kísérve zárunk. A 
kasszában egymás hegyén há
tán a rengeteg pénz. Számo
lás, majd a számadópénztár 
elnyeli a 60—70 ezer forintos 
bevételünket. Megkönnyebbü
lünk. Sietős pakolás, takarí
tás, szemünk előtt már az ott
honi teendők, az esti program 
lebeg.

Holnap éjszaka újra talál
kozunk.

Hosszú szolgálat
Szombat-vasárnap éjszaká

ja.
A leghosszabb szolgálat az 

éjszakai műszak. Ráadásul jó 
filmet ígérget a televízió 
i s . . .  na majd legközelebb.

Éjszaka a helyjegyesek 
munkáját is mi végezzük, 
nem lévén helyjegypénztár. 
Rövid távú jegyek kelnek: in
kább, plusz az elővételesek 
másnapra. Az utasok maxi
málisan kihasználják hét vé
gi menettérti kedvezményü
ket, legalábbis erre következ
tetek az eladott jegyek szá
méból.

A  tegnap ittragadt munká
sok utaznak még haza, elég 
tekintélyes a számuk. K ö n 
nyítésképp beosztjuk egymás 
között a szolgálatot

Az éjszakai műszak jelleg
zetessége nálunk, a Nyugati
ban, a pénzváltás. Az Utas
ellátó 11 óra után hűtlenül

A  GYSEV-nél

Harminc nap alatt eszperantóul
Nyelvkönyv — türelmetlen 

embereknek és magántanulók
nak, ahogy azt a szerző, Jo
zefa Horváth is ajánlja a 30 
nap alatt eszperantóul című, 
nemrég megjelent nyelvköny
vében. Nem is lehet ezt tan
könyvnek nevezni, sokkal in
kább hasznos és végtelenül 
praktikus tanácsadónak, ren
geteg ötlettel. Aki kezébe ve
szi észre sem veszi, hogy még
is nyelvkönyvet forgat Szakí
tás ez mindenfajta sablonnal, 
s épp ezért a legfőbb szándék 
a tanítványokból is kiűzni az 
összes előítéletet Mert az van 
jócskán, s azokat kell legyűr
ni, hogy felszabadultan, játé
kosan — rengeteg sajátkészíté
sű eszközzel is —, de azért szi
gorú következetességgel halad
jon napról napra a nyelvvel 
való ismerkedés.

Node, 30 nap alatt? Ezt a

nyelvet és ilyen tankönyvvel? 
Igen! Ez nem tréfa, hanem 
valóság, mert ha valaki ko
molyan akar tanulni és komo
lyan veszi a napi munkát, az 
eredmény nem marad eL Har
minc napot pedig — amit hét
fővel kell kezdeni, mert ez a 
beosztás és a vasárnap sem 
munkaszünet —, huszonnégy 
órástól is boldogan feláldoztak 
volna már az emberek, ha cse
rébe egy idegen nyelvet nyer
nek. Horváth nem követel 
ilyen sokat, de azt igen. hogy 
a naponta rászánt időn kívül 
a holt időket is jól hasznosít
suk. Azokat, amelyek a vona
ton, villamoson, autóbuszon 
egyébként kárbavesznek. De 
még a konyhában, fürdőszo
bában töltött órákat vagy per
ceket se becsüljük le, mert 
míg dolgozunk, szólhat a rá
dió, ugyanis számos állomás

kezeli vendégeit, t fittyet 
hányva vásárlási kedvükre, 
nem kis bosszúságunkra be
szünteti a pénzbeváltó auto
mata működését. Ilyenkor az 
éhes-szomjas emberek előtt 
egyedül a pénztáros embersé
ge, na meg a kétforintosok 
korlátlan léte a remény.

Kudarc esetén. . .  — de ezt 
inkább nem részletezem — 
ugyanis nyomdafestéket nem 
tűrő szavak záporoznak ránk 
és családunk le-fel menő ágá
ra. Rendszerint segítünk, 
ahogy tudunk.

Tipikus éjszakai hangulat a 
pénztárban, csarnokban egy? 
aránt Éjfél után néhány óra 
szünet, így tehát van aki fel
megy pihenni a hálóba, és 
van aki a pénztárát rendez
geti, hogy az elmaradt admi
nisztrációs munkákat pótolja.

Reggel. A hajnalos már túl 
a reggeli munka javán. Ál
mos, kialvatlan szemek, de 
azért hangos a szokásos esz
mecsere. Szó esik volt mun
katársakról, főnökökről, s a 
jelenlegi helyzetről. Nem so
káig, mert kezdődik a reggeli 
hajrá. Már a nappalos túrral 

együtt 8 órakor végzünk. Ál
mosak vagyunk, fáradtak, 
nem hiába 16 óra sok idő! A 
számadópénztár szentélye új
fent kinyílik és a pénzleadás 
után rohanva távozunk.

Bizalmi

tisztségben

Jó éjszakát!

Zajlik az élet
Hó eleje. Hétfő.
Hát újra itt vagyunk, de 

most csak 10 órára jöttünk, 
mint az * úriasszonyok! A már 
ismertetett temiolcibálás is
métlődik. Kellemetlen hír: 
egy munkatársunk beteg lett, 
tehát kevesebben lettünk. 
Zajlik a pénztár élete: lead
juk a múlt havi anyagokat, 
egyeztetünk, pénzfeladás a 
postán, és lazítunk. Előre 
örülünk a mai napot követő 
két szabadnapnak: tervezget
jük, ki mivel tölti eL

Ez a nap, „havi bérletes” . 
Hó elején utasaink java ré
sze bérletet vásárol. Zökkenő- 
mentesen telik a szolgálat, 
semmi kedélyborzoló esemény.

Délután 3-kor lelépünk és 
ugrásra készen figyeljük kol
léganőink munkáját. Ha szük
ség van rá, segítünk, de a 
mai nap mintha velünk érez- 
ne: cinkosan mellénk áll, ha
marosan pakolhatunk.

A következő fordulónál ta
lálkozunk, viszontlátásra két 

nap múlva! Kezdhetjük elől
iről az egészet.

Emiléin Erika

szinte a nap minden szakában 
sugároz eszperantó nyelvű 
műsort. S a nyelvhallgatás 
egyébként is lényeges, sőt el
sőrendű a tanulási rangsor
ban : hallgatás-beszéd-olvasás- 
írás, így szól az ajánlás.

A részletes ismertetés túl 
hosszú lenne, ezért inkább két 
dolgot említek. Az egyik. Ez a 
könyv annyi humorral íródott, 
hogy olvasmányként is élveze
tes. A másik, népünknek ki
lenctized része egyetlen Ide
gen nyelvet sem beszél. Ez a 
fellendült turizmus korában 
azt jelenti: vagy állunk szót
lanul, vagy megpróbálunk 
kézzel lábbal mutogatni. 
Mindkettő nagyon kínos, ta
pasztalatból tudjuk. Sok eset
ben ez még akkor is így van, 
ha tanult az ember idegen 
nyelvet. Mert tanulni és tudni,, 
az nem ugyanaz.

VASUTASDIN ASZTIAK

A z  édesanya nyom dokában
Ligetvári Ágnes, az»« 

Paál Attiláné 1968-ban ke
rült a vasúthoz — szülei 
javaslatára. Igaz: nem na
gyon kellett biztatni erre, 
hiszen vasutasdinasztia 
tagja. A  szülei, a férjet a 
közeli és a távoli rokonai 
szintén vasutasok, és olyan 
légkört teremtettek, hogy ő 
is vasutas akart lenni.

Miskolc-Tiszai pályaud
varon alkalmazták, mint 
értesítőt, majd a Siemens- 
távirdavizsga után két évig 
a távírdában dolgozott. 
1971-ben kislánya született, 
de mert a következő évben 
az édesanyja —a sokak ál
tal ismert „Misi néni”  —, 
nyugdíjba ment, visszament 
dolgozni. Amire gondolni 
sem mert: az állomás veze
tése édesanyja korábbi 
munkakörét bízta rá. Azóta 
anyja után a leánya intézi 
a Tiszai pályaudvaron dol
gozók menetkedvezményi 
ügyeit

Paál Attiláné gimnáziu
mi érettségivel rendelkezik, 
de nem elégedett meg eny- 
nyivel. Általános igazgatási 
és munkaügyi vizsgát tett, 
elvégezte az alapfokú szám
viteli tanfolyamot és a 
tisztképző levelező tagoza

tát Korábban a  KISZ-szer
vezetben tevékenykedett, 
1979. óta a pályaudvar Vö- 
röskereszt-szei ezeknek tit
kára. Két éve tagja a Le
nin szocialista brigádnak 
— legutóbb az ezüst jel
vényt érdemelték ki.

A vöröskereszt szervezet
ben végzett munkáját első
sorban a Béke szocialista 
brigád segíti, tavaly az ön
kéntes véradásnál igen jő 
eredményt értek el, s ez 
főképp nekik köszönhető.

Munkájával a szolgálati 
hely vezetői elégedettek, 
1979-ben Kiváló Dolgozó 
kitüntetésben részesítették.

Kisvárdal János

Kisgyerek koromtól kezdve 
szeretem a vasutat, és mégis 
véletlenül lettem vasutas — . 
mondotta Grasl Ignácné, Sop
ron állomás előjelentő távírá- 
sza. Mély, búgó hangját a han
gosbemondón keresztül hall
hatjuk a vonatok érkezése- 
indulása előtt

— Hogyan kezdődött ez a 
„véletlen”  vasutas élet?

— Gimnazista voltam, ami
kor először érdeklődtem; ho
gyan lehet a vasúthoz kerülni. 
Az információ szerint nehéz
nek tűnt a bejutás, és így egy 
kis kitérő után — 12 évig dol
goztam a Kiskereskedelmi Vál
lalatnál — jöttem a GYSEV- 
hez. Német nyelvtudásomnak 
köszönhető, hogy felvettek és 
előjelentő távirász lettem. Táv- 
írászvizsgát és németből házi 
vizsgát tettem, majd esti tago
zaton befejeztem a gimnáziu
mot és el végeztem a marxis
ta—leninista középiskolát.

—. Hallottuk, hogy a mozgal
mi munkában is élen jár.

— 1973 óta vagyok párttag, 
1958-tól szakszervezeti tag, 
nem sokkal azután, hogy a 
GYSEV-hez kerültem, megvá
lasztottak szakszervezeti bizal
minak. Három éve vagyok bri
gádvezető a Kandó Kálmán 
szocialista brigádban és bronz- 
koszorú fokozatot értünk el. A 
brigád 16 tagból áll, különböző 
beosztásban, de egy turbán 
dolgozunk és mindenki szív
vel-lélekkel végzi a reá bízott 
bármilyen feladatot. A társa
dalmi munkában is szívesen 
veszünk részt mindannyian.

— A családban van után
pótlás is?

— Igen. a leányom személyé
ben, akit egyedül nevelek és 
iskoláztatok. Győrben tanul a 
Közlekedési Szakközépiskolá
ban,, harmadikos.

—■ Hobbija?
— A szőlő, melyet szabad

időben művelek; és leányom
mal az utazgatás, itthon és kül
földön.

Munkáját lelkiismeretesen 
végzi, amit a GYSEV vezetői 
elismernek, 1976 és 1979. no
vember 7-én „Kiváló Dolgozó” 
kitüntetésben részesült.

Életét a vasút és leánya töl
ti ki.

Kovács Anikó

Lakáscsere
Elcserélném Biharkeresztes o állo

m áson tanács kezelésében levő la
kásomat 2 szóba komfortos,. Bu
dapest vagy környéki hasonlóra. 
Minden, m egoldás érdekel. Érdek
lődni lehet Biharkeresztes. MÁV- 
lakótelep 2. sz. Lovász András.

Elcserélném két szoba, étkezős, 
rákospalotai, kertészetre néző, IL 
emeleti MAV-lakásotnat két ki
sebbre; Érdeklődni lehet: 10—11 
telefonon, Nagy Márta.

Elcserélném Budapest XL, Ke
lenföldi úton levő két szoba össz
komfortos. íogglás telefonos, gáz
fűtéses. ív  emeleti, lift nélküli 
M A V-bérlakásoniat 1,5 szobás. lif
tes vagy I. emeleti tanácsi lakás
sal. XI. kerületi előnyben; Érdek
lődni lehet telefonon az esti órák
ban: 563-842.

Elcserélném budapesti. 90 négy
zetméteréé 3 és fél szobás nagy 
méretű,- komfortos lakásomat két 
kisebbre vasutas dolgozóval, lehet 
nyugdíjas is. Érdeklődni telefonon: 
420-544. 222-372 munkaidőben vagy 
este: 291-756, Reményi Csabáné.

Elcserélném budapesti. VII. ke
rületben levő szoba, konyha. W. C. 
és éléskamra tanácsi főbérlet} la
kásomat hasonlóra C elídöm ölkön 
vagy Nagykanizsán. Sürgős. Ér
deklődni levélben: Budapest. Pe- 
terrdy u. 30. 1071. Hutka Józsefné-
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Előadóest

P i ló t á k  é s  a z  
ir o d a lo m

Meglepő társulásnak tűnik, 
hiszen az ejtőernyősök, piló
ták jelzője általában az, hogy 
bátrak, keményen néznek 
szembe az élet-halállal, szere
tik a tréfát, a sörözgetést re
pülés után, és ha három piló
ta ül egy asztalnál, akkor már 
csak „hajóznak” . A kívülálló 
— még ha családtag is — 
ilyenkor hiába próbál egy-egy 
filmről, könyvről, vagy szín
házi bemutatóról beszélni, úgy 
tekintenek rá, mint egy égből 
csöppent Marslakóra. Pedig ők 
esnek ilyenkor vissza az égből 
a földre.

Ezért ért bennünket is vá
ratlanul már tavaly az él
mény, amit az MHSZ MÁV 
Repülőklubban szereztünk. 
Az előadótermet kamaraszín
házzá alakították át. A  szín
padon pedig Erdős Ágnes mu
tatta be előadóestjét. Sirató
ének címen Federico Garda 
harca műveiből állította ösz- 
sze műsorát. A közreműködő 
Jósé Arsmendia gitáron kí
sérte a versmondót, helyen
ként pedig ízelítőt adott spa
nyol, andalúz népdalokból. A  
hatás lenyűgöző volt.

— Hivatásos előadóművész 
és rendező vagyok, de soha 
eszembe sem jutott, hogy baj
társaimmal erről beszéljek, 
noha hetedik éve repülök — 
mondja a szerkesztő élőadó, 
Erdős Ágnes. — Utólag szé
gyenlem magam érte, de nem 
feltételeztem róluk különö
sebb érdeklődést az irodalom 
iránt. Ezért lepett meg, hogy 
az idén már sürgették a kö
vetkező előadást.

A  mostani előadásban Ha
láltánc címmel erdélyi, szé
kely és magyar népballadákat 
mutattam be, a népdalokat 
Békeffi Sarolta és Lukácsi Hu
ba énekelték.

A következő előadásban a 
közös sorsú Duna-menti né
peik balladái után a magyar 
irodalom nagyjait kívánom 
bemutatni: Ady Endrét, Jó
zsef Attilát, Nagy Lászlót, 
Juhász Ferencet, Szécsi Mar- 
gitot és a kortárs fiatal költő
ket.

Az első két előadás bebizo
nyította, hogy a pilóták a re
pülés mellett igénylik, várják 
az irodalmi előadásokat is.

B V S C - S Í K  E R E K  A S Z T A L I T E N I S Z B E N

A hőnyi útra került az Európa Kupa
. Akik figyelemmel kísérik a 
magyar asztaliteniszezők hazai 
és nemzetközi eredményeit, 
Szinte már „megszokhatták”, 
hogy gyakran hallani a  BVSC 
játékosainak sikereiről. Tavaly 
például Gergely Gábor és Ta
kács János tagja volt a  világ- 
bajnokságot nyert válogatott
nak; ,a vasutas-együttes meg
nyerte a Vásárvárosok Kupá
ját, s az országos csapatbaj
nokságot. S ez az év is jól 
kezdődött. . .  Februárban a 
BVSC a nagy favorit és a  ta
valyi győztes Bp. Spartacus 
ellent Európa Kupa döntőben 
5:3-ra . győzött és 17 év után 
újból elnyerte az értékes ván
dordíját.

A Sportcsarnokban zsúfolt 
nézőtér előtt zajlott le a talál
kozó, amelyen a szövetkezeti
ek voltak az esélyesek, de 
Gergely Gábor három ragyo
gó győzelme eldöntötte az ösz- 
szecsapást, Takács János két 
„skalppal”  járult a sikerhez, 
csak Nozicska József nem 
nyert mérkőzést, igaz egy ta
lálkozója még hátra volt.

— A vasutasok nemcsak jó 
felkészültségüknek, hanem óri- 
si küzdőszellemüknek is kö
szönhették a diadalt —  mond
ta Horváth Tibor, a szövetség 
főtitkára. — örülünk, hogy két 
kiváló klubcsapattal rendelke
zünk, hiszen a Spartacus mél
tó ellenfél vo lt

Így aztán érdekes helyzet 
állt élő: a BVSC egyszerre őr
zi a Szőnyi úti klubházban a 
tavaly elhódított Vásárvárosok 
Kupáját (júniusban lesz az 
idei döntő, tehát addig a vas
utasoknál marad), s ott dísze
leg mellette az Európa Kupa! 
Büszkék is lehetnek az egye
sület vezetői az asztalitenisze
zőikre.

S a februári sikernek már
ciusban folytatása következett. 
A Tatabányán megrendezett 
országos bajnokságon a férfi 
egyesben Frank Béla klubtár
sa, a nagy rivális Gergely el-

A  BVSC BEK-győztes csapata, a kupával: Rózsás Péter 
edző, Gergely, Takács II, Nozicska

lén 3 :2-re nyerte a  döntőt — Eredményeink várako-
Mellettük még Takács János záson felüliek — mondta nagy 
lett egyéni érmes (bronz), s a örömmel Rózsás Péter, az egy- 
legjobb nyolc között összesen kori kétszeres Európa-baj nők, 
öt BVSC-játékos szerepelt, a  Szőnyi útiak edzője. — Re- 
amire még nem volt példa! S mélem a következő hónapban, 
az évről évre fejlődő Takács áprilisban a berni Európa- 
a férfi párosban első bajnoki bajnokságon sem marad el a 
aranyérméhez jutott, a  fiatal folytatás, a magyar váloga- 
Kriston Zsolttal (Bp. Sparta- tottban szereplő sportolóink 
cus) biztos, megérdemelt győ- öregbítik hírnevünket, 
zelmet arattak. Kozák Mihály

Sikeres kezdet
A szocialista brigádok és a 

sportolók lelkes társadalmi 
munkájával; az üzemfőnökség 
gazdasági vezetőinek segítsé
gével Dombóváron befejező
dött a szabadtéri teniszpálya 
építése. Ezzel égy időben meg
alakult a Dombóvári VSE te
nisz-szakosztálya. A  szakosz
tálynak jelenleg 15 tagja van. 
A  létszám felfutása á tava
szi. idényben várható.

Tolna mégye fedettpályás 
teniszbajnokságát a közel
múltban Bonyhádon rendez
ték meg. A  Dombóvári VSE 
Csurgai László, Kovács Lász
ló, Gerecs László összeállítá
sú csapata a hét induló kö
zül az első helyet szerezte 
meg.

MHSZ ES MSZBT SZERVEZESEBEN

Kettős évfordulóra emlékeztek 
a ferencvárosi csomóponton

ünnepi taggyűlésen emléke- formáló szerepét hazánk és fő
zett meg a Szovjet Vörös Had- városunk felszabadításában, 
sereg és Hadiflotta megszüle- kiemelve, hogy nemcsak éle- 
tésének 62. és Budapest felsza- tét áldoztak, hanem élelmet és 
badulásának 35. évfordulója- hitet is adtak Budapest elgyö- 
ról az MHSZ Budapest—Fe- tört, kiéhezett lakóinak a talp 
rencváros csomóponti szerve- ráállásához, a termelés meg- 
zete és az MSZBT helyi tag- indításához. Külön szólott arról 
csoportja. Február 21-én, a va- a döntő szerepről is, amelyet 
sutas művelődési ház nagytér- a Varsói Szerződés és ezen be
mében rendezett ünnepség el- lül elsősorban a Szovjetunió 
nökségében — a helyi politikai fegyveres erői töltenek be a 
és gazdasági vezetők, valamint béke megvédése és biztosítása 
a társadalmi és tömegszerve- érdekében, 
zetek képviselői mellett -  he- A beízéiet követően Hajnal 
lyet foglalt Iván Antonovtcs | g |  vörös emlékzászlót adottp ffln fl n  Éf# m ű m  Ép
szállítási osztálya melletti bejelentette, hogy a tartalékos 
szovjet képviselet tagja, Amfer klub három újabb szovjet ka- 
István, az MHSZ IX. kerületi tonatisztet fogadott tiszteletbe- 
szervezetének a titkára, az li tagjává. (Mármarosi)
Ihász Dániel Közlekedési__________________________
Szakközépiskola, a Zöldért és 
a BKV MHSZ testvérszerveze- 
teinek képviselői.

A  megjelenteket Kocsi Gás
pár, az MHSZ csomóponti 
szervezetének a titkára kö
szöntötte, majd Hajnal • Lajos, 
a tartalékos klub titkára mon
dott ünnepi beszédet. Meleg 
szavakkal méltatta a Szovjet 
Vörös Hadsereg történelmet

Felújított ifjúsági klub
Február 14-én nyitották meg Szombathelyen, a vasutasok 

Haladás Művelődési Házának átalakított ifjúsági klubját.
A november közepén kezdődött felújítás során kicserélték 

a padozatot és a falburkolatot, valamint újjávarázsolták a bú
torokat. A disco-műsoroknak a jövőben fényorgona és futó
fény ad sajátos hangulatot.

A  közel 80 ezer forintba kerülő beruházás felét társadalmi 
munkában végezték el a járműjavító üzem fiataljai.

—  Fiatalok az idősekért. 
Kiskundorozsma állomás 
KISZ-f tataijai a közelmúlt
ban meglátogatták az állo
másról régebben nyugdíjba

— Századik születésnap. 
Február 1-én ünnepelte szá
zadik születésnapját a Pécsett 
élő özv. Ráck István Gézáné, 
akit már több éve patronál a

vonult dolgozókat és ajándék- pécsi vasutasok nyugdíjas csó
ka! kedveskedtek nekik. El. portjának vezetősége. Az idős
határozták, hogy kapcsolatu
kat a jövőben erősíteni fog
ják, és az arra rászorulókat 
patronálják.

— Szerszámok dízelszere
lőknek. A  szentesi körzeti 
üzemfőnökség dízelmozdony
szerelő tanulóit tüzikovács 
alapképzésben is részesítik, 
hogy a kéziszerszámokat meg 
tudják, javítani. Az alapkép. 
zéshez szükséges szerszámok 
azonban nem kaphatók a ke
reskedelemben. A  szegedi 
Bebrits Lajos Szakközépisko- 
la harmadéves tanulói — Vass 
József műhelyfőnök segítségé
vel
delt 59 tűzi kovács-szerszámot 
a szentesieknek

asszonyt — aki jó  egészség
nek örvend — születésnapja 
alkalmából köszöntötték a vá
rosi tánács, a Vöröskereszt, a 
a pécsi területi bizottság kép
viselői, valamint két általános 
iskola úttörői.

— Batyubál. A  tapolcai Bat
sányi János Művelődési Ház 
vezetősége jól sikerült batyu
bált rendezett a közelmúlt
ban a nyugdíjas klub és a 
pávakör tagjai részére. Tréfás 
vetélkedő és kultúrműsor tet
te hangulatosabbá az estét.

-  Vasutasok a Tháliában. 
elkészítették a megren- a  miskolci igazgatóság terüle

tén dolgozó mintegy 180 szo
cialista brigádtag, szakszerve
zeti propagandista és ifjú
munkás tekintette meg feb
ruár 24-én Budapesten, a 
Thália Színházban Karinthy 
Ferenc: Házszenteld című -drá
m áját A  rangos szereposztá
sú előadás maradandó él
ménnyel ajándékozta meg a 
közönséget

— Hacsek és Sajó. A  hat
vani vasutasok művelődési há
zában február 15-én „Hacsek 
és Sajó”  címmel tartott nagy
sikerű előadást Kibédi Ervin 
és Hlatky László. A  műsor
ban közreműködött Dévényi 
Cecília, Zombori Zsolt és Bács
kai Csilla táncdalénekes is.

— Tiszta állomás. Ózd állo
más vöröskeresztes szerveze
tének tagjai évek óta éberen 
őrködnek az állomás helyisé
geinek tisztasága fölött. Ta
valy, a város által rendezett 
tisztasági versenyben a máso
dik helyet szerezték meg.

— Vidám farsang. A  nagy- 
kanizsai vasutasok Kodály Zol
tán Művelődési Házában „V i
dám farsang 1980” címmel fő
városi művészek adtak zenés 
műsort. Közreműködött: Szá
lai László és Horváth István 
nótaénekes, Harangozó Teri 
táncdalénekes, valamint Har- 
sányi Frigyes operetténekes.

H alálozás
Hosszan - tartó betegség után, 

február 16-án, 34 éves korában el
hunyt Kovácsné Bognár Mária, a 
vasutas-szakszervezet központi ve
zetőségének és a pécsi területi bi
zottságnak a  tagja. Kovácsné Bog
nár Mária húsz évig dolgozott a 
vasúton, legutóbb a pécsi igazgató
ság munkaügyi és szociálpolitikai 
osztályának a munkatársa volt. A  
mozgalomban végzett kimagasló 
tevékenységéért Szakszervezett 
Munkáért oklevél-kitüntetésben ré
szesült.

Temetése február 27-én volt a  
Pécsi temetőben.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: ! .  Ez  is gyorsítja az 

élegymozgást. 13. A fr ik a i állam. 14. 
Római 1501. 15. Serlegek. 16. V er
seny, kitűzött díjért (görög). 17. 
Magyar folyó. 19. M agasított ra
kodó. 20. Olaj páratlan betűi. 21. 
Régi sú lym érték . 22. Becézett női 
név. 23. Toldi végei 24. Német elöl
járószó. 26. Nem előre. 29, Szin
tén. 30. Lóbetegség. 32. Ha van, 
legyen kövér. 33. . . .  lom-a. ok

mány. 35. Gabonát takarítanak be. 
37. Éneklő. 38. Zöldségféle. 40. . . .  
Oscar (1852—1933) német botanikus. 
41. Akna fele. 43. Zenekísérettel 
előadott költői mű. 44. Az ezüst 
vegyjele. 45; Felesége van. 47. Lear, 
fonetikusan. 48. Latin üdvözlés. 
49. Kevert sáv. 50. Altruista ré
sze. 52. Sárgaföld. 54. Német vá
ros. 55. Középszerű. 57. Direkt- 
termő sző lő fa jta . 58. Csatakiáltás.

59. Könyvbfrálő. 61. Keress! 62. 
Bács megyei község. 64. A  francia 
forradalom egyik vezére.

Függőleges: 1. Török méltóság.
2. Vasúti teherkocsi. 3. Fúvós 
hangszer. 4. . . .  stop, m egállás nél
küli. 5. Mint 24. vízszintes. 6. Utá
noz. 7. Iparos. 8. Félsziget a La 
M anche-csatornában. 9. Okozat 
eredője. 10. Hamupipőkében meg
található. 11. Beteget gondoz. 12. 
Somogy megyei helység lakója. 17. 
Visszahat! -18. Menyasszony. 24. 
Megállapodás a szállíttató felekkel. 
25.- Holttest.; 27, A  17. Vízszintes 
m ellék fo ly ó ja . 28. Ritka - női név. 
30. Veszteség. 31. Szálloda. 33. Né
met sportvezető»' 34. A  holló. Írója. 
36. H ím zésfalta. 37. Jugoszláv—ma
gyar határfolyó. 39. A  mohamedá
nok szent könyvé. 40. Nem olcsó. 
42. Gyümölcs. 44.; A  költemény. 
46. Viasza: szakasz. 49. Könnyéit 
hullaié érte.' 51. A  17. vízszintes 
betűi keverve. 53. EpQletmarad- 
vány.,-54. Keres. 56, Vilá , . ;  fegy
verletétel. 58. Örökifjú nő a mo
hamedán paradicsomban. 60. Víjd- 
állat. 61. Kalmár fele. 63. Igekötő. 
64. R óm ai 1050.

Beküldendő: vízszintes. 1. és füg
gőleges 24.

Beküldési határidó: 1980. már
cius 28.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A munkaügyi döntő
bizottságok tagjainak megválasz
tása.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk
3. számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért: Szűcs 
Katalin. Debrecen. Draboe u. 10/56. 
Béke József, Szombathely. Vámos 
I. u. 5. Pintér Istvánná, Budapest. 
Polgár u. 3. Demeter Sándor, 
Nyíregyháza, Henge*télep. Pálinkás 
Ignácsné, Gyál. Dobó K . u. 18.

Négy szakbizottságot irányít 
a társadalombiztosítási bizottság
A szombathelyi területi bi- Szombathely állomáson, Sop- 

zottság mellett működő társa- rónban, Veszprémben és Pá- 
dalombiztosítási bizottság négy pán foglalkoztatnak nyugdíjas 
szakbizottságot: az egészség- beteglátogatót. Celldömöl-
ügyit, a vitásügyit, az ellenőr-  kön és Zalaegerszegen a közel- 
zésit és a nyugdijelőkészitésit jövőben állítanak be. 
irányítja, ö k  fogják össze a Sz. J. L
Nyugat-Dunántúlon funkcio
náló 25 társadalombiztosítási 
tanácsot is.

Az albizottságok vezetőinek 
évenkénti. továbbképzése mel
lett 29 TT-tágót részesítettek 
oktatásban. Erre elengedhetet
len ül szükség van a nagyszá
mú fluktuáció miatt

A TT-elnökök részére éven
te két aikálommal tartanak ér
tekezletet Ezéken a munka
helyi tanácsokat is beszámol
tatják. Így került sor a MÁV 
Celldömölki Építési Főnökség 
a szombathelyi vontatási fő
nökség és a BFF, valamint a 
Sárvár állomás társadalombiz
tosítási tanácsa munkájának 
a tanulmányozására.

A  bizottság nagy súlyt 
helyez az egészségügyi intéz
mények látogatására. A  hely
színen kitérnek a személyi 
feltételekre, a műszerezettség
re, a felszereltségre, a rende
lési idők betartására és a táp
pénzes százalék alakulására.
Egyidejűleg vizsgálják az ott 
dolgozók munkakörülményeit 
is. Minden esztendőben . van 
ilyen ellenőrzés, a hévízi és a 
balatonfüredi szanatóriumok
ban, a  celldömölki és 
soproni szakosított üzemor
vosi rendelőkbén, a szombat
helyi rendelőintézetben, vala
mint Sárvár, Csorna, Zalaeger
szeg és Veszprém vasútüzem- 
orvosi rendelőiben.

A táppénzszázalék csökken
tése érdekében négy helyen:

M AGYAR VASUTAS  
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI.. Benczúr utca 4!. 

Telefon városi: 229-872. 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti! 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest V I!.. Rákóczi Út 64.

Telefon: 224-818 
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Gsekkszámlaszámunk:

MNB 219 — 11 859 
80—943. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető!

Csöndes Zoltán vezérigazgató

Vasutas dolgozók 
hozzátartozóit, 
ismerőseit várjuk
FELVÉTELRE
o Szak- és Szerelőipari Főnökség létszáméba

#  épületlakatosokat

#  fűtésszerelőket

#  faipari szakmunkásokat 

t  betanított munkásokat 

8 segédmunkásokat

Telephely Budapesten, munkahelyek 
az ország különböző területein.

Jelentkezés személyesen vagy levélben:
MÁV Szak- és Szerelőipari Főnökség 
Budapest, Kőér utca 3/d. 1103.
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A múlt év második felében

A pécsiek végeztek az első helyen 
az igazgatóságok újítási versenyében

A  M ÁV Vezérigazgatóság 
az új Mmozgalocn továbbfej
lesztése érdekéében, a Vasuta
sok Szakszervezetével egyet
értésben, a vasűtáigazgiait óságok 
—  illetve dolgozóik — részé
re 1976. január 1-től 1980. de
cember 31-ig újítási versenyt 
hirdetett.

A z újítási verseny első, má
sodik és harmadik helyezett
jei félévenként anyagi elisme
résiben részesülnek. A  bizott
ság csak azoknak a  vasút- 
igazgatós ágóknak az eredmé
nyeit értékeli, amelyeknél, az 
egy dolgozóra vetített pont- 
szám félévi viszonylatban az 
1,5 pontot eléri. Egyenlő ered
mény esetén a versenydíj 
megosztáséira tesz javaslatot. 
Az első helyezett 30, a má
sodik 25, a harmadik 20 ezer 
forint díjazásban részesül.

A  versenyt értékelő bizott
ság az 1979. július 1-től de
cember 31-ig terjedő időszak
ra a beérkezett jelentésekben 
közölt adatokat felülvizsgálta 
és az alábbi helyezési sorren
det állapította meg:

Első a pécsi vasútigazgató- 
ság. Értékelhető pontszáma: 
112 750, az egy dolgozóra eső 
pontérték 8,07. Második a 
miskolci vasútigazgatóság. Ér
tékelhető pontszáma: 108 578, 
az egy dolgozóra eső ' pontér
ték: 8,05. Harmadik a szom
bathelyi vasútigazgatóság. Ér
tékelhető pontszáma: 96116, 
az egy dolgozóra eső pontér
ték 7,71.

A  verseny fél évi időszaka 
alatt az igazgatóságok dolgo
zói összesen 3486 újítási ja
vaslatot nyújtottak be. A  lét
számhoz viszonyítva legtöbbet, 
535-öt a szombathelyi vasút
igazgatóság területéről adtak

be. A  feladattervi javaslatok
ból a legtöbbet, 58-at a mis
kolci vasútigazgatóság terüle
tén dolgozták !kii a javaslat- 
tevők.

A z elfogadott javaslatok 
szánta 1817, melyből haszno
sításra a legtöbbet, 389-et a 
pécsi vasútigazgatóság terüle
tén fogadták el.

A z első, második és har
madik helyezést elért vasúti 
igazgatóságok az osztályok ál
tal elért eredmények figye
lembevételével — az illetékes 
szakszervezeti szervvel egyet
értésben — a versenyben ki
emelkedő érdemeket szerzett 
újítók, szakvéleményezők, el
bírálók, újítási ügyintézők, 
szakszervezeti aktivisták ré
szére lehetőleg ünnepélyes 
keretek között adják át a ju
talmakat.

Gy. B.

HATÁRFORGALMI VERSENY

Záhonyban n vándorzászló
Értékelték a magyar és a szovjet vasutasok munkaversenyét

r a j—
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A  két igazgatóság vezetői aláírják a 
könyvét

megállapodás jegyző-

Záhpnyban, a magyar és a 
szovjet vasutasok között 1963- 
ban kezdődött a munkaver- 
seny-mozgalom. Azóta az erre 
a célra alapított Vörös vándor- 
zászló elnyeréséért versenyez
nek a munkáskollektívák. A 
szovjet és a magyar vasútigaz
gatóság közösen megállapított 
célkitűzései alapján a munka
verseny eredményeit a határ- 
állomások havonta ellenőrzik, 
egyeztetik. Eredményhirdetésre 
félévenként kerül sor.

Az 1979. második félévében 
született eredményeket már
cius 12-én és 13-án értékelték, 
és egyben aláírták az újabb 
megállapodást. A Vörös ván
dorzászlót — minimális pont- 
különbséggel — a záhonyi 
üzemfőnökség nyerte. Teljesít
ményeik közül érdemes meg
említeni a széles nyomtávú 
vasúti kocsik tartózkodási ide
jének csökkenését, a gyorsabb 
rakodást a kocsik jobb ki hasz, 
nálását.

A  munkaversenyben a két 
ország több mint tízezer vas
utasa vett részt. A  szolgálati 
helyek közül Záhony állomás, 
illetve Eperjeske rendezőpálya
udvar nyerte a vándorzászlót..

A  szocialista munkaverseny 
félévi eredményéit dokumen
táló jegyzőkönyvet G. 1. Cser- 
novol, a Ivovi igazgatóság he
lyettes vehetője, Kulcsár Jó
zsef, a debreceni igazgatóság 
vezetője, valamint A. P. Korol
kov, a Ívovi vasutas-szakszer
vezet titkára és Volosinovszki 
János, a debreceni területi bi
zottság titkára írta alá.

A  Debrecenben tartott tár
gyaláson (i két igazgatóság ve
zetői elhatározták, hogy a X I1. 
pártkongresszus tiszteletére fo 
kozzák a munkaverseny lendü
letét. A  március 22<-én, Záhony
ban megrendezésre kerülő 
kommunista szombat munkái, 
ba a szovjet vasutasok is be
kapcsolódnak.

Átadási ünnepség 
Bánréve állomáson
Á Bánréve és Sajólén&rtfal

va közötti határforgalmi ver
seny győztese — az 1979. má
sodik félévi eredmények alap
ján — Bánréve állomás lett. A 
zászlóátadási ünnepségen meg
jelent Gál Sándor, a miskolci 
igazgatóság helyettes vezetője, 
Jan Kulich, a zólyomi igazga
tóság párttitkára és Josef Frid- 
rích, az igazgatóság helyettes 
vezetője.

Liszkai János, Bánréve állo
más főnöke tartott ünnepi be
szédet

A  vándorzászlót Szabó Lász
ló, Sajólénártfalva állomás fő
nöke adta át

Kongresszusi munkaverseny
r

Újabb vasutas-kollektívák követik 
a Sziklai Sándor brigád példáját

Személykocsik nagyjavítása Dunakeszin
(MTI-Fotó Fehér József felvétele)

Újabb vasutas szocialista 
brigádok csatlakoztak a Ma
gyar Vagon- és Gépgyár Szik
lai Sándor brigádjának felhí
vásához. Egyre több munkás
kollektíva határozta el, hogy a 
XII. pártkongresszus és ha
zánk felszabadulásának 35. év
fordulója tiszteletére kommu
nista műszakot tartanak.

A  szombathelyi igazgatóság 
központi apparátusa 42 szocia
lista brigádjának tagjai szemé
lyenként 420 perc társadalmi 
munkát vállaltak. Felajánlot
ták, hogy ha a vasútnak ká
belárokásásra, vagonkirakás
ra, rakterületek rendezésére 
lesz szüksége, térítésmentesen 
elvégzik azt, számíthatnak rá
juk.

A  celldömööki vontatási fő
nökség háromszáz dolgozója 50 
tehervagon, egy gőz- és egy 
M62-es dízelmozdony kijavítá
sáért járó bért a helyi gyer
mekintézmények javára aján
lotta, fel.

A  veszprémi körzeti Üzemfő
nökség dolgozói termelési ta
nácskozáson dönöttek arról, 
hogy követik a Sziklai Sándor 
brigád példáját. Á  vontatási 
főnökség kollektívái elhatároz
ták, hogy a március 22-i kom
munista műszakon három M47- 
es dízelmozdony soron kívüli 
szervizét, valamint több vonta
tójármű tisztítását végzik el. 
A  szertári dolgozók is a mun

kahelyükön lesznek és kiadják 
a javításhoz szükséges anya
gokat, alkatrészeket.

A  dunakeszi járműjavítóban 
az idén harmincnégy új vasúti 
személykocsit gyártanak, két
százötvenet javítanak és mint
egy ezerkétszáz kocsi közleke
désbiztonsági ellenőrzését, fu
tóműjavítását végzik e l.' Az 
üzem az idei feladatokat a ta
valyinál kevesebb létszámmal 
«adja meg.

& nyolcvan szocialista bri
gád szintén szervez kongresz- 
szusi és felszabadulási műsza
kot. A  hatékonyság fokozásá
val, az állásidők csökkentésé
vel, a munka és az anyagellá
tás jobb szervezésével járul
nak hozzá az idei tervek meg
valósításához.

A  tapolcai körzeti üzemfő
nökség vontatási szakszolgála
ta az elmúlt. esztendőben há
rommillió tonna árut továbbí
tott, 200 ezerrel többet, mint

azt megelőzőén. A  nagyobb 
forgalom, teljesítmény ellenére 
730 ezer forint'értékű gázolajat 
sikerült megtakarítaniuk. Ez 
részben a jó munkaszervezés
nek, a mozdonyvezetők gazdag 
szakmai tapasztalatának és a 
vontatójárművek szakszerű 
karbantartásának köszönhető. 
Az tizemfőhökség 34 brigádja 
is kommunista műszakkal kö
szönti a X II. pártkongresz-  
szust, és hazánk felszabadulá
sának 35. évfordulóját.

A  tapolcai pályafenntartási 
főnökség balatonfüredi. Kos
suth szocialista brigádja már 
teljesítette a kongresszus és a 
félszabadulás tiszteletére tett 
felajánlásainak egy részéi A  
tizenhét tagú kollektíva Alsó
örs állomáson tehervagonokból 
rakta ki az árut társadalmi 
munkában. A z érte járó há
romezer forintot a kőszegi 
MÁV-nevelőotthonnak utalták 
át.

A  p á r tk o n g re s sz u s  tiszteletére

Kiállítás a Béke brigád életéről
Brigádunk élete címmel már

cius 10-től 17-ig jól sikerült ki
állítást rendezett Miskolcon, a 
Tiszai pályaudvar Béke szo
cialista brigádja. A z MSZMP 
XII. kongresszusa tiszteletére 
bemutatott anyag összeállítá
sán, a tablók és grafikonok el
készítésén, a brigád tagjai —- 
élükön Kisvárdai János bri- 
gádvezelővel — november óta 
dolgoztak. A  kiállítást Koncz 
Zoltán állomásfőnök nyitotta 
meg s az első látogatók a cso
mópont szocialista brigádveze
tői voltak.

A  sok ötlettel összeállított, 
rajzzal és képpel illusztrált ki
állítás látványos, érdekes for
mában mutatta ba a Béke szo
cialista brigád életét, munká
ját, szabad idejük hasznos el
töltését. Külön tablón ismertet
ték a kongresszusi vállalásokat, 
az eddig elért eredményeket, a 
csoportos és egyéni kitünteté
seket. A  beadott és elfogadott 
újításokról tájékoztató grafi
kák jól szemléltették a brigád 
hasznos elgondolásait. A  vetél

kedőkről, iskolások és nyugdí
jasok patronálásáról, kirándulá
sokról és a külföldi utazások
ról készített fotók, tablók, ta
nulságul szolgáltak mások szá
mára is, hogyan lehet és kell 
szocialista módon dolgozni, ta
nulni, élni.

A  vendégkönyv tanúsága sze
rint, a látogatók nagyszerű él
ménnyel távoztak. A  bejegyzé
sek között például ilyen véle
mények. szerepeltek:. „ fia  az 
ember nem látná, nem is hinné 
el, hogy egy brigád mire ké
pes.** „Sok ötletét adtak más 
brigádnak is.** „Több ilyenre 
lenne szükség.** A  Kandó Kál
mán szocialista brigád tagjai 
„Példaképül választjuk** —- szö
veggel, egy nagyapa az unoká
val: „Gyönyörű a kiállítás** — 
bejegyzéssel fejezte ki elisme
rését. Négyen úgy nyilatkoz
tak: „Sajnálom, hogy nem va
gyok ennek a brigádnak tagja*’, 
a jegyvizsgáló tanfolyam hall
gatói pedig így búcsúztak a kii 
állítástól: „Köszönjük az él
ményt.”

P. K.

i v á lt o z á s o k
Egy helyen az irányítás —  Gazdaságosabb a munka 

Kulturáltabb le tt az utazás

Március eleje óta csehszlo
vák • Bz típusú motorszerelvé
nyek közlekednek a szentesi 
körzeti üzemfőnökséghez tar
tozó vonalakon. Az új szerel
vények teljesen felváltják a 
régi, kiszolgált, elavult motor
vonatokat. A z ötvenéves szen
tesi motorgarázs újabb, kor
szerű járműveknek ad otthont. 
Szentes körzetében kulturál
tabb, kényelmesebb lesz az
utazás.

Egy-egy szerelvény három 
kocsiból áll. Télen a kocsikat 
olajjal fűtik, az aránylag nagy 
alapterületű poggyászfülkében 
a babakocsikat is elhelyezhe
tik a szülők. A  szerelvények 
másod osztályúak, a kocsik kö
zött’ nincs átjáró. Az ajtókat 
automatikus szerkezet nyitja
zárja, és csak az állomás félő-, 
li oldalon lehet fel-  és leszáll- 
ni. Az első kocsikban csak a 
bérletesek Utazhatnak.

A z üzemfőnökség dolgozói 
felkészülték az új szerelvények 
fogadására és üzemeltetésére. 
Hárman Csehszlovákiában is
merkedtek meg a motorvona
tok működésével, harmincán 
pedig Pécsett tanulmányozták 
a szerelvényeket, ahol már 
második éve hasonló vonatok 
közlekednék.

A z üzemfőnökség megszer
vezésével az elniúlt év nagy 
változást hozott a Szenteshez 
tartozó 19 szolgálati hely 900 
dolgozójának. Az új szervezeti, 
forma gazdaságosabb munkát,

hatékony létszám- és bérgaz
dálkodást tesz lehetővé. A z  ál
lomásokon csökkent az admi
nisztráció, miközben többen 
dolgoznak a forgalomban. A  
vontatás és az állomás össze
vonásával egy helyre -került az 
irányítás. Munkaköröket von
tak össze, ezzel egyszerűbbé, 
könnyen áttekinthetővé tették 
a feladatokat. Az országban 
elsőként szervezték meg a ve
zénylési központot, ahol az ed
digi tíz ember helyett hatan 
dolgoznak folyamatosan,

A z  utasforgalom tavaly au
gusztustól havonta átlagosan 
tízezerrel több Volt, rrtint a 
megelőző időszakban. Nemcsak 
a személyszállításban, de a te
herforgalomban is jó évet'zár
tak a szentesiek. A z őszi nagy 
munkák közül a répaszállítást 
három héttel hamarabb befe
jezték; 6500 kocsi termést ju t
tattak el a cukorgyárakba, lé
nyegesen többet az előző évi
nél. A  vontatásnál négyven 
százalékkal .csökkentették, a 
túlórák számát. A  szocialista 
brigádok versenyében, a z . or
szágos döntőn, a szentesi Sza
muely Tibor motorszerelő bri
gád képviseli. a M ÁV szegedi 
igazgatóságot.

Nagyon jó az üzemfőnökség 
és az építési főnökség kapcso
lata. A  tavalyi szocialista 
együttműködési szerződés vál
lalásait maradéktalanul telje
sítették. %

Fogas Pál

Köszöntjük az M S Z M P  A li .  kongresszusát
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VÁLASZTÁSRA KÉSZÜLÜNK

Minden dolgozó személyes ügye
Egymásra vannak utalva, tehát segítsék egymást a partnerek

A  Magyar Szakszervezeték 
Alapszabálya szerint ötéven
ként újjá kell választani a 
szakszervezeti vezető testüle
teket, a számvizsgáló bizott
ságokat, a tisztségviselőket. 
Mint már jeleztük, április 1. 
és május 31. között kerül sor 
a bizalmiak, bizalmfhelyette- 
sek, főbizalmi, főbizalmi-he
lyettesek, valamint a főnöksé
gé üzemi, hivatali, intézmé
nyi testületek választására. 
Egyidejűleg a bizalmiaknak, 
testületeknek be kell számol
ni a legutóbbi választás óta 
végzett munkáról.

A  szakszervezeti választás 
nem csupán a szakszervezet, 
illetve a szakszervezeti veze- 
tótestületek belső ügye, . ha
nem a tagság egészének, min
den dolgozónak, minden gaz
dasági vezetőnek legszemélye
sebb ügye is. Szakszerveze
tünk szervezeti felépítésében 
azt a rendszert követi, hogy 
minden döntésre jogosult gaz
dasági vezetőnek választott 
szakszervezeti partnere vagy 
partnerszervezete legyen.

HELYES ÉRTELMEZÉSSEL
Szeretnénk, ha minden gaz

dasági vezető ezt a partneri 
szerepet helyesen értelmezné, 
ne vitapartnert látna benne 
elsősorban, hanem olyan 
együttműködésre kész segítő
társat, aki nagyon fontos sze
repet tölt be a gazdasági mun
ka segítésében, a dolgozók 
mozgósításában, természetsze
rűleg a dolgozók érdekképvi
seletében, érdekvédelmében is.

Ha a cél megközelítésében 
nem is mindenkor egyforma a 
módszer, az ebből adódó vita 
csak segít a legjobb megoldás 
kialakításában.

Sokan félnek a vitától, mert 
ellentétet, „ellenségeskedést”  
vélnek mögötte. Hibás fe lfo
gás ez, mert nem a vita okoz
za az ellentétet, hanem a dol
gokban rejlő ellentét eredmé
nyezi a vitát. Ha ezt nem tár-1 
juk tel, az ellentmondás nem 
kerül ugyan felszínre, de nem 
Is oldódik meg. Vagyis ha 
valamiről hallgatunk, az még 
nem jelenti, hogy a valóság
ban ott nincs ellentmondás. 
Ezért a vita a hibák, az el
lentétek, érdekütközések meg
oldásának, továbbfejlődésük
nek eszköze.

A  szakszervezeti választások 
és az előkészítés időszaka tág\ 
teret nyit a dolgozókkal valói 
közvetlen eszmecserére. Erő
síti az üzemi, munkahelyi és 
a szakszervezeti demokráciát, 
a tagság részvételét a felada
tok kialakításában és végre
hajtásában.

Alkalmas ez az időszak ar
ra, hogy növeljük a dolgozók 
politikai aktivitását és cse
lekvő részvételét. Mozgósít
sunk újabb munkasikerek el
érésére, az V. ötéves terv si
keres befejezésére, a VI. öt
éves terv megalapozott, len
dületes indítására, a X II. 
pártkongresszus és hazánk fel- 
szabadulásának 35. évforduló
ja  tiszteletére indított munka- 
verseny-mozgalom továbbvi
telére.

Mindezek a legmesszebbme
nőkig egybe esnek a gazdasá
gi vezetők feladataival, célki
tűzéseivel. Elsőrendű' érdekük 
tehát a szakszervezeti válasz
tások sikeres előkészítése és 
végrehajtása.

A JELÖLÉS LÉNYEGE
A z előttünk álló feladatok 

megoldása parancsolólag kö
veteli, hogy a szakszervezeti 
testületekbe, tisztségekbe olyan 
politikailag tapasztalt, a szo
cializmus iránt felelősséget 
érző szakszervezeti tagokat 
válasszanak, akik képesek a 
magasabb szintű munkára, 
akik értik és érvényesíteni 
tudják a párt politikáját, él
vezik a dolgozók bizalmát.

Olyanok, akik megfelelő er
kölcsi, emberi magatartással 
rendelkeznek, tudnak áldoza
tot vállalni a közösségért. 
Szakmailag megbecsültek, 
egyéni munkájukban példa
mutatók, és képesek társaikat 
nevelni, szemléletüket formál
ni.

A  választások során a ko
rábbihoz képest lényeges vál
tozás lesz az alapszervezetek
ben: áttérünk a bizalmiakból 
álló szervezeti rendszerre. A  
cél, hogy a szervezet legyen 
egyszerűbb, rugalmasabb, job
ban alkalmazkodjék a szolgá
lati főnökségek, üzemek, in
tézmények vezetési szintjei
hez. Kiküszöbölődjön a több
szörös áttétel, egyes •szerveze
tekben a témák ismétlése.

vonni a döntések előkészíté
sébe. Lépjen fel a helytelen 
nézetek, a nem kívánatos ma
gatartásformák, a szélsőségek, 
a demagógia, a kishitűség el
len.

A z  ilyen tulajdonságokkal 
rendelkező, agilis bizalmi a
leghagyobb segítőtársa, a gaz
dasági vezetőnek a gazdasági 
feladatok megoldásában, a
dolgozók nevelésében és moz
gósításában.

A z  alapszervezetek többsé
gében a bizalmiak testületé 
lesz az alapszervezet legfel
sőbb irányító szerve. Azok 
hozzák a döntéseket, akik sa
ját személyükben, a szakszer
vezeti csoportban annak meg
valósítói lesznek.

A  bizalmiak megnövekedett 
feladat- és hatásköre, döntő 
hatásuk a szakszervezeti élet
re, a mozgalom munkájára 
indokolja minden eddiginél 
gondosabb kiválasztásukat. A  
bizalmi legyen alkalmas a 
helyzet megmagyarázására és 
a döntések után a dolgozók 
cselekvőképességének kibonta
koztatására. Rendelkezzen 
olyan képességekkel, hogy a 
tagokkal folytatott vita kap
csán képes legyen alakítani, 
formálni a különböző állás
pontokat: a tagokat be tudja

ÉRVÉNYESÜLJÖN 
A TAGSÁG AKARATA!

Mindenki előtt ismert, hogy 
a szakszervezeti szervek egyik 
legfontosabb feladatuknak te
kintik a gazdálkodást segítő 
tevékenységet. A  szakszerve
zeti tagok, a dolgozó kollektí
vák felajánlásokkal járulnak 
hozzá a tervek teljesítéséhez. 
A  gazdasági vezetők feladata, 
hogy a vállalások teljesítésé
hez a feltételeket megteremt
sék.

Ma és a következő időszak
ban fokozottan szükséges, 
hogy a szakszervezeti vezető 
testületek a gazdasági veze
téssel legszorosabban együtt
működve vizsgálják és ele
mezzék a gazdaságosabb mun
ka elérésének feltételeit, a 
gátló okokat, s együttesen te
gyenek intézkedéseket azok 
felszámolására. A  legszoro
sabb munkakapcsolat nélkül 
nem lehet jó  eredmény. Rossz 
gazdasági vezető az, aki csak 
a kényes kérdéseknél kéri ki 
a mozgalmi szervek vélemé
nyét.

A z irányelvek szerint az 
alapszervezetekben a választá
sokat munkaidőn kívül tart
ják, illetve a folyamatos mun
karendben dolgozó munkahe
lyeken úgy, hogy az a legki
sebb munkaidőkieséssel jár
jon. Ennek eléréséhez feltét
lenül elvárjuk a gazdasági ve
zetők segítségéi

Kitüntetések a nemzetközi nőnap alkalmaim
A  nemzetközi nőnap alkal

mából, március 7-én, a M ÁV  
Vezérigazgatóság konferencia
termében ünnepélyes külsősé
gek között aditák át a kitün
tetéseket a gazdasági és tár
sadalmi mimikában kitűnt nő- 
dolgozóknak.

A z ünnepséget, melyen meg
jelent Urbán Lajos, közleke
dés- és postaügyi minisztériu
mi államtáifckár, Szűcs Zoltán, 
a M ÁV vezériagzgatója, Mol
nár György, a vasutas-szak- 
szervezet titkára, Nagy Károly 
a vezérigazgatóság pártbizott
ságának táltikára nyitotta meg, 
majd Gulyás János vezérigaz- 
gtató-heLyettes mondott ünne
pi beszédet. Ezt követően a 
mdndszteri kitüntetéseket U r
bán Lajos, a vezérigazgatói 
elismerést Szűcs Zoltán  adta 
á l

A  nemzetközi nőnap alkalmából 
— kiemelkedő szakmai és társa
dalmi tevékenységük elismerése
ként — a közlekedés- és posta
ügyi miniszter -
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Kovács Jánosné személyzeti veze
tőt, Bp. Keleti pu.; Lenes Emőné 
áruirányítót. Szeged Körzeti Üzem- 
főn.; Major Józsefné raktárkez., 
Bp. Déli pü. Szertárfőn.; Mit- 
terstáller Maiild ügyint.; Szomb&t-

Gulyás János ünnepi beszédét mondja
(Laczkó Ildikó felvétele)

A  változásokhoz igazodva

Műhelybizottságok helyett bizalmiak
A  szakszervezeti bizottság

ban egyre gyakrabban esik szó 
arról, hogy a soron következő 
választásokon szervezeti válto
zások is napirendre kerülnek. 
A  tisztségviselők többnyire azt 
latolgatják, hogy a változások 
milyen hatással lesznek majd 
a szakszervezeti mozgalom tar
talmi munkájára.

A z  egyértelmű, hogy a jövő
ben sokkal nagyobb és tartal
masabb munka hárul a bizal
miakra. A  választásokat előké
szítő értekezleteken, megbe
széléseken úgy is fogalmaz
nak, hogy a bizalmiak a szak- 
szervezeti munka kulcsszerep
lőivé válnak. így  vélekedik 
erről Korponai Lajos, a deb
receni járműjavító üzem szb- 
titkára is, akivel a választási 
előkészületekről és a bizalmiak 
megnövekedett felelősségéről 
beszélgettünk.

A  tagság egyetért 

a változásokkal

— Mindenekelőtt figyelembe 
kell vennünk az üzemben vég
bement gazdasági változáso
kat. Közülük kettőt említek: 
megszűnt a mozdonyok, és je 
lentősen csökkent a személy- 
kocsik javítása. A  dolgozók 
egy részét át kellett csoporto
sítani a teherkocsi javításra. 
Ezek a változások természete
sen az üzem szerkezeti rend
jét érintik, ehhez igazodott a 
pártalapszervezetek, majd a 
szakszervezeti szervek felépí
tése is. A  mozgalmi szervek 
kialakításánál az alapelv az, 
hogy a felépítés egyezzen meg 
a gazdasági szervezet modell
jével.

Hogyan készül a járműja
vító szakszervezeti bizottsága a 
választásokra?

— Miután megismerkedtünk 
az irányelvekben foglaltakkal 
és meghallgattuk a Vasutasok 
Szakszervezete Debreceni Te

rületi Bizottságának és az ipa
ri üzemek szakszervezeti bi
zottságának tájékoztatóját a 
szervezeti változásokról, úgy 
határoztunk: aktívaértekezle
ten közösen vitatjuk meg a 
tennivalókat az üzem szak- 
szervezeti aktivistáival, vala
mint a párt-, a K IS Z -  és a gaz
dasági vezetőkkel. A  tagság 
egyetért a tervezett változta
tásokkal és úgy látja, hogy 
egyszerűbbé válik a szakszer
vezeti irányítás, az új szerve
zet közvetlenebb beleszólási 
lehetőséget biztosít az üzem 
életébe.

A  jövőben az üzem legfelső 
szakszervezeti fóruma a bizal
mi testület lesz, amelynek 
tagja valamennyi szakszerve
zeti bizalmi. Eddig a küldött- 
értekezleten csak a bizalmiak 
fele veheteit részt. A  többiek 
joggal kérdezték, hogy ők 
miért nem tagjai ennek a tes
tületnek? Rosszul dolgoznak 
talán? Magam is úgy érez
tem, hogy igenis, ott lenne a 
helyük! örömmel üdvözlöm 
tehát e mostani döntést

Hozzávetőleg százan
A  választások lebonyolítá

sára intézkedési tervet készí
tünk. Ügy tervezzük, hogy 
száznál valamivel kevesebb bi
zalmicsoportot alakítunk ki, 
így hozzávetőleg száz olyan 
bizalmira lesz szükség, aki él
vezi a tagság bizalmát és tá
mogatását s akik szakmailag 
és politikailag is alkalmasak 
arra; hogy partnerei legyenek 
a művezetőknek. Üzemünkben 
április 1-én és 2-án választják 
meg a szakszervezeti bizalmia
kat

A  jövőben a szakszervezeti 
taggyűlés funkcióját a bi
zalmicsoport veszi á t  A  bizal
minak tehát azokat a felada
tokat is el kell látnia, amelye
ket korábban egy-egy titkár 
intézett ö  vezeti majd a tag

gyűlést helyettesítő szakszer
vezeti csoport v itá it tőle függ, 
hogy miként képes szólásra 
bírni a csoport tagja it Felelős 
lesz azért hogy a tagok élje
nek a beleszólás lehetőségével: 
javaslatokat tegyenek, bírál
janak, és részt vegyenek saját 
ügyeik intézésében.

—  Hány tagja lesz egy szak- 
szervezeti csoportnak?

—  Eddig 7—8 tagú csopor
tunk is v o lt  az irányelvek 
szerint lehet 30— 40 tagú is. 
M i úgy véljük, hogy a 20—25 
tagú szakszervezeti csoport a 
legéletképesebb. Ennél na
gyobb létszámot már nehéz a 
bizalminak összefogni. A  gaz
dasági partnerkapcsolatokat 
figyelembe véve, nálunk ez a 
csoportlétszám a legmegfele
lőbb. Így minden bizalminak 
a művezető lesz a gazdasági 
partnere.

Nagyobb felelősséggel
—  Mi lesz azokkal, akik ed

dig a műhelybizottságokban 
tevékenykedtek ?

— A  11 műhelybizottsági 
titkár közül nyolcat főbizal
minak javasolunk. A  vezetőségi 
tagok közül azokat, akik eddig, 
is tevékenyen dolgoztak, szíve
sen látjuk a különböző bizott
ságokban. Tizenkét bizottságot 
tervezünk: új, a műszaki-gaz
dasági bizottság, amelyet az 
SZM T javaslatára hozunk létre.

— Milyen összetételű lesz a 
szakszervezeti munka legfelső 
irányító szerve, a bizalmi testü
let?

— Részt vesznek benne a bi
zalmiak, a főbizalmiak és a 
szakszervezeti bizottság tagjai: 
123 tagú lesz. A  bizalmi testület 
dönt majd minden lényeges 
kérdésben, a szakszervezeti bi
zottság pedig a döntéseket hajt. 
ja végre. Ebből is érzékelhető, 
hogy a szakszervezeti munka 
középpontjába a bizalmi kerül.

Kőhídi László

hely Vasúiig.; Sári Istvánná ügy
int., Miskolc Vont. Főn.; Soltész 
Ilona átmenesztőt, Nyíregyháza 
Körzeti Üzemfőn.; Váradi György- 
né ügyint., MÁV Hídépítési Főn.

MINISZTERI DICSÉRET
kitüntetésben részesültek: Barta
Jánosné raktárvez., Miskolc Osz
tószertárfőn.; Bálint Dezsőmé ügy
int., Szeged Vasútig.; Bera István
ná jegyyizsg., Kecskemét áll.; 
Cserháti Jánosné Ugyint., KPM 
Vasúti Főoszt.; Deli Lászlóné se
gédmunkást, Szekszárd Pft. Főn.; 
Dóka Mária munkásén, csop. vez., 
Jászkisér MÁV Építőgépjav. U.; 
Faragó Lajosaié segédmunkást, 
Pécs Pft. Főn.; Hegedűs Lajosné 
raktárkez., Záhony MÁV Üzem
főn. ; Horváth Rezsőmé ügyirat., 
BVKH; Jándi Józsefné szertárfőn., 
Bp. Vasútig. Oszt ószertár Főn.; 
Kiss An talraá rész leg vez., Bp. Vas
útág. Számviteli Főn.; Kiss Erzsé
bet keresk. hivatalnokot. Cegléd 
Körzeti Üzemfőn.; Krauthedm La
josaié szómítástechn. alkalm., 
MÁV Számítástechn. U.; Lovász 
Károlyné adminisztrátort, Miskolc 
Tiszai pu.; Maizl Erikné ügyint.. 
Bp. Vasútig.; Markot Józsefné 
íconyhalányt, Szolnok Jj. Ü.; Mol
nár Józsefné konyhai dolgozót, Bp. 
Keleti pu. Műsz. Kocsiszolg. Főn.; 
Nagy Antalraá ügyint., Debrecen 
Vasútig.; Papp Pétemé munka
ügyi előadót. Utasellátó V.; Pet
rák Béláné nemzetközi személy- 
pénztárost, Bp. Keleti pu.; Retkes 
Istvánná pénztárfőn., Szolnok áll.; 
Sápi Istvánná raktárkez., MÁV 
Szak- és Szereflőip. Főn.; Schrei
ner Kornélia főelőadót. Közleke
dési Múzeum; Tóth Jánosné se- 
gédművez.. Nyíregyháza Körzeti 
Uzemfőn.; Tőkés Balázsáé kapust, 
Püspökladány áll.; Vass Ernőn é 
oszt. vez. h.. Közi. Dokumentá
ciós V .; Volóci Ilona távgépíró- 
kéz., Vámosgyörk áll.; Vörös Im
réné takarítónőt, Szombathely 
Vont. Főn.

A  MÁV vezérigazgatója

VEZÉRIGAZGATÓI
DICSÉRET

kitüntetésben részesítette: Anto
nie vi ez Rolandné Ügyint., Bp. 
Vasúiig. Számvit. Főn.; Bayer Ist
vánná ügytat.. Mezőhegyes Vont. 
Főn.; Bérezés Lászlóné műszerészt. 
Pécs BBFF; Bodacz Jánosné rak-

tárkez., Kecskemét Szertárfőn.; 
Bodnár Imréné bétán, munkást, 
Bp. Keleti pu. Vili. Fenntart. Főn.; 
Bongyis Istvánná pályamrarakást, 
Sátoraljaújhely Pft. Főn.; Bujdó- 
só Gábonraé raktárkez.. Dombóvár 
Igazgatósági Osztószertárfőn.; Fei- 
gel Andrásaié bárcázót, Záhony 
MÁV Üzemiőn. Eperjeske rend. 
áll.; Ferenczi Lajosné előadót. 
Debrecen Jj. Ü.; Füzér Ferencné 
ügyint., MÁV Tervező int.; Gaj
dos Sándomé takarítónőt, Debre
cen Vont. Főn.; Galló Boldizsámé 
forg. átmemésztőt, Rákos ¿11.; Gáti 
Lajosné műszerészt, Miskolc-Tiszai 
pu. BBFF; Hornyák Istvánná bér
számfejtőt. Pécs Számviteli Főn.; 
Iván Ilona külsős forg. szóig, te
vőt, Debrecen áll.; iszaik imréné 
munkásnőt. Zalaegerszeg Pft. 
Főn.; Karácsony Mária ügyint., 
Debrecen Vasútig.; Kálmán Péter- 
né takarítónőt, Bp. Ferencváros 
Pft. Főn.; Kiss Lászlómé takarító
nőt, Bp. Benczúr u. MÁV Bölcső
de; Krátki Zsuzsanna pályamun
kást, Békéscsaba Pft. Főn.; Kú
szás Ferencné takarítónőt. Hegyes
halom Vont. Főn.; Kovács Sándor- 
né sorompóőrt, Győr Pft. Főn.; 
Kupi Istvánná raktárkez., Landler 
Jenő Jj. Ü.; Lakatos Sándomé fu- 
vardíjszámfejtőt, Szob áll.; Láng 
Zsuzsanna bórcsop. vez., Nagy
kanizsa Üzemfőri.; láppal Erzsé
bet vonatfelvevőt. Fényeslitke áll.; 
Maszlavér Lászlóné külsős forg. 
szóig, tevőt, Komárom áll.; Me- 
rácz Imréné rakt. kezelőt, Szom
bathely Épület- és Hídfenntartó 
Főn.; Molnár Jánosné kocsitaka- 
rítót. Szombathely áll.; Nagy Já
nosné kocsitisztítót. Szeged Kör
zeti Üzemfőn.; Pereszlényi Jó
zsefné számláéit.. Debrecen Szám
viteli Főn.; Rózsahegyi Tiborné 
műszerészt, Bp. Kelenföld Jobb
parti BBFF; Rozsnyó Károlyné 
ügyint., Bp. Vasútig.; Sándorffy 
Józsefné szakácsnőt. Dunakeszi Jl. 
Ü.; Szabó Pétemé rakt. * kezelőt, 
Bp. Landler Jenő ° Osztószertár; 
Szabó Sándomé váltótisztító. Mls- 
kolc-Gömöri ou.; Tamás Istvánná 
csop. vez., MÁV Jegynyomda Főn.; 
Tasi Elemémé adminisztrátort, 
Szeged-Rókus BBFF; Torjai Sán- 
dorraé rakt. kezelőt, Debrecen Igaz
gatósági Osztószertárfőn.; Tóth 
Istvánná gépi csiszolót. Északi Jl. 
Ü.; Tóth Lászlóné bétám, lakatost. 
Dunakeszi Jj. Ü.; Varga Ferencné 
jegyvizsg., Mátészalka áll.; Vámo
si Aroádné gyors- és gépírót. Szé
kesfehérvár Jj. Ü.; Zaka Sándor- 
né bétán, villanyszerelőt, Szolnok 
Vont. Főn.; Zoltay Endrémé ügy
irat., Miskolc Számvit. Főn,

Szakszervezeti tisztségviselők kitüntetése
A Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa a nemzetközi nőovao al
kalmából hazánk szocialista társa
dalmi rendjének építésében, a dol
gozó nők élet- és munkakörülmé
nyeinek megjavításában kifejtett 
kimagasló munkásságuk elismeré
seként

a Munka Érdemrend bronz 
fokozata

kitüntetésben részesítette: Zombori 
Lajost, a Vasutasok Szakszerveze
te Miskolc Területi Bizottságának 
titkárát.

A  Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozata

kitüntetésben részesítette: Gáspár 
imréné dr.-t, a Vasutasok Szak-

szervezete szociálpolitikai és mun
kavédelmi osztályának vezetőjét, 
Hidvéghv . Ottómét, a MÁV Buda
pesti Épületfenntartó Főnökség 
munkaerő- és bérgazdálkodóját, 
társadalmi szb-titkárt.

A Szakszervezeti Munkáért 
ezüst fokozata

kitüntetésben részesültek: Wojte- 
kovits Ferencné. a Vasutasok Szak- 
szervezete Debrecen Területi Bi
zottságának politikai munkatársa, 
Gábor Gábor, a debreceni Jármű
javító kocsilatoatosa. műbélybizott- 
sági segély- és üdülésfelelős.

A kitüntetéseket március 7-én a 
Parlamentben, illetve a SZOT-ban 
adták át.

Érdemei elismerése mellett
SZÍNHÁZI ANKÉT 

A VASUTAS-SZAKSZERVEZETBEN

A vasutas-szakszervezet kulturális osztálya március 5-én 
érdekes programot szervezett a művészeti propagandisták és 
a színházat kedvelők részére, a vasutas-szakszervezet székhá
zában. A  József A ttila  Színház kamara színpadán nemrég be
mutatott „Érdemeid elismerése mellett”  című darab írója, ren
dezője és néhány szereplője, valamint a színház igazgatója 
találkozott itt a nézőkkel azzal a céllal, hogy megismertessék 
a mű születésének körülményeit és a kérdésekre válaszolja
nak.

Maróti Lajos író arról beszélt, hogy mi inspirálta őt «  
dráma megírására, Benedek Árpád rendező pedig a darab ak
tuális társadalmi mondanivalóját elemezte. A  nézők kérdései
re rajtuk kívül a megjelent színészek — Bánffy György ér
demes művész, Ferenczi Krisztina, Dancsházi Hajnal és Hor
váth Gyula —  válaszoltak.



A FORRADALOM ÚTJÁN
Kongresszusok története

Történelmi leiadatra vál
lalkozva született a kom
munisták pártja. Olyan for
radalmi változást tűzött ki 
céljául, amely alapjaiban 
megváltoztatja az emberi
ség életét. A  kizsákmányö- 
lásón alapuló társadalmi 
rendszert akarja felváltani 
a kizsákmányolás és az el
nyomás minden formáját 
megszüntető szocialista tár
sadalmi renddel, mely vé
gül is a kommunizmushoz 
vfzet.

Törekvéseinek lényege,
hogy minden ember vissza
nyerje törvényszerű, termé
szet adta emberi méltóságát, 
képességei szerint szabadon 
fejthesse ki alkotó tevé
kenységét és szükségletei

szerint részesülhessen a 
megtermelt javakból.

Hosszú az út, nehéz a 
harc a cél kitűzése és az. 
eszme valósággá formálása 
között. A  kommunisták ön
kéntesen arra vállalkoztak, 
hogy a munkásosztály, a 
nép küzdelmét szervezik és 
vezetik. Ennek az útnak, 
ennek a történelmi folya
matnak mérföldkövei, állo
másai a kommunista párt 
legfelsőbb szervének, a 
kongresszusnak a tanácsko
zásai, amelyek rendsze
res időközönként értékelik 
a megtett útszakasz ered
ményeit, esetleges hibáit és 
célratörően meghatároz
zák a további tennivalókat.

Emlékezetünkbe idézve a

múltat, a kongresszusok 
rövid történetét, az a■ cé
lunk, hogy a magyar kom
munisták által vezetett for
radalmi harcot nyomon 
követve érzékeljük a ma
gyar párt következetes, ön
magát is megújítani tudó, 
céltudatos törekvését.

A  szocialista forradalom 
magyar harcosai 1918. no
vember 24-én (Budapesten, 
a Visegrádi utcában) meg
alakították a Kommunis
ták Magyarországi Pártját. 
A  Párt közvetlen feladata 
volt, hogy eszmeileg felké
szítse a magyar proletariá
tust a szocialista forrada
lomra, szervezze és vezes
se a hatalomért indított 
harcot.

KMP I,
Bécs, 1925. augusztus 18—21.

A z I. kongresszus nemcsak történeti 
szempontból, hanem tartalmában is a ma
gyar kommunista mozgalom kiemelkedő 
eseménye.

A  magyarországi helyzetről és a párt 
feladatairól szóló határozata megállapítot
ta, hogy a KM P stratégiai célja továbbra 
is „a proletariátus forradalmi diktatúrája, 
szoros szövetségben a szegényparasztság
gal”.

Nem mondtak le a kommunisták a pol
gári demokratikus követelésekért folyta
tandó harcról sem. A  határozat szerint 
a politikai és gazdasági részkövetelésekért 
azonban úgy kellett fellépniük, hogy meg
mozdulásaik illeszkedjenek „az általános 
forradalmi stratégiai keretbe, az általános 
forradalmi célért, a proletárforradalomért 
való harcba”.

Útmutatást adott a kongresszus —  a 
szervezeti szabályzat elfogadásával — az 
illegális pártépítés módszereire és meg
választotta a Központi Bizottságot is.

A  kongresszus idején megjelent Bécs- 
ben a KM P elméleti folyóirata: az Új Már
cius első száma. A  folyóirat fontos össze
kötő kapocs volt a Központi Bizottság és 
a párt tagjai között. Segítette a tagság 
eszmei nevelését, a pártpropaganda fe j
lesztését.

KMP II,
A  Moszkva melletti Aprilovszkft- 

ban, 1930. február 27-től március 
15-ig ülésezett..

A  világgazdasági válság kirobbanása 
után néhány hónappal ült össze, hogy meg
tárgyalja az ország és a munkásmozgalom 
általános helyzetét, a párt feladatait

Határozatában értékelte a kongresszus 
az osztályerőket. Megállapította, hogy a 
hatalomért vívott harcban a munkásosz
tály szövetségese a szegényparasztság és a 
középparasztság alsó rétege. A  középpa
rasztság felső rétegeit pedig semlegesíteni 
kell.

A  II. kongresszus megtartotta az I. 
kongresszus két politikai jelszavát: meg
teremteni a munkás-paraszt kormányt és 
megvalósítani a földosztást. Elvetette v i
szont a demokratikus köztársaság, az ál
talános és titkos választójog követelését. 
Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 
párt önálló akciókat vezessen és megálla
pította, hogy növekszik a KM P szerepe a 
sztrájkok és a munkanélküliek mozgal
mainak vezetésében.

A  KM P kongresszusa idején a párt erő
södőben volt. A  tömegek balra tolódása, a 
munkásharcok fokozódása kedvezőbb le
hetőséget teremtett a forradalmi munka 
számára.

MKP III.
Budapest, 1946. 

és október 1.
szeptember 28.

A tanácskozás összegezte az illegalitás
ban ' folytatott harc eredményeit. Arról 
kellett döntenie, milyen úton haladjon az 
ország. A stabilizáció megállította a dol
gozó rétegek elnyomorodását, véget vetett 
a spekuláció fokozódásának és 'megerősí
tette a demokrácia alapjait. A  kongresz- 
szus pedig meghatározta: „ a népnek épít
jük az országot” . Állást foglalt, hogy a 
tervgazdaság útján kell vezetni az orszá
go t Követelte a termelés és a hfteí állami 
irányítását Fontos feladatként jelölte 
meg a közigazgatás reformját, sürgette a 
közoktatás újjászervezését

Rámutatott a népi demokrácia megerő
sítésért folytatott küzdelemben a Balol
dali Blokk szerepére és célul tűzte ki, 
hogy „létrejöjjön a magyar demokrácia 
új. szilárd kormányzati alapja” .

A mezőgazdaság fejlesztéséről és a pa-; 
rasztság helyzetének megjavításáról kü
lön határozatot fogadott el, hogy a kisbir
tokos rendszert gazdaságilag megszilárdít
sa, a mezőgazdasági termelést belterjes
sé és. jövedelmezővé tegye.

Új szervezeti szabályzata kimondta, 
hogy az M KP a „magyar munkásosztály

pártja, képviseli az egész dolgozó nép, a 
nemzet érdekeit” . Kitűzte a harci célt: a 
dolgozó nép széles szövetségére támaszkod
va előbbre a szocializmus útján.

MKP IV. -  MDP I.
Budapest, 1948. június 12-én.

A z M KP IV. kongresszusa 1948. június 
12-én délelőtt ült össze az Országházban, 
ugyanakkor ülésezett a budapesti város
háza nagytermében az SZDP X XXVII. 
kongresszusa, hogy mind a két fórum ki
mondja a végső szót a két párt egyesülé
séről. A  két kongresszus megállapította, 
hogy a két munkáspárt egyesülésének fő  
akadálya elhárult, a marxizmus—leniniz- 
mus tanításai diadalmaskodtak a magyar 
munkásmozgalomban és az egyesült párt 
elméletének és gyakorlatának megvannak 
az alapjai, feltételei. Mind az MKP, mind 
az SZDP kongresszusa június 12-én dél
előtt befejeződött és még aznap délután 
összeült az egyesült párt: A  Magyar Dol
gozók Pártja I. kongresszusa.

Megállapította a kongresszus, hogy „az 
egyesülés útján létrejött pártot programjá
ban, politikájában, szervezeti felépítésé
ben, egész munkájában a marxizmus—le- 
ninizmus ideológiája vezérli, mely Ma
gyarországon is győzelmesen került ki a 
reformizmussal folytatott küzdelemből.

A. magyar munkásosztály egyesült, ere
je, a parasztsággal ' kiépített szoros ‘ szö
vetsége olyan politikai feltételeket terem
tett, amelyek lehetővé tették az ország 
szocialista fejlődésének gyorsítását.

MDP II.
Budapest, 1951. 

március 2-ig.
február 24-től

A  tervgazdálkodás eredményei bizako
dást váltottak ki az egész országban. 
Megszilárdult a munkafegyelem, megerő-

A z MSZMP VII. kongresszusa 1959. 
november 30-tól december 5-ig ülésezett

södött a munka lendülete. Ilyen körülmé
nyek között ült össze az MDP II. kong
resszusa.

A  magyar^ dolgozók a pártkongresszust 
megelőzően munkafelajánlásokkal készül
tek a tanácskozásra.

A  Központi Vezetőség beszámolója és az 
azt követő vita megállapította, hogy a 
hároméves tervet fél esztendővel koráb
ban teljesítették a dolgozók, az ötéves 
terv első évének eredményei felülmúlták a 
várakozást, a kongresszusi felajánlások 
pedig számottevőek. Mindez azt bizonyít
ja, hogy a szocialista ipar fejlesztésének 
lehetőségeit az ötéves terv készítésekor 
alábecsülték. Erre alapozva, a Központi 
Vezetőség előterjesztette a javaslatát, 
hogy az ötéves terv előirányzatát jelen
tősen növelni kell. A termelés növelésé
nek fő  forrása a munkások fejlődő öntu
data, a munkafegyelem megszilárdulása, 
a szocialista munkaverseny-mozgalom ki
bontakozása. A  kongresszus a javaslatot 
elfogadta.

Foglalkozott a tanácskozás a két mun
káspárt egyesülésének előnyeivel, ,a párt 
Ideológiai munkájának helyzetével, a párt- 
demokrácia kérdéseivel. Felfigyelt az 
ipar és a mezőgazdaság között kialakult 
feszültségre. A Központi Vezetőség, java
solta a kongresszusnak, hogy az iparosítás 
terheit ossza el az ipar és a mezőgazdaság

között. Felvetették a mezőgazdaság gépe
sítésével Összhangban a mezőgazdaság szo
cialista átszervezésének szükségességét.

Elemezték a küldöttek a néhány hó
napja megválasztott tanácsi testületek 
munkáját is.

MDP III.
Budapest, 1954. május 24-tól só

ig.

A z  MDP II. kongresszusa után hamaro
san nyilvánvalóvá vált, hogy a kongresz- 
szus által módosított terv irreális, mert 
az ipar termelési szintje akkor már 
olyan magas volt, hogy azt, a népgazdaság 
minden irányú fejlesztésével egy időben 
nem lehetett megháromszorozni.

A  Központi Vezetőség 1953. júniusában 
tartott ülése feltárta a hibák jó részét és 
határozatokat hozott azok felszámolására. 
Mérsékelte a túlfeszített terveket, intézke
dett az életszínvonal emelése, a forradal
mi törvényesség helyreállítása érdekében.' 
A z elfogadott határozatok értelmezésében 
azonban az MDP vezetősége nem volt 
egységes.

Ilyen körülmények között ült össze 1954.’ 
májusában az MDP III. kongresszusa.

A  Központi Vezetőség a szocializmus 
építésének fő  eszközéül továbbra is a szo
cialista iparosítást jelölte meg. Hangsú
lyozta a határozat, hogy „a mezőgazdaság 
nagymértékű és gyors ütemű fellendítése a 
második ötéves terv kulcskérdése” .

Kongresszusi beszámolójában Rákosi 
Mátyás megállapította, hogy az 1953. jú
niusi határozat végrehajtása során „erő
södött pártunkban a jobboldali veszély”. 
Hallgatott azonban arról, hogy ez a ve
szély a Központi Vezetőségen belül is 
megvan. A  kongresszus munkájára és ha
tározatára ilyen módon a Rákosi-csoport 
dogmatikus és a Nagy Imre-csoport re
vizionista nézeteinek elvtelen kompro
misszuma nyomta rá a bélyegét.

MSZMP VII.
Budapest, 1959. 

december 5-ig.
november 30-tól

A z MSZMP a magyar kommunisták új
jászervezett, de nem új pártja. „Utóda az 
MKP-nak és a két munkáspárt egyesülé
séből létrejött MDP-nek. E történelmi fo
lyama i’o^ághák megfelelően az MSZMP 
jelenlegi kongresszusa — állapította meg 
a határozat — a VII. kongresszus a ma
gyar kommunista mozgalom történetében”.

A z  1956-os ellenforradalom leverését kö
vetően a munkáshatalom rövid idő alatt 
konszolidálódott. . Politikai és gazdasági 
megszilárdulását a szocialista építés fel
lendülése követte. A z  ipar fejlődése gyor
sabb volt a tervezettnél, a mezőgazdaság 
szövetkezeti útra térésé a vártnál hama
rabb megtörtént.

A  kongresszus megerősítette az MSZMP 
Központi Bizottságának politikáját, ame
lyet 1956. november 4-e óta — 1957. jú
niusától az Országos Pártértekezlet által is 
jóváhagyva — folytatott. Jóváhagyta a 
Központi Bizottság szövetségi politikáját 
és megállapította, hogy „az elmúlt három 
esztendő során a népfrontpolitika segítsé
gével széles, parton kívüli tömegek váltak 
az ország politikai életének részesévé, ta
lálták meg helyüket az ország közéleté
ben”.

Különös figyelmet fordított a tanácsko
zás a termelőszövetkezeti mozgalomra, 
amely ekkor már az ország társadalmi és 
politikai életének egyik fő kérdésévé 
vált.

A  kongresszus meghatározta a közvet
len fő feladatot: befejezni a szocializmus 
alapjainak lerakását és meggyorsítani az 
építő munkát. Ezt a célt kell szolgálnia 
a második Ötéves tervnek is.

MSZMP Vili.
Budapest,

25-ig.
1962. november 20-tól

A z MSZMP VII. kongresszusa után 
meggyorsult a társadalom fejlődése, be
fejeződött a mezőgazdaság szocialista át
szervezése. A  Központi Bizottság beszámo
lójában megállapította, hogy a VII. kong
resszuson kitűzött történelmi jelentőségű 
feladatot a párt végrehajtotta és így meg
valósult a szocializmus alapjainak lera
kása. Ennek eredménye, hogy Magyaror
szágon egységes tulaj donviszonyú gazdasá
gi rendszer épült ki, véglegesen eltűntek 
a kizsákmányoló osztályok. Megállapítot
ta a határozat, hogy az ország „a szo
cializmus teljes felépítésének korszakába 
lépett”.

A  második ötéves terv feladatainak vég*- 
rehajtását elemezték a küldöttek és hang
súlyozták, hogy a gazdasági vezetők ki
választásánál fokozott követelmény: a 
hozzáértés, a szakismeret megszerzése.

A  politikai élet előterébe került a szo
cialista nemzeti egység kialakulása és 
megszilárdítása. A z  ideológiai kérdések 
taglalásánál rámutatott a  kongresszus, hogy 
„a politikai szövetség és az ideológiai vita 
egységet alkot” . A z  ideológia küzdőterén 
nincs békés egymás mellett élés.

MSZMP IX.
Budapest, 1966. november 28-tó 

december 2-ig. ___

Megállapította a Központi Bizottság be
számolója, hogy erőteljesen folytatódott 
a szocialista társadalom teljes felépítése 
Átalakult a társadalom osztályszerkezete 
A  nemzeti felemelkedés útja: a dolgozó 
osztályok és rétegek összefogása a mun
kásosztály vezetésével, a munkás-paraszt 
szövetség alapján. Döntött a kongresszus, 
hogy a gazdaságirányítás mechanizmusá
nak átszervezésével, korszerűsítésével 
gyorsítani kell a gazdasági fejlődést.

Megvitatta a kongresszus az ideológiai 
tennivalókat és a kulturális életünk fejlő
désének erősítéséből eredő feladatokat, tár
gyalta a pártélet kérdéseit és állást fog
lalt a nemzetközi helyzet legfontosabb, 
eseményeinek értékeléséről.

MSZMP X.
Budapest, 1970. november 23-tól

28-ig.

Társadalmi fejlődésünk főbb Jellemzőit 
vizsgálva megállapította a kongresszus, 
hogy „a  magyar társadalom dinamikusan 
fejlődik és a lenini szövetségi politikával 
kell továbbra is erősíteni a kommunisták 
és pártonkívüliek, hívők és nem hívők 
együttműködését, mindazokat, akik vál
lalják a közös célt: a szocialista Magyar- 
ország felépítését.”

Hangsúlyozta a kongresszusi határozat; 
hogy az államélet, a szocialista demokrá
cia fejlesztése a szocializmus teljes felépí
tésének egyik központi feladata.

A  negyedik ötéves terv teljesítésében 
különösen fontosnak ítélte az alkotó szel
lem kibontakozását, a munkamorál erő
sítését és a munkafegyelem megszilárdítá
sát ott, ahol az nem kielégítő.

Rámutatott a határozat, hogy ideológiai 
életünk jelentős fejlődése ellenére elma
radt a megnövekedett feladatoktól.

MSZMP XI.
Budapest, 1975. 

22-ig.
március 17-tÓl

Felhívta a figyelmet, hogy társadalmi 
rendszerünk kiteljesedéséhek egyik leg
főbb feltétele a szocialista demokrácia 
növelése a társadalmi élet minden terü
letén. Hangsúlyozta az üzemi demokrácia 
megvalósításának fontosságát és alapvető 
követelménynek határozta meg a feltéte
lek megteremtését, hogy a dolgozó közös
ségek élni tudjanak a jogaikkal.

A  gazdasági építő munka elemzésénél 
felhívta a figyelmet, hogy a népgazdaság 
fejlődése tervszerű, de a soron következő 

'feladatokat az eddiginél magasabb szin
ten kell megoldani. Fontosnak ítélte a 
népgazdaság belső tartalékainak feltárását, 
a munka termelékenységének növelését, a 
minőség javítását és az ésszerű takarékos
ságot.

Jóváhagyta a kongresszus a párt új 
programnyilatkozatát

„A  Magyar Szocialista Munkáspárt felhívja a szocializmus minden hívét, hazánk 
minden dolgozóját, hogy munkájával, helytállásával segítse magasztos céljaink el
érését Előrehaladásunk tudatosan vállalt fegyelmezett munkát kíván. Ezáltal lesz 
gazdagabb az ország, tartalmasabb és boldogabb valamennyiünk élete. Munkánkkal 
és küzdelmünkkel válik valósággá az emberi egyenlőség nagyszerű elve. „Mindenki 
képességei szerint és mindenkinek szükségletei szerint.”  Népünk így jut közelebb 
az egyetemes emberi célhoz: minden elnyomástól és kizsákmányolástól mentes, új 
világhoz, a kommunizmushoz, amelyben a népek békében, jólétben élnek és az em
beriség végérvényesen a szabadság birodalmába lép.”  (Programnyilatkozat)
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Kiférőgyártó brigádok Á P R IL IS  6-TO L

p l m.
MSI

: ¡¡§1 Éi

A  gyöngyösi kitérőgyártó Özemben tavaly a Rózsa Ferenc szo
cialista brigád dolgozott a legeredményesebben. Képűnkön 
Fehér János brigádtag, kiváló gyalus mangánacél megmunká

lását végzi hosszgyalugépen

Kitérőkeresztezés furatait Illeszti Hornját! István szerelőla
katos, a MÁV Kiváló brigádja címmel kitüntetett brigád ve

zetője

Az új, NDK-gyártmányű gyalugépen Morcsányi Zoltán mun
kálja meg a csúcssíneket

A  korszerű portálmarógép vezérlőberendezését kezeli Bodor 
József marós, a November 7. brigád tagja

Hazánkban életbe lép a nyári időszámítás

lz üzem jól felszerelt tanműhelyében, ideális körülmények 
között gyakorolhatnak a szakmunkástanulók

(Lőrincz János képriportja)

Az idén április 6-án, pont
ban éjfélkor hatvan perccel 
előre igazítjuk az órákat és ez
zel életbe lép a nyári időszá
mítás. Elveszítünk egy órát az 
életünkből? — teszik fel sokan 
a kérdést Nem, mert szep
tember 28-án éjjel 1 órakor 0 
órára, azaz éjfélre igazítjuk 
vissza a kronométereket és ez
zel visszakapjuk az „eltűnt” 
időt

Először a II. világháború 
éveiben vezették be hazánk
ban a nyári időszámítást, a 
háború után néhány évvel 
megszűnt, később 1954—57 kö
zött ismét volt téli-nyári idő
számítás, azóta egységesen a 
közép-európai időt mutatják 
az órák Magyarországon és a 
tőlünk északra, nyugatra és 
délre fekvő szomszédos orszá
gokban.

A  kontinens 
legtöbb országában

Az energiaválság miatt 1975 
óta már Európa 13 országában 
alkalmazzák a nyári időszámí
tást, általában március végé
től szeptember végéig. A  múlt 
esztendőben a Nehézipari M i
nisztérium, amely Magyaror
szágon az energiatermelés és 
-elosztás gazdája, a Közleke
dés- és Postaügyi Miniszté
riummal közösen kidolgozta 
az időszámítás megváltoztatá-l 
sának módját, ütemét. Fel
mérte a bevezetéssel kapcsola
tos pénzügyi terheket és a vár
ható megtakarításokat. Ennekl 
alapján döntött úgy a Minisz-l 
tertanács, hogy ezentúl min
den évben, általában áprilisi 
elejétől szeptember végéig, a 
kelet-európai időszámításnak 
megfelelő nyári időszámítást 
kell bevezetni. Az energia
megtakarítás várható értéke 
évente 160 millió forintot tesz 
ki és ehhez még további meg
takarításokat is hozzászámít
hatunk. A  villanykörték, fény
csövek, halogén izzók rövidebb 
ideig lesznek bekapcsolva, ez-l 
zel élettartamuk nő. Szer'éfly 
számítás szerint ez további 18 
millió forint megtakarítást 
eredményez az országnak. 
Származnak ebből egyéb nép- 
gazdasági előnyök is: csaknem]
2 és fél m illió dolláros deviza-\ 
megtakarítást is jelent a nyári 
időszámítás bevezetése. A 
számla másik oldalán, a ki
adás rovatban, kb. 40 millió 
forintos költséget is könyvel
nünk kell: a kiadást a közle
kedési vállalatok, a vasút, a 
Volán és a MALÉV menet
rendmódosítása okozza.

A  nyári időszámítás beveze
tése éppen a közlekedés szer
vezői számára okozott gondot. 
Egy éves előkészítő munka 
előzte meg, s remélhetőleg 
nem lesz fennakadás a nem
zetközi forgalomban.

Munkabizottság
készítette elő

A  M ÁV vonalain naponta 
2400 személyszállító vonat és 
ennél is több tehervonat közle
kedik. A  vonatok egy része át
halad határainkon. A  menet
rend megváltoztatását az idő
számítással összhangban kell 
a külföldi országokkal egyet
értésben elvégezni. Mivel kon
tinensünk számos országában 
már korábban is alkalmazták a 
nyári időszámítást, az Európai 
Menetrendi Konferencia 1974. 
évi, Helsinkiben megtartott 
plenáris ülésén úgy határo
zott, hogy az óraigazítást a 
nemzetközi forgalom biztonsá
ga miatt egyeztetni kell. A 
szocialista országok vasútjai
nak együttműködési szerveze
te, az OSZZSD elfogadta a 
M ÁV javaslatát a forgalom 
alakulásának kölcsönös figye
lemmel kíséréséről és az utas
tájékoztatás módszereiről. 
Csehszlovákiában sokoldalú 
európai vasúti tárgyaláson j 
rögzítették a tennivalókat, mi
után az általános energiagon
dok miatt az NSZK, Ausztria 
és az NDK is elhatározta a 
nyári időszámítás bevezetését.

Magyarországon a vasúti 
Hivatalos Menetrendkönyvet 
az idén kétszer adják ki. A 
nyári menetrend június 1-től 
szeptember 27-ig érvényes, áp
rilis 6-tól június 1-ig a most

IDÓSZÁMÍTÁSÓSSZEHASONLÍTO TÁBLÁZAT
ÉRVÉNYES: 1980. IV. 6-tól IX.28ig

Közép-európai idd

Nyugat-európai idd

Kelet-európai idd
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Jugoszlávia 
Nagybritannia 
Portugália* 
Svájc________

Ausztria Belgium Csehszlovákia 
Dánia Franciaország Hollandia 
Lengyelország Luxemburg Magyarország 
NDK Norvégia NSZK 
Olaszország Spanyolország Svédország

Bulgária Finnország 
Görögország Románia 
Szovjetunió Törökország

megjelent pótfüzet tartalmazza 
a változásokat A  jövő évben 
megjelenő 1981/82-es menet
rendkönyv már ismét egész 
évre érvényes lesz — csak kü
lön adatokat tartalmaz majd, a 
nyári és téli hónapokra.

Külföldi
tapasztalatok

A  Szovjetunióban és Jugo
szláviában az idén nem vezetik 
be a nyári időszámítást de 
Ausztriában és Romániában 
igen. Ausztriában az órák any- 
nyit mutatnak majd, mint ná
lunk, de Romániában 1 órával 
előbbre járnak. Az összehason
lító táblázat pontosan mutatja, 
hogyan járnak majd az órák 
Európa különböző országaiban.

Érdekes eredményt mutat
nak más országok gazdasági 
számításai is. Lengyelország
ban évente 300—400 millió ki
lowattóra volt az árammegta- 
karítás. Franciaországban 1976- 
ban egyetlen év alatt 300 ezer 
tonna kőolajjal' fogyott keve
sebb az órák előreigazításával. 
Éppen francia tapasztalatok 
alapján kell figyelmeztetni a 
háztáji gazdálkodással is fog
lalkozó vasutasokat: az állatok 
„biológiai időszámítása”  válto
zatlan marad, az etetést-ita-

tást a „ régi” idő szerint kell el
végezni! Franciaországban 
ugyanis a nagy súlyveszteséget 
és a tejhozam apadását figyel
ték meg azokon a helyeken, 
ahol az állatokat is rá akarták 
szoktatni a nyári időszámí
tásra .. •

Bermann István

FELHÍVÁS
A  Dolgozók Bánki Dondt 

Gépészeti Szakközépiskoláim 
felvételt hirdet esti és levelező 
tagozatna az 1980/81-es tanév
re az alábbi képesítések meg
szerzésére:

Négyéves szakközépiskola. 
(Megszerezhető végzettség: kö
zépfokú gépészeti szakképesí
tés.)

Érettségizettek kétéves ki
egészítő képzése. (Megszerez
hető végzettség: középfokú gé
pészeti szakképesítés.)

Szakmunkások hároméves 
szakközépiskolája. (Középisko
lai végzettség.)

A  felvételivel kapcsolatos 
részletes felvilágosítást szom
bat kivételével mindennap lé
től 17 óráig a 208—224-es, vagy 
a 296—489-es telefonszámon le
het kérni. Cím: Budapest,
X III., Váci út 107. 11. e. 70.

— Versenyhíradó. A  kong
resszusi és felszabadulási 
munkaverseny eddigi eredmé
nyeiről második alkalommal 
adott ki híradófüzetet a szom
bathelyi igazgatóság. Ebben 
részletes beszámoló olvasható 
a tapolcai, a zalaegerszegi és 
a veszprémi üzemfőnökségek, 
valamint a celldömölki, a 
szombathelyi vasútállomások 
és a tapolcai, soproni pálya- 
fenntartási főnökségek szocia
lista brigádjainak munkasike
reiről.

M egjegyezzük

Fizetne az utas, de nincs kinek
Az utóbbi hetekben gyakran előfordult, hogy a 11 óra 44 

perckor Salgótarján megállóhelyről Budapestre induló sze
mélyvonat utasai egy részének a pénztár nem tudott menet* 
jegyet adni. Hangszórón tájékoztatták az utasokat arról, hogy 
a vonaton — pótdíj nélkül — válthatnak jegyet. Ez történt 
február 21-én is, amikor az egyik első osztályú kocsi fülkéjé
ben utaztam Hatvan állomásig. Több utas előkészítette a jegy 
árát és várták a kalauzt. Sajnos, hiába. Néhányan örömmel 
mesélték, hogy a gyorsvonatokon is gyakran előfordul ehhes 
hasonló eset.

Salgótarján megállóhely pénztárosai elmondották, hogy 
takarékossági okból megszüntették a forgalmi szolgálattevő 
beosztást, ezért a hangszórót is nekik kell kezelni. Ez pedig 
hátráltatja a menetjegyek gyors és pontos kiszglgálását. Sokan 
kénytelenek jegy nélkül vonatra szállni.

Ügy érzem, itt igazán helyén való a szólás-mondás: 
amennyit nyertünk a réven, elveszítettük a vámon!

Szűcs Fereno

ELETEK KÖZELRŐL

A  művezető elköszönt
Hidasi István művezetőnek 

két hónapja megváltozott az 
élete. Nehezen szokott hozzá a 
változásokhoz, hiszen a negy
vennégy év alatt beidegzett 
mozdulatok egyik napról a 
másikra jelentőségüket vesz
tették, szinte súlytalanná vál
tak a térben. Az idő, amellyel 
eddig kíméletlen szigorúsággal 
és beosztással kellett bánnia, 
most hirtelen annyira megsok
szorozódott, hogy azt sem tud
ta, mit kezdjen vele.

Szegények  voltunk
Neki 1935-től hajnali fél 

négykor kezdődött a nap. Az 
ébresztőóra mindig ebben az 
időpontban riasztotta el az ál
mát. Nem lustálkodhatott az 
ágyban, ettől kezdve minden 
percben cselekednie kellett. 
Mosakodás, borotválkozás, öl
tözködés, a reggeli bekészítése 
a táskába, aztán gyorsan ki az 
ajtón a többnyire sötét, szürke 
ég a lá  A  házak feketéllő 
tömbjei mellett, a kerítésnek 
ugró kutyák dühös csahol ásó
tól kísérve sietett a ceglédber- 
celi állomásra. Negyvennégy 
év alatt sohasem késett el a 
munkahelyéről.

Az idén, február 3-tól már 
nem csörög fél négykor az óra. 
Nem kell felkelni, az állo
másra sietni, mert nyugdíjas 
lett. Még ma is nehezen tudja 
ezt elhinni. Hajnalonként né
ha felébred, álmatlanul forgo
lódik, nézi a redőny résein 
beszűrődő szürke fényt. Hat
vanévesen kell hozzászokni 
ahhoz, hogy ráér nyolc órakor 
kibújni az ágyból, és még a 
kívánságait is teljesítik.

— Hidegen vagy melegen 
kéred a kávét? M it készítsek 
reggelire? — érdeklődik ked
vesen a felesége, miközben fel
húzza a redőnyt, és kinyitja az 
ablakot. Elönti a szobát a reg
geli fény, arcát megcsapja a 
friss levegő. Nyújtózik egyet, 
aztán kiugrik az ágyból. Nem 
szereti a passzív pihenést, a 
tétlenséget. Minden napra elő
re elkészített terve, időbeosz
tása van. A  négyszáznegyven 
négyszögöles telken, amelyen 
négyszobás családi háza is áll, 
mindig van mit tenni. A  kert
ben terebélyesedő gyümölcs
fák és szőlősorok között szin
te egész évben akad munka. 
Ott mindig szívesen időzik. 
Legtöbbször csak felesége 
ebédre hívó szavára teszi le a 
szerszámot.

Hidasi István naponta a Bu
dapesti M ÁV Építési Géptelep 
és Cegléd bércéi között ingá
zott. Beosztása: művezető;
szakképzettsége: autókarosszé
ria lakatos. Az édesapja raktá
ri munkás volt a Nyugatiban, 
a bátyja és a sógora szintén a 
vasúton dolgozott. Hat testvé
re közül hárman élnek.

— Szegény gyerekek voltunk 
mindig. Az apánk keveset ke
resett. Emlékszem, egyszer a 
falu papja foltoztatta meg a 
cipőmet —  meséli. — Apám 
korán meghalt. Anyám 1925- 
tői kapja az özvegyi nyugdijat. 
Most kilencvennégy esztendős.

Hidasi István Budapesten, a 
MÁVAUT-nál, lakatosként 
kezdte a munkát, a gépkocsija
vító üzemben, a Lőportár ut
cában. Később besorozták ka
tonának, részt vett a második 
világháborúban és fogságba 
került. 1945. augusztus 22-én

jött haza. Másnap, reggel hét 
órakor már szolgálatba jelent
kezett az üzemben. A  legfon
tosabb feladat akkor az újjá
építés vo14j. Ezért a tevékeny
ségéért a Széchenyi újjáépítési 
emlékéremmel tüntették ki. 
1953-ban már művezetőként 
dolgozott a Verseny utcában a 
M ÁV Autófuvarozási Főnök
ségnél. Több átszervezés után 
— 1973-ban — került a MÁV 
Építési Géptelepre, szintén 
művezetőnek. Munkásélete, 
közéleti tevékenysége mindig 
példaként szolgált a munka
helyen. Lenin nevét viselő ti
zenöt tagú lakatosbrigádjuk a 
géptelep legjobb kollektívája 
volt. Tavaly a M ÁV Kiváló 
Brigádja kitüntetéssel ismer
ték el tevékenységüket, ók  
nem ismertek lehetetlent, a 
nehezen orvosolható szakmai 
gondok lelkesítették valameny- 
nyiüket.

Tiszteletbeli
brigádtag

— Van egy gépkocsimoső 
berendezés a telepünkön —• 
magyarázza. — Ennek egy 
amerikai gyártmányú motor a 
lelke. Valamelyik télen szétfa
gyott és nem akadt egyetlen 
üzem sem, amelyik vállalko* 
zott volna a kijavítására. Ml
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Mozdonyvezető szemmel

Ifaihe tekintélye a gyorsvonatnak?
Az épületek, 

hidak
karbantartója

M ajer Tibor kőművest 1960- 
ban vették fel a M ÁV  Hatvan 
— Salgótarjáni Pályafenntartá
si Főnökséghez. A z elmúlt húsz 
év során, nemcsak az állomás- 
épületek festésénél, tatarozásá
nál dolgozott, hanem a hídfel- 
újítási munkálatokban is részt 
ve tt Szereti a  szakmáját. Be
szélgetés közben nyílt őszinte
séggel vallott önmagáról.

—  Négy éven keresztül javí
tottuk a hidakat, Somoskőújfa
lutól Aszódig és végig a- hatvan 
—újszászi vonalon. Négyen 
dolgoztunk mindig: egy kőmű
ves, egy ács és rajtam kívül 
egy segédmunkás. A z aljzat
burkolat és a  támfalak javítá
sát végeztük, kihordtuk a híd 
alól a törmeléket és természe
tesen köveket is véstünk. Hogy 
a  híd ne rongálódjon tovább, 
bazaltköveket helyeztünk a 
régiek helyére és a hézagokat 
beöntöttük malterral. Ha ha
sonló munkáról volt szó, min
dig szívesen mentem.

—  Miből adódik a jó  munka
kedv?

—  Talán abból, hogy a kő
műves szakmán kívül, a többi 
rokonszakmában is helyt tu
dok állni. Ma már a meszelés
től, a  csempézéstől a tetőjaví
tásig, amit kell mindent vég
zünk. De nem mindegy hogyan. 
Ha valaki hanyagul dolgozik, 
az már nem jó  kőműves. M i
kor én segédként Zsíros István 
mellé kerültem, jópárszor 
mondta, hogy lelkiismeretes 
munkát végezzünk, már azért 
is, hogy ne kelljen a másik 
után utólag javítani. Ezt val
lom én is, miután a mai fiata
loknak egy-egy munkafolya
matot megmagyarázok. A z  új 
vakolásoknál, a spalettajavítá- 
soknál például mindig gondo
san kell elsimítani a vakolatot, 
másképpen rücskös lesz a fal. 
Ide érzék is k e ll. . .

Majer Tibor 1977-ben lett ki
váló dolgozó, a Petőfi szocia
lista brigád tagja. Felesége a 
bölcsődében.. takarítónő. -, Van 
egy négyéves kislányuk. Tré
fásan említetté: a kislány
nak jó  a kézügyessége, az apjá
tó l örökölte, szépen tud rajzol
ni, az óvodában többször meg
dicsérték.

Kovács László

azonban nem nyugodtunk be
le, hogy a motort nem lehet 
kijavítaná. Megpróbálkoztunk 
a lehetetlennel. Éjt nappallá 
téve dolgoztunk. Végül sike
rült. Ma is működik a beren
dezés. Megemlíthetem még az 
autógumi-körsütő berendezés 
felújítását is. Azt mondták, 
nem jó az már, csak ócskavas
nak, -selejtezésre javasolták. 
M i sajnáltuk eldobni. Rajaví- 
tottuk, használhatóvá tettük. 
Hát ilyen volt a mi brigá
dunk .. .

—  Miért mondja ezt múlt 
időben. Ügy tudom, tisztelet
beli brigádtaggá választották.

—  Valóban. Ha erre gondo
lok, mindig könnyes lesz a 
szemem. A  búcsú nagyon szép 
volt, felejthetetlen marad a 
számomra. Sokan köszöntöttek, 
nemcsak a kollektíva. A  gép
telepen rendezett kis ünnepsé
gen határozták el azt is, hogy 
teljes jogú tagja maradhatok 
a brigádnak. Ha szükség lesz a 
segítségemre, hívnak, és én 
megyek. . .

Pártön kívül? 
kommunista

Egyénisége, temperamentu
ma kisugárzott a környezetére. 
Nem elégedett meg a köteles
ségszerű szakmai munkával, 
ö  többet akart, és többet tett. 
Minden érdekelte. Munkahe
lyén megválasztották a VÖrös- 
kereszt-szervezet gazdasági fe
lelősének.

-T- Nem véletlenül vállaltam 
ezt a tisztséget. Tudja, én a 
háborúban szanitéc voltam. 
Kiképeztek az elsősegélynyúj
tásra. Ezért vonzódtam a Vö
röskereszthez. Ha az üzemben 
valakinek szikra pattant a 
szemében, én kiszedtem. 
1945-től vagyok szakszervezeti 
tag. ötvenhatig a pártnak is 
tagja voltam. Kérdezhetné, 
miért csak addig? Erről nem 
izivesen beszélek, de azért el
mondom, tanulságos. Szeren-

Ketten ülünk a  43— 1299-es 
gép vezetőfülkéjében; a vonat- 
vezető és á  mozdonyvezető. 
Utóbbi egyben az események 
krónikása is. Vonatunk, az 
5802-es számú hővér expressz, 
menetrend szerint hét óra tíz 
perckor indul. A z  időpont pe
dig . . .  ? Hét óra tíz perc. A  
kijánati jelző „nyugodt” , vörös 
fénye egyelőre visszatartja 
a toporzékoüó hatezer ló
erőt. (K ét mozdony áll a vo
nat előtt, hagyjuk most f i
gyelmen kívül az ,¿51”  rend
szert!)

VÁR JELZŐKEZELÉSRE
Hét őrá tizennégy perc. Sár

ga-zöld a „kijárat’.
—  Mit írjak a  késve indu

lás indokául? —  fordul felém 
vonaitvezetőm.

—  Vár jelzőkezelésre! —  mi 
lehetne más? Gépek fűtőházba 
járatása (mozdonyrádión hall
gattam az irányítótorony ren
delkezését) nem lehet indok 
egy vonat megkéslettetésére 
sem.

Tejszínű ködbe burkol ódák 
a főváros, és a  testét keresz
tül szelő vasútvonal? A z  abla
kot árnyékoló védőrácsok — 
ha lehet —  még rosszabbá te
szik a látási viszonyokat. 
A  vonatvezetőt a papírjai, 
a mozdonyvezetőt a jelzők f i
gyelése köti le ilyenkor. A  Rá
kos felé vezető vonal alatta 
„gödörből”  kiérve húsz, nem 
sokkal arrébb, az Üllői utat 
keresztező hídon negyven kilo
méteres lassújel kényszerít fé
kezésre. Kelenföldig nem csök
ken a késés. Itt egy perc tar
tózkodás , lenne, ám amikorra 
a szolgálattevő hajlandó látó- 
távolságra előreballagná, már 
hét perc a pluszunk.

Nem behozhatatlan ez a hét 
perc. A  hegyeshalmi oldalban 
annyira „laza”  a személyszállí
tó vonatok menetideje, mintha 
a késéseket már eleve bekal
kulálták, volna a menetrendbe.
, Sz$z v ;̂ lpm éter .a sebesség., 
Bíatorbágyon senki'' nem fo 
gadja a vonatot. Itt —  úg.v tű
nik —, nincs tekintélye az 
expressznek.

A z új építésű pálya néhol 
ijesztően dobálja a  gépet. 
Százhatvan kilométeres sebes

séggel száguldó vonatokról áb
rándozunk, de amíg ez való
sággá v á lik ... Néhol moz- 
donyyezető legyen, aki kapasz
kodás nélkül tud ülni a  szé
ken.

NINCS RÁ INDOK
Fogy a távolság, csökkennek 

a késés percei. A  lassújelektől 
függetlenül Tatán már „ren
desek” lehetnénk... ha nem 
volna közben Tatabánya-Alsó. 
A z „örök”  Tastabánya-Alsó, 
ahol végképp nincs tekintélye 
az expressz vonatnak. Most 
sem áll a  bejárat. Szemtol te
hervonat halad kifelé. Erre 
vártunk.

Elismerem: a  vasút szállítá
si eredményeinek szoros függ
vénye a teherforgalom. Mégse 
feledjük: a reprezentatív
(vagy ha úgy tetszik: a szociál
politikai oldal) mindig a  sze
mélyszállítás volt, és az is ma
rad. És egy személyszállító — 
nevezetesen egy gyorsvonat —  
késésénél nagyon sokan káro
molják a vasutat...

Tata bejárati előjelzője ke
zeletlen, Ácsé szintúgy. Nincs 
rá magyarázat, legfeljebb a 
túlzott kényelem. Másodperce
ket veszítünk csupán egy-egy 
korábbi ráfékeaéssel, mégis — 
bármennyire közhelyszerű a 
megállapítás —  nagyon hamar 
percekké képesek összesűrű
södni. Nagy szentjánoson meg
előzzük a 12-es személyt. Már 
Győrben kellene lennie. Va
jon hol verődhetett e l . . .?  
(Lám: itt egy másik írás té
mája: „Van-e még becsülete 
a személyvonatnak?” )

Négy perc késéssel érke
zünk Győrbe. Azért, hogy a 
késés csupán ennyi és nem 
tíz vagy tizenöt perc, egyedül 
a mozdonyvezetőt ille ti elis
merés. Nehogy valaki öndi
csérettel vádoljon, sietve hoz
záteszem: nem kizárólag ró
lam van szó. Mindazokról a 
kollégákról, akik megteszik a 
tőlük telhetőt azért, hogy a 
vasút. tekintélye ne kerüljön 
teljesen a . . .  víz alá,

Leszáll a vonatvezető. A  
Keletiben köszöntünk, kölcsö
nösen bemutatkoztunk. A z
után megkérdezte, mi legyen 
a késve indulás papírra fek
tetendő oka. Most pedig el

búcsúztunk egymástól. Eny- 
nyit beszélgettünk összesen. 
Eszményi vonatvezető tí^ 
pus.. .

5803-as. Ez is gyorsvonat, 
bár maga a jelző — ezúttal 
nyelvtani jelzőről van szó — 
kissé irónikusnak tetszik. 
Olyan állomáson is megállunk 
majd —  remélhetőleg —, ahol 
a minket néhány perc elté
réssel követő személy még- 
csak nem is dudál. De való
ban : mi szükség lehet arra, 
hogy egy gyorsnak nevezett 
vona t" mindhárom Tatabá
nyán, Bicskén, sőt Ferencvá
rosban is ilyen körülmények 
mellett időt veszítsen? No, 
félre az oktalan kritikával, 
hátha éppen ennek a vonat
nak lesz tekintélye.

KÁR A  SIETSÉG
Időben indulunk Győrből és 

haladunk — egészen Győr- 
szentivánig. A  szolgálattevő
nő rendelkezést hoz: „A
Győrszentiván állomástól 1000 
méterre levő «útátjáró sorom
pó nyitott állapotban használ
hatatlan, fedezve nincs. Fo
kozott figyelj jelzést köteles 
adni!” A  sorompó azonban 
zárva. Közben megjavulha
tott . . .

Rugalmasan kezelem az uta
sítást (VBO-sok ugorj ák át 
e sorokat!) A  szóbanforgó út
átjáróra tehervonat húz. Gye
rünk . . . !

Felesleges a sietség, Nagy- 
szentjános bejárati jelzője 
„M egállj”  állásban. Kétszer 
hosszan megnyomom a kür
töt: „Vonat á llt meg a bejá
rati jelző előtt”. Semmi rea
gálás. „Vagy alusznak, vagy 
nem hallják, vagy talán nem 
is akarják’* —  jut eszembe 
az ismert verssor. Végre ki
térőt mutatva megemelked
nek a jelzőkarok. A z állomá
son újabb rendelkezést ka
punk: „A  ki járati jelző nem 
használható. . . !

Furcsa, hogy minden egy
szerre romlik el. Majd ami
kor két, egymást követő tér
közben meg kell állnunk, és 
Ács bejárata sem szabad; ki
gyullad a „fény”. Hát versze, 
tehervonat andalog előttünk. 
A  használhatatlannak minősí
tőit sorompó, majd ,a jelző 
csak időnyerésre volt jó. A r
ra, hogy az állomásokat ne 
terhelje „vonatelverés” . K o
máromig csak-csak összeszed
tünk vagy negyed órát. Se
baj, mentsük, ami menthető. 
Százzal ki az állomásból. Fű
zi tő tétovázik egy csöpnet. mi
előtt kegvesen két sárgával 
beenged. Talán már csak alig 
több, mint tíz perc a késés.

VANNAK MÉG CSODÁK
Állítólag vannak még cso

dák. Ez azonban semmiképp 
sem érvényes Tatabánya-Alsó
ra, m ivel bejáratánál ugyan
úgy megállunk, mintha a fon
tossági sorrend utolsó vona
taként közlekednénk. Miért 
ne? Vagy miért is . . .  ? Tata- 
bányarFelsőn — jó, hogy ilyen 
bő a menetidő — már csak 
hét percünk van, ami Bicské
re érve háromra apad. Her
ceghalomban rendesen hala
dunk. Bíatorbágyon — akár
csak reggel — most sem fo 
gadják a vonatot. És innen 
a köd is éppen olyan sűrű, 
mint regge l...

Kelenföld előjelzője még 
sárga, amikor magunk mögött 
hagyjuk, ám a , vonatbefolyá
soló berendezésnek a vezető
fülkében világító fénye né
hány pillanat múltán zöldre 
vált. Szabad a bejárat. A  kül
ső jelzőt csak akkor észleljük, 
amikor mellette elhaladunk.

Ferencváros, csak úgy a 
„rend” kedvéért, tartóztat fel 
egy percre az állomás előtt. 
E megszokást a Keleti sem 
dobja el. De minden hiába! 
A  FO RGALO M  — így nagy
betűvel — összes igyekezete 
ellenére menetrend szerinti 
pontossággal —  vagy talán 
még kissé korábban is — 
megállunk a csarnok harma
dik vágányán.

Befejezésképpen, ha rövid 
időre is, de térjünk vissza a 
címadó kérdéshez: „Van-e te
kintélye a gyorsvonatnak?” 
A leírtak, azt hiszem, önma
gukért szólnak.

Tóth Zoltán

cséré ma mái* nem jellemző az 
a  szemlélet. A z ellenforrada
lom után behívtak a pártbi
zottságra .tagságom megerősí
tése ügyében. Beszélgettünk 
erről-arról, a családi körülmé
nyekről is. A  lányomnak ak
kor egy kántor udvarolt. A  fa
luban tudtak róla. Nem vo lt az 
komoly ügy, de engem meg- 
feddtek érte. Mintha én tehet
tem volna róla. Nem szaporí
tom tovább a szót. A  végered
mény: nem vettek vissza a
pártba. Elkedvetlenített a do
log, de azzal vigasztaltam ma
gam, hogy nemcsak az lehet 
kommunista, akinek tagköny
ve van. Még nagyobb ambí
cióval dolgoztam, mindenből 
többet vállaltam, mint az át
lag, s úgy hiszem (életem rá 
a példa) sikerült bizonyítanom. 
A  lányom magyar—német sza
kos tanár (velünk lakik), a 
vejem  fogorvos. A  fiam tech
nikus. Nemrég épített házat, a 
mi telkünkre. Igazán nem pa- 
naszkodhatom.

Hidasi István négyszeres ki
váló dolgozó és kiváló vas
utas. Nem lenne azonban tel
jes a portréja, ha hallgatnánk 
a lakóhelyén kifejtett közéleti 
tevékenységéről. Huszonöt éve 
tagja a községi tanács végre
hajtó bizottságának, és negy
ven éve a cegJédberceli vas
utasénekkarnak. Jelenleg az 
énekkar elnöki tisztét is be
tölti. Sokrétű tevékenységét a 
Községfejlesztési érdemérem 
bronz és a Kiváló társadalmi 
m ;'ikás kitüntetés arany foko
zatával ismerték el.

A  géptelepen, a nyolcórás 
munka után neki nem ért 
véget a nap. Am ikor délután 
hazautazott, volt energiája és 
kedve ahhoz, hogy a lakók 
ügyes-bajos dolgaival foglal
kozzon. Neki is része van pél
dául abban, hogy tizenhatmil
lió forintért a községben víz
müvet és hat tantermes isko
lát építettek. ö t  évvel ezelőtt, 
amikor Szolnokon lebontották

a régi állomást, téglát, faanya
got vásároltak és hazaszállí
tották. Társadalmi munkával 
tornatermet építettek belőle a 
gyerekeknek.

A  szívéhez legközelebb még
iscsak az énekkar áll. Amikor 
hetenként egyszer összejönnek 
a községi tanács Dózsa György 
Művelődési Házában énekkari 
próbára, elszáll a fáradtság, 
feledésbe merülnek az élet 
gondjai. Nehezen meghatároz
ható és leírható érzelmi tölté
sű közösség az övék. Harminc
négy fé rfi és huszonnyolc nő 
alkotja a nagy családot, ame
lyet a hagyományok tisztelete 
és a lelkesedés kovácsolt egy- 
gyó.

Az énekkarban...
—  Este héttől tízig tart a 

próba. A  nők gyakran elhoz
zák a gyerekeket is, akik egy 
másik teremben játszanak. Az 
énekkar hatvan százaléka vas
utas, ám van közöttünk or
vos, pedagógus, téesztag és 
óvónő is. Juhász Frigyes zene
szerző a karnagyunk. Sike
reink részben neki köszönhe
tők. A  férfikart nemrég 
Aranykosz'"'ú diplomával, a 
vegyeskart pedig Aranykoszo
rúval minősítette a  zsűri. Ta
valy Berlinben szerepeltünk 
és volt már rádiófelvételünk is. 
Az énnekkar 1979-ben ünne
pelte megalakulásának 60. ju 
bileumát. Ebből az alkalom
ból a Szocialista kultúráért 
címmel tüntettek ki. Tavaly 
meglátogatott bennünket a 
nyolcvanéves Bárdos Lajos ze
neszerző. Meghallgatta pro
dukciónkat és elismeréssel nyi
latkozott róla. Megígérte, hogy 
komponál nekünk egy számot. 
~ z  énekkar nélkül, azt hi
szem, szegényebb lenne az éle
tem . . .

Az órájára néz, mennie kell. 
Kettőkor vb-ülés kezdődik, 
este pedig próba.

Kaszala Sándor

P O R T R É V Á Z L A T

A tolatásvezető

Vámosgyörk csatlakozó 
állomás, megáll a  gyors
vonat is. Sok vasutas jár 
innen a budapesti pálya
udvarokra dolgozni. A  Fe
rencváros állomás létszá
mába tartozó Marcsó Ká
roly  tolatásvezető is közé
jük tartozik. November 7-e 
alkalmából a  Munka Ér
demrend bronz fokozatá
val tüntették ki.

Faluszéli otthonában lá
togattam meg a  közelmúlt
ban. Szívélyesen tessékel 
be a szobába. Amikor be
szél, néha száraz, asztmás 
köhögés fojtogatja. A z  ab
lakon túl, a délutáni szür
kületben alattomosan lopa
kodik a köd, egyre köze
lebb. Marcsóné kihasznál
ja  a  pillanatnyi csöndet:

—  Nehéz a vasúti szol
gálat. Az éjszakai munka 
után is sokszor csak dél
után vetődik haza —  zsör
tölődik a  vékony, villogó 
szemű asszonyka. —- Az 
egyik nap párttaggyűlés 
van, másnap a  szakszer
vezet ül össze, harmadnap 
a szocialista brigádvezetők 
tanácskoznak, más alka
lommal az MHSZ rendez 
valam it Ez az emberesek 
aludni jár haza. Mondja a 
minap, amikor hazaér a 
reggeli gyorssal: „Tizen
egykor költs fel, - megye k 
vissza!” A lig  lézengsz," te 
ember, mondom én. Csak 
nem megint egy kommu
nista műszak?!

Nevet ezen Marcsó Ká
roly is, megjön végre a 
szava.

—  Ilyen asszony nincs 
még egy! Én mondom. Hu
szonöt évet töltöttünk el 
együtt, nemrég tartottuk az 
ezüstlakodalmat, de még 
nem veszekedtünk. Hú 
zsörtölődik is néha, inkább 
féltésből, az egészségem 
miatt teszi. . .

—  Talán nincs igazam? 
Ezt a bajt is a  vasútnál 
szedted össze, mert akkor 
is mentél, amikor lázas 
voltál. Nem lehetett veled 
beszélni.

— Emlékezem arra ■ az 
éjszakára, van már annak 
öt éve is. Saruelőmunkás 
voltam, kegyetlenül esett 
az eső. Hajnalban vizes

lett kivül-belül az esőkő- 
penyem, rázott a hideg. 
Szégyenszemre félre kel
lett állnom a  bódéba. 
1954-ben, amikor kocsiren
dező lettem Ferencváros
ban. ötszáztíz forintot ke
restem. Később ugyan több 
lett a pénz, de a  gond is.

—  ÍQV igaz, amikor ősz- 
szekerültünk —  akkor let
té l vasutas —, semmink 
se volt. Odatapasztottunk 
egyszobányi vityillót anyá- 
mék házához. Aztán meg
vettük a szalagnyi kender
parcellákat, felhúztunk rá 
egy viskót. Zalalövőről 
hoztuk a  faanyagot, szá
mított az a  néhány forint
nyi árkülönbözet. Magunk 
vertük a vályogot Hát 
így éltük le  az életünket 
A  vérünk van benne, eb
ben a házban. Meg az én 
egészségem is odalett.

—  Azért ma már nem 
panaszkodhatunk — foly
tatja a tolatásvezető. — 
Felépült 62-ben ez a ház. 
Két nagy szoba, üvegezett 
veranda. I t t  a konyhában 
is bent van már a csap, 
jövőre talán víz is lesz. A 
fiaink is felnőttek, kirepül
tek.

Marcsóné kiigazítja:
— A  kisebbik fiú még 

hazajár. Váltottunk ugyan 
neki egy szobát Gyöngyö
sön, ott pincér. Ha későn 
végez, ne gyötörje magáit, 
különösen ilyenkor, télidő
ben. A  Karcsi meg katona, 
hivatásos, őrmester a mű
szakiaknál. De azért jön 
ő is, itt, a szomszédunk
ban lakik a szíve válasz
tottja . . .

Térül-fordul, közben a 
gazda poharait hoz, kancsót, 
benne csillogó vörösbor. 
Kínál, ö  csak nézi. Gyógy
szert szed, nem ihat Rá
kérdezek: nem gondolt-e 
még valami könnyebb 
munkára?

Nagyon szereitek to 
latni, rendezni. Balesetem 
még sohasem volt. Egyszer 
ott akartam hagyni Fe
rencvárost, kértem magam 
Rákosrendezőre. Váltókeze
lőt akartak belőlem csi
nálni Gubacson, ahol ak
kor már tizenhárom éve 
tolattam. Végül maradtam 
mégis, csak átkerültem a 
Keleti rendezőbe. Helyet
tesítettem ón ott a kocsi
mestert is, amíg volt ilyen.

—  Hallottam, hogy nem
csak a Munka Érdemrend 
bronz fokozatával tüntették 
ki legutóbb?

— Kiváló dolgozó is let
tem, ötödszörre.

—  Te nem kérted egyi
ket sem — jegyzi meg az 
asszony.

Igaz beszéd. Marcsó Ká
roly tolatásvezető, párt- és 
szakszervezeti aktivista ér
demeit soha, senki se vi
tatta . . .

Mármarosl Pál

S Z O M B A T H E L Y :

Egy év alatt 440 ügy 
a jogsegélyszolgálatnál

A  szombathelyi területi bi
zottság januári ülésén vitatta 
meg és fogadta el a jogse
gélyszolgálat elmúlt évi tevé
kenységéről szóló beszámolót.

A  szombathelyi vasút-igaz- 
gatóság területén . 1979-ben 
440-en fordultak támogatásért 
a jogsegélyszolgálathoz. Ez öt
venöttel több az előző évinél.

A z eseteket vizsgálva meg
állapítható — ha kismérték
ben is —, de csökkent a mun
kajogi problémák száma. Ez 
azt jelenti, hogy az illetékes 
munkaügyi szervek megalapo
zottabban, körültekintőbben 
járnak el. Tizennégyről hu
szonháromra nőtt a társada
lombiztosítási ügyek száma. 
Főleg a nyugdíjazásoknál kell 
figyelmesebb munkát végezni. 
Emelkedett a családi jogi, a 
polgári és az államigazgatási 
ügyek száma. 1978-ban 15, ta
valy már harmincnégy vasutas

a jogsegélyszolgálattól kért és 
kapott jogi segítséget gondjai 
orvoslásához.

v Egyre több nő fordul segít
ségért a szolgálathoz. Tavaly
előtt még csak hatvannyolc, 
1979-ben már százan kértek 
jogorvoslást. A  440 eset közül 
kétszázhetven alkalommal f i
zikai munkások érdekében jár
tak el.

Van tennivaló is. Annak el
lenére, hogy a jogsegélyszol
gálat 1979-ben negyven alka
lommal * tartott különböző 
munkahelyeken fogadónapot, 
tovább kell növelni a propa
gandát. A szakszervezeti bi
zottságok hívják fel a rászo
rulók figyelmét a jogi támo
gatás lehetőségére. A  felvilá
gosító munkába a szakszerve
zeti bizalmiakat is be kell von
ni

Sz. Jakab István

t
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A  gazdasági vezetők igénylik a bizalmiak segítségét

Ha jó a munkahelyi légkör, 
az eredmény nem marad el

Alig több mint két éve, hogy 
Önálló szolgálati főnökségként 
létrejött a Balparti Épület
fenntartó Főnökség. Dolgozói
nak feladata — ismerve a 
M ÁV Budapesti Igazgatóság 
épületállományának leromlott 
állapotát — nem könnyű, s ha 
mindehhez hozzátesszük, hogy 
a főnökség alig több mint fél
ezer dolgozójának munkája a 
területi széttagoltság miatt ne
hezen szervezhető, akkor ért
hető csak igazán, mennyi gond 
nehezíti a gazdasági és a szak- 
szervezeti vezetők munkáját. 
Nem véletlen, hogy a felada
tok megoldásához a gazdasági 
vezetők az eddiginél is tudato
sabban kérik és veszik igény
be a szakszervezeti bizalmiak 
segítségét.

Felelősségérzettel
A  közelmúltban, amikor az 

épületfenntartó főnökségen 
jártunk, Szolnoktól-—Balassa
gyarmatig valamennyi építés- 
vezetőség gazdasági vezetői, 
szakszervezeti bizalmijai, főbi
zalmijai a múlt évi eredmé
nyeket értékelték, s megvitat
ták az idei terv teljesítésével 
összefüggő feladatokat is. Jó 
volt hallani a közvetlen, a dol
gok jobbítását célzó felszólalá
sokat, melyek az építésvezető
ségek közös felelősségérzetét 
is egyértelműen tükrözték.

Régi, de a gyakorlat által 
naponta igazolt törvényszerű
ség, hogy egy tárgyilagos be
számoló alapvetően meghatá
rozza az értekezlet eredmé
nyességét. Ezért is kísérte nagy 
érdeklődés Gálosi Jánosnak, a 
főnökség" nemrég kinevezett 
vezetőjének beszámolóját.

— A  tudatos bérpolitika, a 
dolgozókról való szociális gon
doskodás is jelentős szerepet 
játszott abban, hogy a főnök
ség megalakulása óta munka
erőhelyzetünk kedvező —, 
hangsúlyozta a főnökség veze
tője. — Építésvezetőségeink 
brigádjai olyan jelentős fel
adatokon dolgoztak a múlt év
ben, mint a Nyugati pályaud
var, a balassagyarmati fűtőház, 
a hatvani vasutas lakóházak, 
az újszászi és zebegényi ál
lomások teljes rekonstrukció
ja, hogy csak a legjelentőseb
beket említsem. A  rendelke
zésre álló munkaidő jobb ki
használásának, a munkaerő át
csoportosításának, a brigádok 
megvalósult kongresszusi fel-1 

'ajánlásainak fontos szerepe 
volt céljaink sikeres valóra- 
váltásában.

— A  szakszervezeti bizott
sággal összehangolt ellenőr
zések révén, bár csökkent a 
betegállományban töltött idő, 
de így is igen sok: meghalad
ja a 63 ezer munkaórát — 
folytatta. — A munkakezdé
sek, a munkaközi szünetek 
előírás szerinti betartásában,

az értekezletek egy részének 
munkaidőn túli megrendezé
sében és általában a fegyelem 
javításában sikerült előbbre 
lépnünk. Még azonban koránt
sem mondhatjuk el, hogy az 
oly sokat emlegetett belső 
tartalékok kihasználása opti
mális lenne. Az viszont min
denképpen kedvező, hogy a 
főnökség dolgozói által fel
használt túlórák száma sem 
növekedett

Ami a fegyelmi helyzetet 
illeti, érdemes megemlíteni, 
hogy a főnökségen a fegyel
mi eljárások száma tavaly a 
bázisévhez viszonyítva a dup
lájára növekedett. No, nem 
azért, mintha példát akartak 
volna statuálni, hanem mert 
tudatosabban, következeteseb
ben számonkérték a fegyel
mezett munkát. Hogy a szak-1 
szervezeti és gazdasági veze
tők azonos véleményen van
nak a fegyelem javítását il
letően, arra bizonyíték annak 
a 33, főként építőipari szak
területen dolgozó munkásnak 
az esete, akiknek nyereségré
szesedését , csökkentették. A 
fegyelmezési lehetőségek meg
alapozott jogszerű alkalmazá
sát bizonyítja, hogy a döntő- 
bizottsághoz benyújtott pana
szok száma a harmadára 
csökkent

Javult a fegyelem
A  munkafegyelem javítá

sának másik módjával, a tel
jesítménybérezés kiterjeszté
sével is próbálkozik a főnök
ség, ami nem megy könnyen. 
Igaz, ma a brigádtagok 40 
százaléka teljesítmény szerint 
kapja a bérét, de sok mun
katerületen, különösen a fenn
tartó szolgálatnál megalapo- 

■ zatlanok a technológiai nor
mák, illetve az időelemzés és 
normautalványozás hiánya gá
tolja a munka szerinti bére
zést. Figyelemre méltó tapasz
talat hogy ahol valamilyen 
formában az anyagi ösztön
zést jól alkalmazták, a mun
kafegyelem és a munka mi
nősége is javult. Követésre 
méltó kezdeményezésük, hogy 
az egy dolgozónak átlagosan 
kifizetett jutalmat a bázishoz 
viszonyítva 327 forintról 183- 
ra csökkentették, és kifizeté
sét a szakszervezeti bizottság

gal egyetértésben teljesítmény
hez kötötték.. Ezt a tenden
ciát az idén is folytatják.

Visszavárják 
a nyugdíjasokat

— Nyugdíjasainkat anyagi
lag is ösztönözzük a tovább- 
dolgozásra. Nem feledkeztünk 
meg a gyesen levő, vagy a 
tényleges katonai szolgálatot 
teljesítő munkatársainkról 
sem. ök  ugyanúgy megkapták 
a béremelést, mint azok, akik 
naponta bejárnak dolgozni. 
Ezzel is éreztetni szeretnénk, 
hogy ezután is számítunk rá
juk. Bizonyára ez is eredmé
nyezi, hogy a szocialista- és 
munkabrigádjainkban tevé
kenykedők csaknem fele a 
KISZ-korosztályhoz tartozik — 
mondotta Győry József szb- 
titkár.

A  kitüntetettek között most 
több a fizikai dolgozó mint 
korábban volt. Joggal tették 
azonban szóvá a fórumon részt 
vevő szakszervezeti bizalmiak, 
hogy a kitüntetések, a bér
emelések, a jutalmak elosz
tása ügyében gyakran órák 
alatt kell dönteniük. Hátrál
tatja az üzemi demokrácia ér
vényesülését, s egyben a bi
zalmiak nevelő munkáját is 
nehezíti, hogy legtöbbször csak 
aláírni hívják őket a gazda
sági vezetők. A  bizalmi cso
portok véleményének kikéré
sére idő hiányában nincs le
hetőség.

De nemcsak ezt kifogásol
ták a tisztségviselők. Pozsár 
István salgótarjáni, Fekete 
Aladár budapesti főbizalmi a 
szerszám- és alkatrészellátás*- 
bán, a járművek üzemkészsé
gében fennálló több éve is
métlődő hiányosságokat tet
ték szóvá. Többen annak a 
véleményüknek adtak hangot, 
hogy a M ÁV jelenlegi anyag- 
és alkatrészellátási rendszeré
nek felülvizsgálata, módosítá
sa nélkül csak szószaporítás 
a szervezettebb, ésszerűbb
munkáról beszélni.

Az elhangzott vélemények 
Is azt bizonyítják, hogy a 
brigádkollektívák, bizalmi cso
portok jó szándéka megvan a 
hiányosságok megszüntetésé
hez. A  főnökség gazdasági és 
társadalmi vezetése a lehető
ségekhez képest igyekszik is 
a feltárt akadályokat meg
szüntetni. Orosz Károly

Sajtószemle

Mit írnak rólunk?

A nőket köszöntötték
Szegeden, a vasútigazgatóság központjában március 7-én 

emlékeztek meg a nemzetközi nőnapról. Az igazgatóság szak- 
szervezeti ' bizottsága és KISZ-szervezete délelőtt virággal kö
szöntötték a dolgozó nőiket. A  délutáni ünnepség szónoka Sajtos 
Péter igazgatóhelyettes volt. Beszéde után a művelődési ház 
úttörő táncegyüttese és az egyetemi kamarakórus adott mű
sort

Vasutasok munkájáról, 
helytállásáról, példaadó szol
gálatáról, önkéntes társadat 
mi munkaakcióiról szólnak az 
itt következő írások, amelye
ket megyei újságokból válo
gattunk.

BÉKÉS MEGYEI 
NÉPÚJSÁG

A  mezőhegyest vasutasok a 
társadalmi kötelezettségekből 
is részt vállaltak. A  községi 
kultúrcentrum építéséhez egy
napi bérükkel járultak hozzá, 
a KRESZ-park építésénél 50- 
en dolgoztak. Részt vettek az 
állomás környékének rendezé
sében, parkosításában. Most 
az utazási körülményeken 
akarnak javítani. Az utasok 
biztonságos le- és felszállása 
érdekében a vágányok közé 
magasított peront építenek. 
Termelési tanácskozásukon va
lamennyi szocialista brigád 
csatlakozott az MSZMP XII. 
kongresszusa és hazánk fel- 
szabadulásának 35. évforduló
ja tiszteletére országszerte 
kibontakozott munkaverseny- 
mozgalomhoz. A  brigádok 
többletfelajánlásokat tettek.

DÉLI HÍRLAP
A  miskolci napilap „Vasúti 

kocsik orvosai”  címmel ripor
tot közölt a járműjavító mun
kájáról. Ebből idézünk:

„A  kongresszusi munkaver
senyben vállalt 2,5 százalékos 
termelékenység-növekedés el
éréséhez hozzásegítették az 
üzemet az ötlet-emberek, az 
újítók is. Legutóbb harma
dik helyezést értek el az újítá
si versenyben. Büszke az 
igazgató azokra a dolgozókra 
és szocialista brigádokra is, 
akik a társadalmi munkában 
remekelnek. Egy ifjúsági szo
cialista brigádnak például a 
városi kórházzal van szoros 
kapcsolata. Itt készítenek va
lamilyen- különlegesen meg
munkált szöget, amire lábtö
rést szenvedett betegek gyó
gyításánál van szükség. És itt 
készült a lillafüredi úttörő
vasút két panorámakocsija, s 
a Martin-telepi gyermekeknek 
egy játszótér. Üzemen kívül 
és üzemen belül 22 ezer óra 
társadalmi munkával toldot
ták meg a rendes munkaidőt.”

DUNÁNTÚLI
NAPLŐ

Komlósi Sándor mozdony- 
vezető még csak harmincéves, 
de már 1970 óta a vasútnál 
dolgozik, s nyolc éve önálló 
mozdonyvezető.

— Azt hiszem — mondja 
töprengve Komlósi Sándor —, 
hogy mozdonyvezetőnek len
ni nemcsak foglalkozás, de 
életforma is. A  feleség, a gye

rek elég ritkán látja a férjet, 
az apukát. Ha nem kiegyen
súlyozott a családi élet, akkor 
ezt nehéz elviselni. Kilenc 
éve. nősültem, a feleségem 
már megszokta ezt a helyze
tet, az éjszakai szolgálatot. 
Annál is inkább megbékél ve
le, mert jó a keresetünk.

— Mi vonzó ebben a fog
lalkozásban? — Természete
sen az utazás, hiszen nincs 
két egyforma út, mindig tör
ténik valami apróság. Aztán 
vonzó és izgalmas — leg
alábbis számomra — az állan
dó felelősség, hiszen több száz 
ember, sok-sok m illió forint 
érték van rám bízva, nem be
szélve a gépről, amelyhez hoz
zászokik az ember, megsze
reti, gondozza. Úgy ismeri a 
tulajdonságait, s úgy a szívé
hez nő az acélparipa, mint 
egy igazi élőlény. Ha szabad
ságon vagyok, a második hé
ten már úgy hiányzik, mint a 
dohányzástól eltiltott ember
nek a cigaretta.

NÉPÚJSÁG
Az egri állomásfőnökség 

Kandó Kálmán KlSZ-alap- 
szervezete a város iskoláiban 
pályaválasztási előadássoroza
tot szervezett. A  vasutasfia
talok azért vállalkoztak a fel
adatra, mert a közeljövőben 
a munkaerőhiány egyre fe
nyegetőbben jelentkezik az ál
lomásfőnökségen. Nemsokára 
új rendezőpályaudvart létesí
tenek Egerben s az is köztu
dott, hogy a jelenlegi dolgo
zók nagy részének életkora 
megközelíti a nyugdíjkorha

tárt. Fiatalokra van tehát 
szükség: a körülmények a
vasútnál egyre kedvezőbbek, 
s a fizetések sem rosszabbak, 
mint az iparban.

A  vasutasfiatalok pályais
mertető előadásokkal, s fil
mekkel mutatták be szakmá
juk szépségeit és nehézségeit. 
Toborzótervükben szerepel, 
hogy az érdeklődő tanulókkal 
üzemlátogatás keretében, a 
gyakorlatban is megismertetik 
a vasutaséletet

ZALAI HÍRLAP
Katonák dolgoznak, iparvá

gányt építenek az ólai állo
másnál.

— Enyhíteni kell a zala
egerszegi vasútállomás keres
kedelmi forgalmát, hiszen a 
teherkiszolgálás már alig meg
oldható —, mondja Jáhni Im 
re pályafenntartási főmérnök.

— Ú jabb. iparvágány épí
tése segíthet, ehhez kértünk és 
kaptunk segítséget a honvéd
ségtől.

A  kivitelező a Nagyar Nép
hadsereg vasútépítő alegysé
ge. Gyorsan is épül az ipar
vágány, hiszen alig két hete 
láttak hozzá a katonák, most 
pedig dolguk végéhez köze
lednek.

— A  katonák közreműködé
sével régi tervünk kerül meg
valósításra — mondja Kustos 
Lajos, a városi tanács elnö
ke. — /' t új iparvágány a 
város gépjárműforgalmát, zsú
foltságát mérsékli.

összeállította: 
Hegedűs Fereno

Véradók tapasztalatcseréje
Lengyel vőnskeresztes vezetők látogatása 

a budapesti vasátigazgatóságon

S'm  zerencs állomáson né
hány pércig áll a Nyír
egyháza felől érkező tá

volsági személyvonat. A  fülké
ben négyen vagyunk: egy idő
sebb házaspár, egy hosszú, lan- 
galéta fiatalember, meg én.

A  mellettünk levő vágányon 
is személyvonat áll. A  szem
közti, nyitott ablakból fiatal 
lány tekintget jobbra-balra, s 
csak úgy futólag a mi abla
kunkra is. A fiatalembernek ez 
éppen elég bátorítás ahhoz, 
hogy ő is kinyissa az ablakot, s 
szabadabban gyönyörködjön a 
karnyújtásnyira lévő szőke 
hajú kislányban. És már pen- 
dül is ajkáról az udvarlás 
hangja:

— Szép vagy.
— No, ne mondd! — vissza 

a lány.
— De mondom.
*7* Mást nem tudsz?
~  De tudok — hajlik kijjebb 

a fiú, s nyújtogatja a kezét — 
gyere velem!

— Hová mész?
— Pestre.
— Én meg onnan jövök.
— És hová mész?
— Szántódra, a szüléimhez. 
— Gondold meg.
— Bolond vagy? Egy hónap

ja nem láttam őket.
— Engem meg soha nem lát

tá l...

Útközben
A  kislány hangosan elneveti 

magát, majd huncutkásan azt 
mondja:

— No, akkor most jól meg
nézlek magamnak!

Vonatunk elindul. A  fiú két
ségbeesetten nyújtogatja hosz- 
szú karjait, s már távolodunk, 
amikor a lány felé kiáltja:

— Mondj egy telefonszámot 
legalább!

— 318-—473 — kiabálja a kis
lány, de már ő is olyan kétség- 
beesetten, mintha ez lenne az 
utolsó kapaszkodó. Aztán még 
hozzáteszi: — Mariann, így 
kérd! Mariannt a bérszámfej
tésből.

A fiú még sokáig lengeti a 
karját, felhúzza az ablakot, bo
csánatot kér tőlünk (?!), aztán 
előveszi a noteszát, és boldo
gan beírja a kapott telefonszá
mot ...

★
Idősebb néni tülekedik ha

talmas kézikosarával a vonat
ra, s ahogy helyet talál, igyek
szik a kézi alkalmatosságot az 
ülés alá dugni. Igazít a kosarat 
takaró zsákszöveten, majd a 
fej kendőjén is, és hangosan ki
fújja magát

A  vonat indul, s egyszercsak 
a kosarat takaró zsákszövet 
mozgolódni kezd.

— Jaj, mi az?! — kérdezi 
riadtan a néni mellett ülő asz- 
szonyság.

De felelet sem kell, mert a 
kosárban megnyikkan a kisma. 
lac.

— Úristen! Mit hozott ide?
— Semmi, no! Maradjék mán 

nyugodtan, lelkecském — 
mondja a mama, majd a kosár 
fölé hajolva szól a malacnak: 
— Aztán te is ám. Csitt! Egy 
hangot se hazáig!

A  többi utas mosolyog, majd 
az egyik megjegyzi:

— Drága lesz ez a malac né
nikém, ha észreveszi a kalauz!

— Ugyan — ámuldozik a 
néni —, hiszen csak akkora ez 
a kismalac, mint az öklöm. A 
zsebemben is elférne, ha nem 
lenne teli ezzel-azzal.

— Én csak figyelmeztetni 
akartam — legyint a közbe
szóló —, amúgy felőlem egy 
kondát is elvihet ezen a vona
ton.

— Hát, mit csináljak, lei- 
kecském! Az egyik fiamtól 
kaptam, hát nem fogadhatok

neki. taxit. Aztán gyalogosan se 
vihetem, mert Virányostól 
messze van ám Mezőzom bor.

Egy hat év körüli kislány 
mindenáron meg akarja nézni 
a potyautast A  néni készséggel 
ki is takargatná, de jön a ka
lauz.

— Jaj, most mi lesz?! — sá- 
pitozik a néni, miközben újra 
meg újra nyikkan a kismalac.

A  jegyvizsgáló a koiár felé 
fordul, az utasok meg kalauz 
arcát lesik.

Aki az előbb figye’ .ztette a 
nénit — hogy elterelje a ma
lacról a figyelmet — nagy han. 
gon érdeklődik a vonat külön
böző csatlakozásai iránt De a 
kalauzt nem lehet megtévesz
teni. Szinte alig figyel a keze
lendő jegyekre, tekintete hol a 
kosarat, hol a nénit pásztázza. 
Szó nélkül kezeli a mama resz
kető kezével nyújtott jegyét, és 
fejcsóválva távozik a kocsiból.

Az utasok fellélegeznek. Most 
már a kislány is megnézheti a 
malackát. A  mama arcáról las
san eltűnik az ijedtség pírja. 
Megvakargatja a becses aján
dék fülecskéjét, majd a figyel
meztető ember felé hunyorog
va, kijelenti:

— No, úgye lelkecském! A 
kalauz is ember, ö t  is olyan 
édesanya szülte, mint amilyen 
én vagyok...

Dávid József

Nemzetközi vöroskeresztes 
találkozót tartottak március 
6-án a budapesti vasútigazga- 
tóságon. A  központi szolgálat 
Vöröskereszt helyi szervezeté
nek meghívására a lengyel 
Közlekedési Minisztérium Vö
röskereszt-szervezete koordi
nációs bizottságának két tagja, 
dr. Andrzej Fersten és dr. Jer- 
zy Makarevicz tapasztalatcsere 
céljából látogatott el Buda
pestre.

A  vendégek elsőként a Heim 
Pál Gyermekkórházban vér
adással kezdték a programju

kat. Ezt követően az igazgató
ságon Rékasi István vasútigaz- 
gató-helyettes, dr. Erdődy 
Zoltán, a M ÁV Budapesti Te
rületi Egészségügyi Központ 
igazgató főorvosa, Básta Re- 
zsőné az igazgatóság Vöröske
reszt-szervezetének titkára, 
valamint a társadalmi szervek 
több vezetője fogadta a vendé
geket.

Rékasi István üdvözlő beszé
dében juttatta kifejezésre az 
iránt érzett Örömét, hogy a 
két baráti állam vasutasai kö
zött ez a kapcsolat létrejöhe
tett. Básta Rezsőné úgyszintén 
örömmel szólt a magyar—len
gyel vasutas Vöröskereszt egy
máshoz való közeledéséről, 
majd javasolta, hogy a jövő
ben a legjobb véradók számá
ra teremtsenek kölcsönös juta
lomüdülési lehetőséget.

A  vendéglátók üdvözlő sza
vaira dr. Andrzej Fersten vá
laszolt Mindenekelőtt elra

gadtatással szólt a magyar 
kollégák odaadó vendégszere
tetéről. A  csereüdültetési ja
vaslattal messzemenően egyet
értett és indítványozta, hogy 
az idén már jelöljék is ki az 
első kát csoportot amelyek a 
jövő esztendőben megkezdhet
nék ezt a kölcsönös akciót. 
Beszéde végién egy olyan vázát 
adott át a vendéglátóknak, 
amelyet náluk csak a sokszo
ros véradók kapnak.

Ezután kötetlen beszélgetés 
következett, amelyen megtud
tuk, hogy Lengyelországban a 
honvédség után a vasutasok 
adnak legtöbb vért. Százezer 
olyan vasutas véradót tartanak 
nyilván, akik évenként közel 
50 ezer liter vérrel segítik a kór
házakat. Barátinknál máskü
lönben a Vöröskereszt minisz
tériumonként is központi irá
nyítással működik. Hogy a 
közlekedési tárcán belül meny
nyire szívügyüknek tartják a 
véradás fontosságát, példa er
re, hogy még a miniszter, 
Mieczslaw Zajfnjd  is . több
szörös véradó. Egyébként a 
delegáció vezetője Andrzej 
Fersten eddig 70 liter vért 
adott. Ezzel nemcsak Lengyel- 
országban számít rekordernek, 
hanem világviszonylatban is a 
legjobbak közé sorolható.

A  baráti beszélgetés után a 
vendégek még ellátogattak a 
Magyar Vöröskereszt budapes
ti központjába.

(séra)

A  lengyel delegáció vezetője átadja az ajándékot Rékasi Ist
vánnak
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Hetven éve képeznek szakmunkásokat 
a szolnoki járműjavító üzemben

Szolnok megyében talán 
nincs még egy olyan üzem 
vagy intézmény, amely annyi 
szakmunkást képezett volna 
ki, mint a szolnoki járműja
vító. Érthető, hiszen a több 
mint egy évszázada működő 
MÁV-műhelyben (így nevezik 
a helybeliek) az idén hetven 
esztendeje, hogy megkezdték a 
tanoncok képzését A  felsza
badulás előtt társadalmi ran
got jelentett, ha valaki MÁV- 
tanoncnak vallhatta magát. 
(1949 volt az utolsó év, ami
kor négyszeres túljelentkezés
ből válogatták ki az előlit, 
még akkor is tanoncnak ne
vezett létszámot)

Makett a múzeumnak
— Hetven esztendő! Moz

galmas századunkban meg
annyi változás. Maradt-e azért 
valamilyen sajátosság, amely 
a szolnoki járműjavító szak
munkás növendékeire még ma 
is jellemző — kérdeztem 
Maglódi Gyulát, a tanműhely 
vezetőjét

— Minden bizonnyal — fe
lelte. — A  műhely az elmúlt 
hét évtizedben a maga képez
te tanulókra alapozta a ter
melést Ez nemcsak a szak
munkásgárdára érvényes, ha
nem az irányítókra is. Jó
magam is itt szabadultam. De 
a mi tanműhelyünkben tanult 
szakmát az üzem igazgatója, 
Ambrus János és a jelenlégi 
párttitkára, Tímár Gyula. Ha 
jól összeszámolnám, a jármű
javító vézetőgárdájának több 
mint a 90 százaléka, a műve
zetőket is beleértve, tanuló
ként nálunk kezdte a pályát 
Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy a „kintről” jött 
szakmunkások nem kerülhet
nek érdemüknek megfelelő 
beosztásba.

Sajátosságunk az is, hogy 
tanulóifjúságunkat mindig a 
sokoldalú, mozgalmas élet 
jellemezte. Ez érzékelhető a 
politikai, a kulturális és a 
sportmunkában is. Sok ki
váló képességű fiatal került 
ki tőlünk: a mi tanműhe
lyünkben szerzett szakmunkás
bizonyítványt Molnár György, 
a vasutas-szakszervezet titkára, 
nálunk tanúit Sándor László, 
a szolnoki városi pártbizott
ság első titkára. De neves 
sportolókkal, olyanokkal mint 
B. Nagy Pál, ' aki vívásban 
olimpiai aranyérmet is szer
zett, is büszkélkedhetünk, ő  
egyébként jelenleg a tanmű
helyben dolgozik. Ami pedig 
a kollektív szakmai munkán
kat illeti: készítettünk néhány 
olyan műremeket, amelyek 
sokáig tanúskodhatnak a szol
noki járműjavító tanulóinak 
képességéről. Ezek közül arra 
az 1:10 arányban elkészített 
424-es mozdonyimakeítra va
gyunk a legbüszkébbek, ame
lyet a Közlekedési Múzeum
ban helyeztek el.

A  tanműhely folyosóján 
egymás mellett sorakoznak a

szakmai versenyeken nyert 
oklevelek. A  műhelyekben 
már-már ragyognak a korsze
rű esztergák, a maró- és fú
rógépek. A  hegesztőrészleg
ben az apparátokat szaksze
rűen elkülönítették egymástól. 
A  gépek és a szerszámok 
szomszédságában minden he
lyiségben ott találhatók az 
elméleti oktatást könnyítő 
diavetítők; a holnap villany- 
szerelői a katedráról irányít
ható, bonyolult mérőműszer- 
asztalokon ismerkedhetnek 
meg az elektromosság rejtel
meivel.

— Tavaly újítottuk fel a 
gépparkunkat — mondja a 
tanműhely vezetője. — Három 
m illió forintért vásároltunk öt 
esztergagépet. Az a célunk, 
hogy a gyerekek a legmoder
nebb szerszámokat, gépeket 
ismerve kerüljenek ki az élet
be.

Korszerű taneszközök
—• A  járműjavító tanműhe

lyének van-e még vonzása?
— Az utóbbi évtizedek vál

tozásai, a mezőgazdaság gé
pesítése, az ú j üzemek jelent
kezése nálunk is megnehezí
tették a szakmunkás-utánpót
lást. A  járműjavító évente 160 
szakmunkást igényel a tan
műhelytől, legutóbb ennél 
negyvennel kevesebben szaba
dultak. A  teljességhez tarto
zik, hogy rendszeresen felke
ressük a helybeli és a környe
ző falvak iskoláit, részt vet
tünk szülői értekezleteken, ki
állításokat, üzemlátogatásokat 
szerveztünk; évente csaknem 
másfél ezer iskolás tekintette 
meg a járműjavítót. Vagyis 
hívjuk a fiatalokat.

— Mit tesznek azért, hogy 
a tanulók meg is maradjanak 
az üzemben?

— Túl azon, hogy igyek
szünk a szakmai fejlődésüket 
segítő legkorszerűbb eszközö
ket rendelkezésükre bocsáta
ni, lehetőséget adunk a na
gyobb komplex-munkák elvég
zésére. így nemcsak szépérzé
küket fejleszthetik, de lelkesí
ti őket az a tudat is, hogy al
kotásuk maradandó lesz. A  
többi között ilyen volt az az 
M—46-os dízelmozdony ma
kettje is. Most ugyancsak ha
sonló munkán dolgozunk, de 
hogy min, az maradjon még 
titok, ugyanis egy országos 
iparitanuló-kiállításra sze
retnénk benevezni véle.

Segély a rászorulóknak
Bekapcsolódik a beszélge

tésbe Agócs András szerszám
lakatos, a tanműhely szakszer
vezeti bizottságának gazdasági 
vezetője.

— Gondosan ügyelünk arra 
is, hogy a gyerekek ugyan
olyan szociális ellátásban ré
szesüljenek, mint bárki más 
az üzemben. Most tizenhárom 
olyan tanulóval foglalkozunk, 
akik nehéz családi körülmé
nyek között élnek. Erről sze

mélyesen is meggyőződtünk, s 
a bizottság ennek alapján 
döntött úgy, hogy segélyben 
részesíti őket. Egyébként e té
ren is jubilálunk: most 15 éve, 
hogy megalakult a tanműhely 
szakszervezeti bizottsága.

— Mit ígér az utánpótlás?
— Az üzem vezetősége — 

veszi vissza a szót Maglódi 
Gyula — azt szeretné, ha a 
nyugdíjazások és egyéb okok 
miatt csökkenő szakmunkás
létszámot a tanműhelyünkből 
egészíthetnék ki. Ezzel egyet
értve, felméréseket végeztünk 
a vonzási területünkön, és 
úgy ítéljük meg, hogy a to
vábbi rendszeres propaganda- 
munkával 1981-től képesek le
szünk a kívánt létszámnak 
megfelelő fiatalt beiskolázni.

— Terveznek-e valamilyen 
összejövetelt, találkozót a 
hetvenedik évforduló alkalmá
ra?

—• Feltétlenül. Valamikor az 
év végén tartjuk, és az 1945 
után szabadultakat hívjuk 
meg.

Sára Sándor

EGY EV ALATT

Négy munkabizottságban 
négy témát dolgoztak fe l

Ötvenkét tagja van Szombathelyen a Fiatal Műszakiak és Közgazdászok Tanácsának

Márciusban lesz egy éve, lepítésének terveit a ’celldö- biztosítóberendezési szakszol- 
hogy a szombathelyi igazgató- mölki vontatási főnökség szá- gálát létszámnormájának a 
ság apparátusában dolgozó mára. Lényege, hogy nem igé- meghatározását — vette át a 
fiatalok megalakították a Fia- nyel beruházást, a meglevő szót Szabó Dénesné. — Mu
tál Műszakiak és Közgazdá-  épületben kivitelezhető. Kívül- szaki paraméterek figyelembe- 
szók Tanácsát. Az ötvenkétta- állóként csak a M ÁVTI stati- vételével, matematikai alapon 
gú szervezetben valamennyi kai mérőmunkáját vették számítottuk ki a régi és az új 
szakágazat képviselteti magát igénybe. berendezések készítésének,
A negyven év«n aluli techni- _  m  vonaUm _  Por.  fenntartásának létszámszük-

Pác-Hegye shalom, G y ő r -
ir fo i  ♦rJf1í m*fgieA .-14 Celldömölk, Györszahadhegy— Megtörtént az értékelés, az
KISZ-tag és tíz nő található. Veszprém _  a kocsitart6zko- Igazgatóság elfogadta elmúlt

—* Mi a tanács feladata? — dási idő alakulására ható té- évi munkájukat többüket 
tettük fel a kérdést Tóth nyezőkről készítettünk tanul-  megjutalmazták. Felvetődik a 
Györgyné elnöknek és. Szabó rnányt — folytatja Tóth kérdés: hogyan tovább? 
Dénesné^ titkárnak, a tanács Györgyné, Megállapítottuk: Mint mon<Jották- ^  évl ter_
vezetőinek. a kocsitartózkodásokban jelen- vüket már elkészítették. Bi-

Segitségadás az igazgató-  íős tényező a külső vállalatok zottságaik az ¿j témaköröknek
ság vezetőinek, gazdasági, mű- rakodási készsége £_me} ^ __“  megfelelően átalakulnak, 1980-a

szervező

n y u g d í j a s á n  i s

a  kultúra szolgálatában

szaki és üzemviteli döntéseik- vasút fegyelme es ban ^  négy fontos kérdés fel
hez készítünk javaslatot — vá- munkája. dolgozását tűzték ki maguk
laszolják. Harmadik munkabizottsá- elé. Foglalkoznak az üzemvitel

Az elmúlt évben négy mun- guk a pályafenntartást, avá- kérdéseivel, a vasúti beruhá- 
kabizottságban, négy témakört gányzárás időket és az ehhez zások gazdasági hatékonyságá- 
dolgoztak fel. Elkészítették a kapcsolódó vasúti lassújeleket val, az energiagazdálkodással, 
padló alatti kerékeszterga te- tűzte napirendre. Mivel & valamint a gazdasági vezetők

pft-ék a vágányzár idejét — 
túlbiztosítás miatt — általában 
nyújtanák, a forgalmi szolgá
lat ezzel ellentétes érdeket 
képvisel. A  fiatalok kidolgoz
ták, hogy az energiafelhaszná
lás, a mozdonyleállás, a munka

Hunyadvári László

Hunyadvári László nyugál
lományú főfelügyelő. Pápa ál
lomás volt munkaügyi veze
tője, az ősz óta gondnok a 
vasutasok klubjában.

— Pedagógus szerettem vol
na lenni — mondja. — Az 
1937-ben megkezdett tanító
képzőt családi okok miatt 
kényszerültem a vasúttal fel
cserélni.

csoportban szerepelt és volt 
kultúros és könyvtáros is. Ez
zel párhuzamosan volt hat 
esztendeig atlétikai edző és 
immár tizennégy esztendeje 
egyfolytában elnöke a Pápai 
M ÁV SE-nek. Napi munká
ja, elfoglaltsága mellett, irá
nyításával épült fel az a klub, 
amelynek jelenleg a gondno
ka.

—■ Már korábban felvető
dött a 320 vasutas kulturális 
igényeinek a kielégítésére al
kalmas helyiség létrehozásá
nak a gondolata. Végül is több 
mint 260 ezer forint költséggel 
elkészítettük a 14X6 méter 
alapterületű klubot az állomás 
területén. Nem lett volna kivi
telezhető az építkezés az állo
más öt szocialista brigádjának 
és többi dolgozójának az ön
zetlen segítsége nélküL

Az épületben van egy kis 
előtér, tanácsterem és egy kis 
klubkönyvtár. Hetente három 
alkalommal tartanak nyitva. 
Van lemezjátszójuk huszonhat 

asztali rugósfoci, 
társas- és logikai játék és ezek 
mellett lehet sakkozni és kár
tyázni. A  400 kötetes könyvál- 

Miközben sorba letette szak- lományukat félévente frissí
tik a Textilgyárból. A  nyitva
tartási időn kívül a klubban

vizsgáit és haladt előre a 
ranglétrán, a kultúra és a pe
dagógia mindig kísérte. Erre tartják foglalkozásaikat a 
különösen a felszabadulás vasutas fiatalok és más egyéb 
után volt lehetősége, 1950-től összejöveteleket is rendeznek, 
tagja volt egy öttagú vasutas
vonószenekarnak, színjátszó Sz. Jakab

Gyula bácsi reszkető kézzel 
emeli fel a 

pezsgőspoharat. Nem is a, kor
tól, hanem inkább az örömtől 
remeg a keze. Hiszen ez a sok 
vendég, rokon, barát mind 
miatta jött el. Neki roskadoz
nak ajándéktól, virágtól, cse
megétől az asztalok.

—  Kívánom azt a rengeteg 
sok jót a kedves vendégeknek, 
amit én kaptam — szólt a 
megilletődöttség hangján. — 
Köszönök mindent, nagyon 
boldog vagyok, hogy ezt meg
érhettem.

A  népes vendégsereg —  köz
tük a kerületi társadalmi, ál
lami szervek képviselői — ez 
egyszer hivatalból ittak egy 
korty pezsgőt Hiszen ilyen 
alkalom csak most van: Pön-  
dör Gyula bácsi a századik 
születésnapját ünnepli.

Jó egészségnek örvend. Bár 
látása az utóbbi időben meg
romlott, szellemileg most is 
friss, ugyanolyan kíváncsi a 
világ dolgaira, mint régebben. 
Hosszú, dolgos életutat tett 
meg. Nyolcvanéves koráig 
nyugdíjasként is dolgozott.

— Gyula bácsi, tudja-e, hogy 
ki a legidősebb a XVI. kerület-

A századik születésnap
ben? — kérdezik. —  Él Cinko- 
tán egy 103 esztendős néni, ő.

Gyula bácsi fölnéz. Szinte 
hihetetlenül hallgatja^ Hogy 
nála is öregebb? Ezt nehéz el
képzelni.

Em i hotfV átfordult a naptár 
a múlt század 

nyolcvanas éveire, mikor a 
Pöndör családban megszületett 
egy kisfiú. K i gondolta volna 
akkor, hogy ilyen nagy utat 
tesz majd meg! Mikor elérke
zett az inaséveikhez, ő a vas- 
és fűszerkereskedést válasz
totta. Kitanulta e szakmát, 
évekig segédként dolgozott, az
tán mégis másfelé vitte a sor
sa. Fiumébe. Akkoriban az 
Osztrák—Magyar Monarchia
nagy adriai kikötővárosa so
kaknak adott reményt boldo
gulásra. A  fiatal Pöndör Gyu- 
szi is elindult, hogy rokonához 
hasonlóan ott helyezkedjen el 
a vasútnál. A  századfordulón 
igen nehéz volt bekerülni, ö t  
is elutasították. Azt tanácsol

ták neki, várjon, egy év múl
va talán fölveszik.

Igenám, de hogyan teljen el

dapestre költözött. Tovább
ra is vasutas maradt. Vo
natvezetőként ment nyugdíjba 
32 évi szolgálat után.

A  Keleti pályaudvar volt az 
utolsó munkahelye, illetőleg az 
utolsó előtti. Nyugdíjasként 
1953-ban ismét munkára je-

ez az év? A  huszonéves, élet- lentkezett és 1961-ig éjjeliőr
erős fiatalember nem akart ként dolgozott. Ám azután is 
szégyenszemre hazamenni, a szorgos esztendők következtek, 
család terhére lenni. Munkát A  XVI. kerületi lakóbizottsági 
keresett, összebeszélt több if- munkából vette ki a részét, 
jú sorstársával, s hajópincér- tizennégy éven keresztül pedig 
nek jelentkeztek. 1902-t írtak társadalmi megbízatásból a ke- 
akkoriban. A  nagy kivándor-  reskedelmi ellenőrzésekben se- 
lási hullámmal ezrek, tízezrek gítkezett. 
indultak megélhetést keresni a Szeretett feleségét három éve 
tengerentúlra. Egy ilyen ha- búcsúztatta el -— hetven évig 
jóra, a Szlavónia gőzösre ke- éltek együtt. Gyula bácsi ma 
rült, amelyet az akkori idők két lányával lakik Rákosszent- 
legnagyobb hajós vállalata, a mihályon, a Mária utcai taka- 
Cunard-line üzemeltetett. Két ros házban. Három unokával 
évig hajózott Fiume és New és hét dédunokával büszkél- 
York között, mikor gőzöst cse- kedhet Hogy mi a hosszú élet 
rélt. Végre fölvették a vasút- titka? Nem árulta el. Egy ház
hoz, és gőzhajóról gőzmoz- tos: soha egy szál cigarettát 
donyra szállt Vonatkísérő lett. el nem szívott.

Hosszú dolgos évek teltek Amiknr elköszöntünk a 100. 
el. Ügy látszott születésnapját ün-

megköt Fiúméban. Megnő- neplő bácsitól és családjától, a 
sült családot alapított. De 101-ikre is meghívást kap- 
az első világháború után tünk. . .  
mégis fölkerekedett Bu- Dézsy Zoltán

hatásköri és döntési jogának 
vizsgálatával. Elhatározták, 
hogy kéthavonta rendeznek 
klubnapot A  résztvevők ezen 
megismerkedhetnek a techni
ka és a vasút újdonságaival

hatékonysága, a szervezettség e§yben emberileg is köze-
emberi erőben és anyagban 
olyan összefüggést tár fel, 
amely miatt a vágányzár opti
mális idejét 6 órában javasol
ják meghatározni.

— Elvégeztük a távközlési és

lebb hozza egymáshoz a szom
bathelyi igazgatóság Fiatal 
Műszakiak és Közgazdászok 
Tanácsának tagjait

Sz. Jakab István

H U S Z O N K É T  E V  R E K O R D J A :

tó leütés 
az adatrögzítő gépen

vénnyel, sőt 1975-ben a K i
váló Vasutas kitüntetést is 
kiérdemelte. 1962-ben meg
nyerte az adatrögzítők első 
országos versenyét a 90 osz
lopos lyukkártya-ellenőrző ka
tegóriában. A z 1963-ban ren
dezett Vasutas Adatrögzítő 
Versenyen 45 perc alatt 16 324 
billentyűleütéssel ismét első 
helyezést ért el. Figyelembe 
véve a gépkategóriát, ez az 
eredmény nemzetközi szinten 
is kimagasló volt.

A  70-es évek versenyein 
már nem indult átadta he
lyét fiatalabb kolléganőinek, 
de teljesítményével válto
zatlanul az élen maradt

A  M ÁV Számítástechnikai Pályafutása alatt kb. .8 mÖ- 
Üzem adatrögzítő üzemegysé- Hó különféle vasúti bizonyia- 
génak. dolgozód elérzékenyülve tat (például fuvarlevél), il‘let~ 
hallgatták Sztanó József ősz- ve adatsorban szereplő adatot 
tályvezető köszöntő szavait az dolgozott fel, 400 m illió bil-  
Erdélyszky Virgílné nyugállo- lentyűleütést végzett.
mámyba vonulása alkalmából . , w ,,.7 „  . , . .. . . A z  utóbbi években a Kaff-rendezett háza ünnepségen. , __ , . .ka Margit szocialista brigád

Az adatrögzítés nehéz, fá- tagja volt. Ez az adatrögzítő 
rasztó női munka. A  számi- nőkből álló brigád 1962-ben 
légtechnikád szolgálat 53 éves alakult, és később egyesült a 
vasúti alkalmazása során csak Bolyai brigáddal, melynek ve- 
néhány dolgozó fejezte be zetője Márti volt. A  brigád 5 
vasúti szolgálatát ebben a alkalommal arany brigád-érem, 
munkakörben. Ezek az elődök 1977-ben M ÁV Kiváló ,Bii- 
azonban kevesebb szolgálati gádja kitüntetést ért el. 
idővel rendelkeztek. Erdélysz-
kyné — az üzem Mártiké ja
— rekordot döntött meg: szol
gálatba lépésétől folyamato
san 22 évig — nyugdíjazásáig
— dolgozott adatrögzítőként, 
kiválóan.

Fiatalon özvegyen maradt, 
két gyermeket kellett felne
velnie. 1958-ban \ - -¿ék fel a 
MÁV-hoz, s az adatrögzítők
nek már akkor is a teljesít
mény alapján fizettek. Márti
nak minden fillérre szüksége 
volt, ezért nem kímélte ere
jét, nagy szorgalommal vé
gezte rendkívül nehéz munká-

Erdélyszky Virgilné nyug
díjba vonulásával szegényebb 
lett az üzem. Munkáján túl 
hiányzik személyisége is. Ked
ves, humoros, fiatalos maradt 
— éved ellenére — fiatal 
munkatársnői között

Az üdvözlő beszéd elhang
zása után átadták a kollektíva 
virágait és ajándékait. Márti 
könnyezve mondta:

— Soha nem felejtelek el 
titeket, gyakran bejövök lá
togatóba. Egyénileg nem bú
csúzom, mert az nagyon 
rossz érzés. így csak mind-

ját. Áldozatvállalását, helytál- annyiotoknak egyszerre mán
iását jellemzi, hogy özvegy dóm: „szervusztok bogár-
létére gyermekeit törekvései- káim
nek megfelelő iskolád végzett- Márti már nagymama, 
séghez juttatta. Leánya pél- Gyakran látogatja Budapesten 
dául orvosnő lett. és vidéken élő gyermekeit,

Erdélyszkynét többször ki- unokáit a megérdemelt pihe
tüntették kiváló dolgozó jel- nés közben.
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szökőévekben mindig megszalad...“ Színes program 
— mindenkinek

Beszélgetés dr. Nedeczky Lászlóval, 
a BVSC vívószakosztályának vezetőjével

Kettős Jubileumot ünnepel
tek a múlt évben a BVSC pen
geforgatói. Harminc éve ala
kult meg a szakosztály, és de
cemberben tizedik alkalommal 
bonyolították le az egyesület 
világnagyságokat fölvonultató 
viadalát, a Tokaj Express pár
bajtőrversenyt. Sajnos, a kettős 
évforduló nem úgy sikerült, 
ahogyan azt a szakosztály, ille
tőleg az egyesület elképzelte. A  
felnőtt bajnokságban egyetlen
egy aranyérmet sem szereztek 
a budapesti vasutasversenyzők, 
holott korábban (nem egy al
kalommal) négy győzelmet is 
elértek már a  lehetséges nyolc* 
ból. BVSC-vívó nélkül került 
sor a  Tokaj Express döntőjére 
is . . .

Nem sokkal az idénykezdet 
után, négy és fé l hónappal az 
olimpia előtt a szakosztály ter
veiről, gondjairól, reményeiről 
beszélgettünk dr. Nedeczky 
Lászlóval, a vasutasvívók veze
tőjével.

— Sok bírálatot kapott mos
tanában a szakosztály.

szeszámolnd, hány aranyérmet, 
helyezést szerzett az utóbbi 
évek világversenyein Bóbis Il
dikó, Erdős Sándor, dr. Feny
vesi Csaba, Gerevich Pál, Ma
ros Magda, Pap Jenő. . .  Ebből 
adódik a következő kérdés: 
milyen eredményeket vár a 
moszkvai olimpiától ?

—  Ebben a sportágban na
gyon nehéz jósolni. Annyit 
mindenesetre megkockáztat
nék: legkevesebb 3—4 vasutas
vívó kiutazásában reményke
dem, azt hiszem, nem minden 
alap nélkül. A. jelenlegi válo
gatott keretben egyébként a 
fölsorolt hat BVSC-vívó dolgo
zik. Azt, sajnos, biztosra ve
szem, hogy Moszkvában nem 
fogjuk megjavítani a müncheni 
csúcsunkat. 1972-ben 23,4 olim
piai pontot szereztünk, 3—3 
arany- és ezüst-, valamint 1 
bronzéremmel jöttünk haza. Az 
volt aztán a boldogság!

— A  nagyközönség és a sport- 
szerető vasutasok hozzászoktak 
már a BVSC-vívók sikeréhez. 
Érmeket várnak Moszkvától is, 
éppen azért, mert „elkényeztet
ték”  őket Bízik abban, hogy ez 
sikerülni fog?

— Régi megfigyelésem, hogy 
a szökőévekben mindig meg
szalad nekünk...

Pilhál György

A  miskolci Vörösmarty M i
hály Művelődési Ház vezető
sége márdiüs elején sok érde
kes programot szervezett a 
vasutasoknak. Több mint 
nyolcvan résztvevője volt pél
dául a március 1-én rendezett 
vidám batyusbálnak. A  vendé
geket a művelődési ház Etűd 
irodalmi színpada műsorral 
szórakoztatta.

A  legkisebbek, a gyerekek is 
szívesen járnak a művelődési 
ház rendezvényeire, a hét végi 
bábműsorokra, filmvetítésekre. 
Március 11-én, a  budapesti 
Meseszínház vendégjátékán a 
Hamupipőke című meseműsort 
250-en tekintették meg.

A  művelődési ház vezetői 
több alkalommal szerveztek 
már Diósgyőr állomáson isme
retterjesztő, művészeti és poli
tikai előadásokat. Március 
11-én például M. Szabó Imrét, 
a Népszava munkatársál fo 
gadták az állomás vezetői. A  
Népszava történetéről, vala
mint az aktuális bel- és külpo
litikai eseményekről szóló tá
jékoztatójának hetven hallga
tója volt.

— Leggyakrabban azt vágják 
a fejünkhöz, hogy a sikerek fé
nyében egyszerűen megfeled- 
kezűink az utánpótlás nevelé
séről. elbizakodottá tett ben
nünket a sok jó  eredmény, a 
bajnoki sikersorozat. . .

—  Igazuk volt a  bírálóknak?
— Részben igen, részben 

nem. Annyiban föltétlenül iga
zuk volt, hogy a fiatalok neve
lése korántsem történik akkora 
gonddal, elhivatottsággal, mint 
évekkel korábban. Ennek azon
ban megvan a maga magyará
zata, s ez ne tűnjék véletlenül 
sem magyarázkodásnak. . .  A r
ról van szó, hogy az utánpótlás 
nevelésével, beiskolázásával 
egészen 1975-ig olyan kiváló 
szakember foglalkozott, mint 
Nagy Árpád,"akinek nemcsak 
a BVSC, hanem az egyetemes 
magyar vívósport is sokat kö
szönhet. Halála után egysze
rűen nem találtunk olyan szak, 
embert, aki hasonló hozzáér
téssel, lelkesedéssel szervezte 
volna az utánpótlást

— Említette a másik oldalt 
Is, azt, hogy a kritikának sok 
tekintetben nincs igaza.. .

— Itt tulajdonképpen arról 
szólnék, hogy nem szabad kü
lön vizsgálni az eredményeket 
és az azok elérését szolgáló fe l
készülési lehetőségeket. Aki is
meri a helyzetünket, .gondjain?• 
kát, azt egyáltalán nem lepik 
meg a halványabb eredmények., 
Hosszú időn keresztül egysze
rűen nem Volt otthona a szak
osztálynak, csak tavaly szep
temberben kaptuk meg a Sző- 
nyi úti sporttelepen az új vívó
termet.

— Hány. versenyzővel foglal
koznak?

—  Kétszázhatvan vívónk van, 
ebből •százhúsz a minősített 
sportolók száma, a többiek a 
sportiskolát alkotják.

—  Szakember-ellátottság te
kintetében, úgy hírlik, nem pa
naszkodhatnak: kevés vívó
szakosztály rendelkezik ennyi 
edzővel. . .

■— Valóban jól állunk. Hét 
főfoglalkozású szakember irá
nyítja a felkészülést: Bognár 
Gábor, Diera Ferenc, Gerevich 
György, dr. Méndelényiné 
Ágoston Judit, Nedeczky 
György, Németh Árpád (vezető 
edző), valamint Polgár Pál. 
Rájtuk kívül a nyugdíjas dr. 
Bay Béla és Gerevich Aladár, 
illetve a mellékfoglalkozású dr. 
Pap Csaba és Rostás T ibor ok
tatja a versenyzőket.

— Visszaesés ide, gyengélke
dés oda, a  szakosztálynak azért 
ma is akad számos nagynevű 
versenyzője. Nehéz lenne ösz-

M AGYAR VASUTAS

a  Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
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1063 Bpest VI., Benczúr utca 41, 
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a  Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VH., Rákóczi út 64.

Telefon: 224-818 
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója
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Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

A JÖVŐ BIZTATÓ

Tehetségekből nincs hiány 
a D M VSC  atlétikai szakosztályában

A  debreceni sportegyesüle
tek tavalyi fúziója azt ered
ményezte, hogy az erők kon
centrálásával megerősödött né
hány szakosztály. A  DVSC és 
a DMTE is jó  atlétikai szak
osztályt mondhatott magáénak 
és, ha ehhez hozzászámítjuk 
a sportiskolát, bizakodással 
nézhetnek a jövőbe.

Van-e reális esély arra, hogy 
már Moszkvában is ott legye
nek a DMVSC atlétái? A  spor
tolók készülődéséről és a jövő 
terveiről Vojta László, a szak
osztály vezető edzője adott tá
jékoztatást:

— Atlétáink zömmel fiata
lok, még sokat kell tanulniuk 
ahhoz, hogy a világversenye
ken is helyt tudjanak állni, de 
az eredmények máris bizta
tóak —  mondotta. —  A  leg
esélyesebb az olimpiai szerep
lésre Bodó Béla, akinek 110 
gáton a tavalyi legjobb ered
ménye 13,97 másodperc volt, 
ez országos csúcs. Ha ott akar 
lenni Moszkvában, teljesíteni 
kell a 13,84-es szintet. Erre 
minden lehetősége megvan. Je
lenleg ugyan katonai szolgála
tot teljesít, de az atlétikai ke
ret edzőtáborozásain azért

részt tud venni. Június 10-én 
leszerel és ezt követően — ha
zai környezetben —  Kövesdi 
István edző irányításával még 
egy hónapig dolgozhatnak. Ed
zője és az egyesület vezetői 
rendszeresen látogatják és 
megadják a segítséget ahhoz, 
hogy addig is eredményesen 
készüljön, amíg a honvédség 
kötelékébe tartozik.

Nagyon tehetséges verseny
zőnk Mester János is. A  3000 
méteres akadályfutásban a leg
jobb ideje 8:34. Neki 8:25-öt 
kellene teljesíteni ahhoz, hogy 
ott lehessen az olimpián.

A  nők közül Lázár Magdol
na már volt olimpikon. Mont
realban képviselte a magyar 
színeket. Ha 4— 5 másodpercet 
sikerülne javítania a jelenlegi 
eredményén, akkor Moszkvá
ban ismételhetne. . .

*— Milyen az utánpótlás?
—  Nagyon tehetséges fiatal

jaink vannak. 5000 méteren a 
18 éves K. Szabó Gábor, a fel
nőtt ranglistán ötödik. Tavaly 
Prágában 1500 és 3000 méte
ren első lett az IBV-n. A  jövő 
másik nagy ígérete 400 gáton, 
az ugyancsak 18 esztendős Csá
pó Lajos. Többszörös ifjúsági 
válogatott. Tagja az 1981-es

EB-re készülő keretnek.
Szakosztályunknak jelenleg 

85 tagja van. Ehhez hozzászá
míthatjuk a városi sportisko
lát is, ahonnan a legtehetsé
gesebbek hozzánk kerülnek. 
Itt 200 gyerek bontogatja szár
nyait.

—  Milyen a létesítmény- 
helyzet?

—  Télen is jó feltételek kö
zött tudunk készülni. Van egy 
118 méteres futófolyosónk. A z 
erőnléti és kondicionáló edzé
seket a város hat tornatermé
ben tarthatjuk. Örömmel tölt 
el bennünket, hogy az Oláh 
Gábor utcai, volt DMTE pá
lyán 1981-ben elkészül a mű
anyag borítás. Erről az OTSH 
és a megyei tanács illetékesei 
folytattak tárgyalásokat. Ha ez 
megvalósul, kifogástalan tár
gyi feltételek mellett készül
hetnek versenyzőink és nem
zetközi adlétikai viadalok ren
dezésére is lehetőség nyílik.

A  szakosztály, mint azt a ve
zető edző mondotta, szeretné 
jó  eredményekkel meghálálni 
az anyagi áldozatokat. Közvet
len céljuk az „A ” kategóriás 
szint elérése!

Kőhíd! László

A z MHSZ ren d ezéséb en

Brigádvetélkedő a Törekvésben
A  Törekvés Művelődési Ház 

brigádklubjában március 4-én 
16 óra körül tetőfokra emel
kedett az izgalom. A  vetélke
dő-döntőjére érkező csapatok 
tagjai azt találgatták, milyen 
kérdések lesznek, mennyi pon
tot gyújts ének, hogy megnyer
jék a már kiállított értékes 
díjakat. A  verseny rendezői 
még egyszer utoljára ellen
őrizték, hogy minden a helyén 
van-e, a mikrofonok, a hang
szórók működnek-e.

Beszélgető partnerem Né
meth Tibor, az Északi Jármű
javító Üzem MHSZ-szerveze- 
tének titkára.

— A  vetélkedőt az MHSZ 
felsőbb szervei indították el 
—  mondta. — Üzemünk szo
cialista brigádjai csatlakoztak 
a felhíváshoz, és szinte elkap
kodták azt az öt forintért kí
nált újságot, amely a kérdé
seket tartalmazta. Egy brigád 
négy fős csapattal nevezhetett 
be. Az Üzem 39 brigádja 
küldte el megfejtését. Közü
lük került — az elért pont
számok alapján —  20 csapat 
a döntőbe.

Németh Tibor az MHSZ 
vezetését nemrég vette á t  Üj 
vezetőség élére került

— Németh Tibort csaknem 
húsz éve ismerem —  mondja 
Nyulász János, az üzem párt* 
titkára. —  A  motorosztályon 
mint főművezető dolgozik, az 
MHSZ-ben pedig már évek 
óta oktatóként tevékenykedett.

Üzemünk nagy erőfeszítéseket — Legalább lesz, ahol a 
tesz, hogy szakmailag jó l kép- brigádok lövészversenyt ren- 
zett munkások dolgozzanak dezhetnek — mondja Szabó 
nálunk. Közülük sokan igény- József, az üzem versenyfelelő- 
lik mindazt amit a Tártaié- se.
kos- és Lövészklub nyújt. Ezt a  játékvezető, Szabó Gyula 
a ■ munkát ' érett, tapasztalt már előkészítette a kérdése- 
emberekre kellett bíznunk. két. S az MHSZ titkárának 

— Pincelőteret alakítanak rövid megnyitója után kezde
t t  egy már-már elfeledett he- tét vette a vetélkedő, mely- 
1 yiségből —  kapcsolódik be- nek győztese a Kandó Kálmán 
szélgetésünkbe Csáki Sándor' MHSZ szocialista brigád lett. 
szb-titkár. — Németh Tibor Második a Fazekas József 
rövid idő alatt megszervezte KISZ-, harmadik a Pattantyús 
az építéshez szükséges társa- Ábrahám brigád.
dalmi munkát, mi ezt némi
készpénzzel segítjük. N. József Tibor

A z első helyezést élért Kandó Kálmán brigád

— A  nőket köszöntötték. 
Március 6-án a békéscsabai 
körzeti üzemfőnökség gazda
sági és társadalmi vezetői ün
nepséget rendeztek a nemzet
közi nőnap alkalmából, ame
lyen köszöntötték a vasutas 
lányokat, asszonyokat, édes
anyákat. Utána népdaléneke
sek szórakoztatták a vendége
ket.

—  Nyugdíjasok találkozója.
A  közelmúltban, a hatvan—  
salgótarjáni pft-főnökség
szakszervezeti bizottsága ta
lálkozót rendezett Pásztón, a 
két évvel ezelőtt nyugdíjba 
vonult dolgozók részére. A z 
ünnepséget Kotán Pál szb-tit
kár nyitotta meg, majd Ke
repesi Pál pft-főnök ismertet
te az eddig elért eredménye
ket és a terveket,. majd ven
dégül látták az egykori mun
katársaikat.

—  Hangverseny. A  kong
resszusi és felszabadulási ver
senyben élenjáró vasutas és 
építőipari szocialista brigádok 
tagjai részére március 31-én 
hangversenyt rendez a debre
ceni területi bizottság és a 
Hajdú megyei Állami Építő
ipari Vállalat, Debrecen, Köl
csey Ferenc Művelődési Köz
pontjában.

—  Véradók ünnepsége. A  
debreceni járműjavító Vörös
kereszt-szervezete ü n népségét 
rendezett a véradók és a vö
röskeresztes aktivisták tiszte
letére. Dr. Kiss Éva üzemor
vos tartott ünnepi beszédet, 
majd dr. Medgyessy Ildikó, a 
vérellátó állomás vezető fő
orvosa átadta a K iváló véradó 
jelvény arany, ézüst és bronz 
fokozatait, összesen 77 vér
adónak.

—  Ű j brigád. Pásztón, az 
5-ös számú hídfenntartó épí
tésvezetőség tizenegy szak
munkása elhatározta, hogy 
brigádot alakít. Megtartották 
első gyűlésüket. Ott döntötték 
el többek között azt is, hogy 
névadónak Nógrádi Sándort 
választják. A  brigád vezetője 
Lórik András lett.

—  Nyugdíjasok köszöntése. 
A  debreceni járműjavító mű
velődési házában a közelmúlt
ban ünnepséget rendeztek a 
tavaly nyugdíjba vonult 62 
dolgozó tiszteletére. Korponai 
Lajos szb-titkár köszöntötte 
a megjelenteket, majd méltat
ta munkásságukat, több évti
zedes helytállásukat. Utána 
átadták a szakszervezet aján
dékát és vacsorán látták ven
dégül’ az egykori munkatár
sakat.

— Taggyűlés. A  tapolcai 
körzeti üzemfőnökség nyugdí
jascsoportja a közelmúltban 
tartotta évi taggyűlését. A  
megjelent több mint kétszáz 
nyugdíjast Hegyi József szb- 
titkár köszöntötte, majd Bo
dor József, a csoport elnöke 
beszámolt az elmúlt évi ered
ményekről és a további fe l
adatokról. Utána kultúrmű
sorral szórakoztatták a megje
lenteket.

— Tavaszi nagytakarítás. 
Pásztó állomáson március 15- 
én társadalmi munkában tava
szi nagytakarítást végeztek a 
szabadnapos vasutasok. Le
mosták a várótermek ablakait, 
ajtóit, az állomás területén, a 
vágányok között összegyűjtöt
ték a hulladékot.

ÉRTESÍTÉS
A  M ÁV Tisztképző Intézet 

1949/50-ben végzett hallgatói 
május 17-én és 18-án tartják 
30 éves találkozójukat Sopron
ban. Részletes felvilágosítást 
ad Sopronban a GySEV igaz
gatóságán a 07— 72—05-ös te
lefonszámon Bónis Lajos.

Lakáscsere
Elcserélném Budapest Xin., Sza

bolcs u. 13. 1/73. szám alatti szoba- 
konyhás gázfűtéses, vlllanybojleres 
tanácsi lakásomat budapesti 1,5—2 
szobás komfortos tanácsi vagy 
MÁV-lakásra. Somogyi András, 
Landler Járműjavító Üzem moz
dony osztály, 81-61.

Elcserélném Blharkeresztes állo
máson tanács kezelésében levő la
kásomat 2 szoba komfortos, Bu
dapest vagy környéki hasonlóra. 
Minden megoldás érdekel. Érdek
lődni lehet: Blharkeresztes, MÁV- 
lakótelep 2. sz. Lovász András.

Elcserélném két szoba, étkezős, 
rákospalotai, kertészetre néző. II. 
emeleti MÁV-lakásomat két ki
sebbre. Érdeklődni lehet: 10-18 te
lefonon, Nagy Márta.

Elcserélném Budapest XI.. Ke
lenföldi úton levő két szoba össz
komfortos, loggiás, telefonos, gáz
fűtéses, IV. emeleti, lift nélküli 
MÁV-bérlakásomat 1,5 szobás, lif
tes vagy I. emeleti tanácsi lakás
sal. XI. kerületi előnyben. Érdek
lődni lehet telefonon az esti órák
ban: 663-842.

Elcserélném budapesti, 90 négy
zetméteres 3 és fél szobás nagy 
méretű, komfortos lakásomat két 
kisebbre vasutas dolgozóval, lehet 
nyugdíjas is. Érdeklődni telefonon: 
420-544, 222-372 munkaidőben vagy 
este: 291-756. Reményi Csabáné.

Elcserélném budapesti, VH. ke
rületben levő. szoba, konyha, W. C. 
és éléskamra tanácsi főbérleti la
kásomat hasonlóra Celldöm ölkőn 
vagy Nagykanizsán. Sürgős. Ér
deklődni levélben: Budapest, Pe
te rdd u. 30. 1071. Hutka Józsefné.

Eladnám Budapest xvm .. Laka
tos u. 20. sz. alatti kertes családi 
házam. Két szoba komfortos be
költözhető, plusz szoba-konyha la
kott. Érdeklődni telefonon este I 
után. 274-412.

F E L V E S Z Ü N K !

K IK É P E Z Ü N K !
A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET -  FÉRFIAKAT, 

LÁNYOKAT -  FIÚKAT
iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, 
saruzó, vágányfékkezeiő, kocsifelíró, 
személy- és árupénztáros, távgépíró, jegyvizsgáló, 
vonatvezető, raktárnok és rakodómunkás munkakörbe. 
Gimnáziumi, középiskolai vagy vasipari szakmai 
végzettséggel: mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, 
féklakatos, általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vízvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ:

festőket, mázolókat, ácsokat, 
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, 
pályamunkásokat betanitott- 
és segédmunkásokat, 
állomási és kocsítakaritókat

KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ, minden beosztásba havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken, egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKOROK I 
JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, valamint a 

KÖZPONTI MUNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest, Keleti pu. (Cinkotai kapu)
Telefon: 145-010.
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MAGYaíF vasuTAS
A  VASUTASOK SZAKSZERVEZETEN EK LAPJA
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ORSZÁGOS MÉRETŰ MEGMOZDULÁS

Tettekben megnyilvánuló egyetértés 
a párt következetes politikája mellett

Vasutasok tízezrei tartottak kommunista műszakot 

a XII. kongresszus és a felszabadulás 35. évfordulója tiszteletére

A vasutasok országszerte kommunista műszakkal köszön
tötték az MSZMP XII. kongresszusát és hazánk felszabadulá
sának 35. évfordulóját. A megmozdulás méreteit — a részt
vevők számát ás a teljesített munkaórák értékét — nehéz 
pontosan összegezni, hiszen még nem áll minden adat a ren
delkezésünkre. Másrészt pedig azért sem teljes a kép, mert 
jó néhány helyen még nem Zárult le a munkaakció, mert a 
konkrét tennivalók jellegétől függően határozták meg a dol
gozók a kommunista műszak időpontját. Azt azonban így is 
leszögezhetjük, hogy a március 22-i megmozdulás szinte egye
dülálló a maga nemében. Túlzás nélkül nevezhetjük olyan 
népszavazásnak, amelyben a résztvevők — a párttagok és a 
pártonkívüliek tíz- és tízezrei — cselekvő támogatásukról biz
tosították a Magyar Szocialista Munkáspártot, ezáltal is he
lyeselve annak politikáját. A szerkesztőségünkbe érkezett sok
sok levél közvetlenül, azaz szóban is kifejezi ezt.

CSATLAKOZÁS TELJES LÉTSZÁMMAL
A budapesti vasútigazgató- 

ságtól kapott tájékoztatás sze
rint az irányítása alá tartozó 
szolgálati helyeken 8000 dol
gozó 55 000 munkaórát teljesí
tett a március 22-á kommunis
ta műszakban, csatlakozva a 
Magyar Vagon és Gépgyár 
budapesti Vörös Csillag gyá
rában dolgozó Sziklai Sándor 
szocialista brigád felhívásá
hoz. A debreceni és a szom
bathelyi vasútigazgatóság te
rületén ugyanakkor 4—4 ez
ren, a szegedi és a miskolci 
igazgatóságnál nem sokkal ke
vesebben, a pécsi területen 
hatezren, a MÁV ipari üzemei
ben 13 és félezren, végezitek 
társadalmi munkát, gyermek

intézmények terven felüli fej
lesztésére ajánlva az így kiér
demelt bért.

A lelkesedés jellemzéséül 
említjük meg, hogy a székes- 
fehérvári járműjavítóban a 
dolgozók 90 százaléka, az 
Északiban 88, a szombathelyi
ben 80 százalékuk áldozta fel 
a szabad szombatot. A kisebb 
létszámú helyeken 100 száza
lékos részvétel is előfordult, 
de ezek felsorolásától tekint
sünk el, hiszen nehezebb ma
gas megjelenési százalékot ott 
elérni, ahol nagy a létszám. 
Ehelyett tallózzunk a tudósí
tóink, által beküldött levelek 
között, mivel érdekes adatokat 
tartalmaznak ezek is.

Budapesti levélek nyomán 
írjuk: a Sziklai Sándor brigád 
felhívásához való csatlakozá
sok hírére megkezdődött a 
társadalmi munkák konkrét 
szervezése az igazgatóságnál. 
Az volt a cél, hogy a jelent
kezők a lehető leghasznosabb 
miunkát végezhessék. A rugal
masságra és a körültekintésre 
jellemző a péntek délutáni 
(március 21-i) intézkedés. A 
közbejött havazás miatt ugyan
is a tervezett kitérőcseréket, 
síncsavar-»uitánházásokat, épü
letbontást a dolgozók nem 
tudták volna eredményesen el
végezni, így egy részüket át
csoportosították április 19-re, 
az akkor esedékes kommunis
ta műszakra. (Ilyen értelmű 
tudósítást egyébként a szegedi 
tfo-től, illetve a szentesi épí
tési főnökségtől is kaptunk.)

Rákosrendezőn kilencven 
társadalmi munkás vonudt 
március 22-én a vágányok kö
zé, hogy megtisztítsa a tere
pet és rendbe tegyék a szo
ciális épületeket Akik aznap 
éjszakások voltak, azoknak a 
társadalmi munka végeztével 
pihenési lehetőséget biztosí
tottak az úgynevezett zöldba- 
rakban. A munkához nagy se
gítséget nyújtott a TÜZÉP 
12-es telepe, amellyel a cso
mópont korábban szocialista

(Folytatás a 4. oldalon)

AZ E L N Ö K S É G  N A P I R E N D J É N

A szocialista munkaverseny 
élenjáróinak kitüntetése

A szegedi igazgatóság nyerte a Vörös Vándor zászlót, 
a pécsiek oklevél-elismerésben részesülnek

A vasutas-szakszervezet el
nöksége március 20-án ülést 
tartott. Elsőnek a szocialista 
munkaversenyben — az 1979. 
évi eredmények alapján — ki
emelkedő eredményt elért 
vasútig azgatóságok, szolgálati 
helyek ¡és szocialista brigá
dok kitüntetésére előterjesztett 
javaslatot vitatta meg a tes
tület.

Az 1979. évi eredményeink 
alapján a kitüntetésre vala
mennyi vasútigazgatóság 'be
nyújtotta pályázatát. A sza
bályzat szerint azonban ki
tüntetésben csak azok a vas- 
útigazgatóságok részesíthetők, 
amelyek az évi áruszállítási 
tervet túlteljesítették, illetve 
az, évi verseny keretében érté
kelt mutatók összesített ered
ménye 102 százalék fölött 
van. Ennek az alapvető köve
telménynek a szegedi és a pé
csi vasútigazgatóság felelt meg.

A szegedi vasútigazgatóság 
áruszállítási tervét 101,2, a pé
csi vasútigazgatóság szintén 
101,2 százalékra teljesítette. A 
munka versen y keretében érté
kelt mutatóknál a célkitűzé
seket döntő mértékben túltel
jesítették és ugyancsak telje
sítették a kongresszusi és fel- 
szabadulási munkaverseny ke
retében tett vállalásaikat is.

A forgalmi és üzemi bal
eseti helyzetet illetően olyan 
hiányosságok, amely bárme
lyik igazgatóságnál forgalom- 
biztonsági és munkavédelmi 
szempontból a kitüntetés ado
mányozását kizárná, nem tör
tént. Fegyelmezetten végrehaj
tották a központi forgalom 
szervezési és irányítási felada
tokat. A helyi érdekek mel
lett, munkájukban érvényesült 
a hálózati feladatok végrehaj
tására irányuló törekvés.

Figyelembe véve a vasút- 
igazgat óságok 1979-ben elért 
gazdasági eredményeit, a háló
zati érdekek szem előtt tartá
sát, a Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium és a Vas
utasak Szakszervezete Köz
ponti Vezetősége Vörös Ván
dorzászló kitüntetését a szege
di vasútigazgatóságnak, a MÁV 
Vezérigazgatója és a Vasuta
sok Szakszervezete Elnöksége 
Oklevél elismerését a pécsi 
vasútigazgatóságnak ítélte oda.

A szocialista munkaverseny- 
mozgakxm keretében a vasút 
területén az üzemfőnökségek, 
csomópontok, üzemek, intéze
tek és a száz főnél nagyobb 
létszámú főnökségék verse
nyeznek a Kiváló cím elnye
réséért, szám szerint 150 szol
gálati hely. Az 1979. évi ered
ményeik alapján a területi

szervektől 60 szolgálati hely 
pályázata érkezett kitüntetés
re, illetőleg különböző szintű 
elismerésre.

Az 1979. évi eredmények 
alapján 12 nagyobb szolgálati 
hely részesíthető Kiváló ki
tüntetésben és két szolgálati 
hely kaphat miniszteri okle
vél elismerést. Vezérigazgatói 
elismerésre 27 szolgálati he
lyet terjesztettek elő.

A testület az előterjesztést a 
szocialista brigádok kitünte
tésére tett javaslattal együtt 
elfogadta. (A kiváló ¡kitünte
tésiben, Vezérigazgatói elisme
résben részesült szolgálati he
lyek,'valamint a MÁV Kiváló 
Ifjúsági Brigádja és ? MÁV 
Kiváló Brigádja kitüntetésben 
részesülő kollektívák névsorát 
lapunk következő számában 
közöljük.)

Ezután megvitatta és elfo
gadta az elnökség a vontatás 
és pályafenotahtás korszerűsí
tésével, valamint a vonal vil
lamosítással kapcsolatos mun
kavédelmi feltételek biztosí
tásáról és a munkabiztonsági 
helyzet alakulásáról készült 
előterjesztést. Ugyancsak elfo

gadta a testület a Vasutasok 
Szakszervezete IX. kongresz- 
sziusa óta végzett munkájáról 
szóló írásos beszámoló váz
latát.

Felszabadulásunk ünnepén
írta: Koszorús Ferenc főtitkár

A magyar nép 36 esztendővél ez
előtt legnagyobb sorsfordulójá
hoz érkezett: — a Szovjetunió
győzelmesen előrenyomuló Vörös 

Hadserege 1945. április 4-én a Vas me
gyei Nemesmedves határából is elűzte a 
nácikat és magyar szolgáikat. Ennek a 
napnak a délutánján adták nyomdába a 
Magyar Kommunista Párt központi napi
lapja, á Szabad Nép ama számának kéz
iratait, amely lapszámot az egész első ol
dalon. átmenő nagybetűs szalagéím ¡külön
böztette meg a többitől: ,¿Egész Magyaror
szág felszabadult.”  A  vezércikk első mon
dataiban így mondja el a történelmi sors
fordulat lényegét: „Magyarország földjét 
nem tapossa többé egyetlen terrorlegény 
csizmája sem. Bukarest, Szófia, Belgrád, 
Varsó és Budapest diadalmas megvívása 
ytán a Vörös Hadsereg Bécs és Berlin ka
puit döngeti. . .  Magyarország teljes fel- 
szabadulásának napja, történelmünk leg
jelentősebb dátuma lett. . . ”

Történeűimünk folyamán parasztfelkelé
sek, forradalmaik, függetlenségi és szabad
ságharcok estek áldozatul a ¡hazai és a 
nemzetközi reakció túlerejének. ¡Népünk
ből azonban sohasem tudták kiölni a  sza
badság reményét. Ez adott évszázadokon 
át erőt a ¡küzdőknek, kitartást a csügge- 
dőknek,

A  nagy világégésben a közlekedési ága
zatok közül — a vasutat érte a legnagyobb 
kár. A  ¡helyreállítás, az újjáépítés a_ (felsza
badított országrészeken már 1944 őszén 
megkezdődött. Amikor a szovjet csapatok 
felszabadították az első ¡magyar községet, 
Battonyát, megjelentek a házak falain a 
Vörös Hadsereg plakátjai, felhívásai. A 
hirdetmények a munka folytatását 'kérték; 
és ez bizonysága volt annak, hogy a náci
kat elűző hadsereg nem hódítóként, ha
nem felszabadítóként érkezett.

Erről az időszakról írja a párttör
ténet: „Elsőként a Kommunis

ta Párt kezdi meg működését, 25 
évi illegalitás után először szaba

don. Újjáélednek a szakszervezetek, majd 
megkezdi tevékenységét a Szociáldemok
rata Párt. Később létrejönnek — nem egy 
helyen a kommunisták ösztönzésével és 
segítségével — a Nemzeti Parasztpárt és a 
Független Kisgazdapárt helyi csoportjai 
is . . .  A nemzeti újjáépítés nagy ügye és a 
nácik elleni háborúba váló bekapcsolódás 
új központi hatalom, új magyar állam 
megteremtését követeli. Világos programot 
kell előterjeszteni a nemzeti erők össze
fogására, az ország újjáépítésére.”

A  jövendőt, a követendő utat a kommu
nisták mutatták. Szegeden adták ki a ¡Ma
gyar Kommunista Párt programjavaslatát 
1944 novemberében: ,¿Magyarország de
mokratikus újjáépítésének és felemelke
désének programja”  címen.

A dolgozó százezrekben felébredt a ha
talom közvetlen. gyakorlásának igénye, a 
munkások és parasztok a felszabadult fal
vakban és városokban maguk vették ke
zükbe sorsuk irányítását. ¡Decemberben — 
a kommunisták kezdeményezésére — vá
lasztásokat előkészítő bizottságokat kül
dött a már felszabadult országrészek hely
ségeibe az Ideiglenes Nemzetgyűlés Elő- , 
készítő Bizottsága, majd december 21-én

Debrecenben összeült az Ideiglenes Nem
zetgyűlés.

A felszabadult területeken a kommunis
ták és a parasztpáittiak tevékeny közremű
ködésével végre eldőlt a történelmi per a 
földért. 1945. március 17-én a Miniszterta
nács rendkívüli ülése elfogadta a földre
formról szóló rendéletet. Ennek végrehaj
tása során keréken 5,6 millió ¡katasztrális 
holdat sajátítottak ki és gazdasági cselé
dek, mezőgazdasági munkások jutottak 
végre földhöz. Először érvényesült az elv: 
a föld azé, aki megműveli.

A Magyar Kommunista Párt már 
1946. május 20-án — az első- or
szágos pártértekeZléten — kiadta 
a jelszót: A rccal a vasút felé!” 

Ettől kezdve még nagyobb lendülettel ha
ladt a vasút újjáépítése és mire a termést 
be kéllett takarítani, a vasutasok a  fonto
sabb fővonalakon „zöld utat” biztosítottak 
az élelmiszerszállító tehervonatoknak.

A vasúti szállítások volumene már 1948- 
ban meghaladta a  háború előtti utolsó bé
keév szintjét, hogy aztán — gyorsütemű 
fejlődésével — partnere lehessen a nép
gazdaság ugyancsak rohamosan fejlődő 
ágazatainak.

Az idén a felszabadulás utáni 35. eszten
dőben a MÁV 137 millió torma áru elszál
lítására vállalkozott. Az évi tervfeladat 
teljesítése odaadó, lelkes munkát, fegyel
mezettséget, pontosságot kíván minden 
vasutastól. Tenniakarásban pedig a vas- 
ütasság körében nincs hiány! Ezt bizonyít
ja az a munkaverseny, amely éppen a fel
szabadulási évforduló és az MSZMP né
hány nappal ezelőtt befejeződött XII. 
kongresszusa tiszteletére bontakozott ki.

A  Magyar Szocialista Munkáspárt XII. 
kongresszusa megállapította; hogy hazánk 
belpolitikai élete kiegyensúlyozott, a 
munkásfhatalom szilárd, a  párt betölti ve
zető szerepét, egyre szorosabbá válik a 
nemzeti egység. Nemzeti programmá vált 
a fejlett szocialista társadalom építése. 
Fejlődött a  népgazdaság, javultak népünk 
életkörülményei, erősödött szocialista tu
data, gyarapodott műveltsége. A kongresz- 
szus megerősítette a párt eddigi fő politi
kai irányvonalát és ezzel összhangban, va
lamint az elmúlt időszak tapasztalatait is 
figyelembe véve jelölte ki a fejlett szocia
lista társadalom építésének további fel
adatait, amelyen munkálkodni mindany- 
nyiunk kötelessége. Ezen belül — különö
sen a távolsági áru- és személyszállításban 
— növekszik a vasút szerepe. Tehát a vas
útra és a vasutasokra az eddigieknél is fo
kozottabb felelősség hárul.

Legnagyobb nemzeti ünnepünkön
hálával adózunk a szabadságot 
hozó szovjet <nép hős fiainaik. De 
hálával gondolunk lég-jobbjaink

ra, a magyar ellenállókra, a partizáncso
portokra; a Budai Önkéntes Ezred harco
saira, és mindazokra a hazafiakra, akik 
életüket áldozták a szabad, független Ma
gyarországért. Tisztelet mindazoknak, 
akik részt vállaltak az újrakezdésből, s 
akik az elmúlt három és fél évtizedben be
csületes helytállással szolgálták a hazát. 
önfeláldozásukból, az elmúlt 35 év ered
ményeiből gyűjtsünk erőt közvetlen és 
jövő feladataink sikeres megoldásához.
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A  G A Z D A S Á G I  F E L É P Í T É S H E Z  I G A Z O D V A

Szegeden bevált a bizalmi rendszer
K I T Ü N T E T É S E K

a Forradalmi Ifjúsági Napok 
alkalmábólA körzeti üzemfőnökség 

1979. augusztus 1-én alakult 
meg Szegeden, és még ugyan
abban a hónapban szakszerve
zeti választásokat is tartottak, 
hogy a gazdasági átszervezés
hez igazodjanak. Az üzemfő
nökség területén korábban öt 
szakszervezeti bizottság műkö
dött, ezeket egy váltotta fel.

Fél év elteltével ismét szak- 
szervezeti választásokra ké
szülnek. Az elmúlt hónapok 
tapasztalatairól és a választá
sokkal kapcsolatos feladatok
ról beszélgetünk Bodor Fe
renccel, a szakszervezeti bi
zottság titkárával.

' M
O t év  tapasztalatai

— Már sok szó esett arról, 
hogy lényeges változások vár
hatók a szakszervezeti munká
ban a soronkövetkezö válasz
tásoktól. Mindenekelőtt tovább 
növekszik a bizalmiak szerepe, 
megszűnnek a műhelybizottsá
gok, egyszerűbbé válik a szak- 
szervezeti munka. Miként vet
ték ezt figyelembe tavaly ®a 
körzeti üzemfőnökség szak- 
szervezeti bizottságának meg
választásánál?

— Szeged állomáson már 
1975-bén is bizalmiakat és fő
bizalmiakat választottunk. Ná
lunk bevált ez a forma. Az 
augusztusi választásokkor Sze- 
ged-Rókus állomáson is ha
sonlóan jártunk el. Mivel ak
kor kevés idő volt az előkészí
tésre, ezért a szegedi vontatási 
főnökségen, Makón és Hód
mezővásárhelyen megmarad
tak és csak most szűnnek meg 
a műhelybizottságok. Helyet
tük mindenütt bizalmiakat, fő
bizalmiakat választunk.

— Milyen tapasztalatokat 
szerzett a körzeti üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsága 
az elmúlt hónapokban?

— Korábban az üzemfőnök
ség területén — öt szakszerve
zeti bizottságban ötvenegyen 
viseltek tisztséget. A jelenlegi 
szakszervezeti bizottság 15 ta
gú, jóllehet nagyobb a terület

A  záhonyi pályafenntartási 
főnökségen március 25-én az 
szb és a bizalmiak együttes 
ülésén értékelték a szakszer
vezeti választások előkészüle
teit. Mint Kohány Györgyné 
társadalmi szb-titkár tájékoz-, 
tatójából megtudtuk, a főnök
ségen különösen az érdek
képviseleti munkában sikerült 
előrelépni, amiért az üzem- 
főnökség pártbizottságának el
ismerését is kivívták. Pedig 
nem volt könnyű feladata az 
szb-nek, hiszen a fluktuáció 
és a területi szétdaraboltsá- 
gon túl a bérfeszültség is 
nagy gondot okozott a veze
tőknek. A gazdasági és szak- 
szervezeti vezetők jó partner- 
kapcsolatát jelzi, hogy kez
dettől éltek a differenciálás 
lehetőségeivel, sőt az órabér
emelések egy részét teljesít
ményarányos ösztönzésre for
dították, amit ha nem kevés 
vita eredményeként is, de el
fogadott a tagság.

A hozzászólók közül László 
Károly bizalmi, a gépesített 
pályamesteri szakasz küldötte 
elmondta, hogy a (tagsággal 
történt elbeszélgetések alap
ján a jelenlegi két munkabri
gádhoz a tervezett három he
lyett csak két bizalmi megvá
lasztását javasolja, mert az új 
bizalmi csoportokon keresztül 
a kollektívákat a jelenleginél 
jobban szétszórnák s ez nehe
zítené a mozgalmi munkát is. 
Javaslatát az szb is támogat
ja.

Orgonán Ignác, a záhonyi 
főpályamesteri szakasz bizal
mija kiemelten foglalkozott a 
segélyek odaítélésével és 
igénylésével kapcsolatos ta
pasztalatokkal.

— Van néhány dolgozónk, 
aki szinte me 'lötrc :idszerű?n 
fordul hozzám sejélykérelem
mel, holott más jobban rászo
rulna. Természetesen közöl-

és a taglétszám. Az elmúlt 
hónapokban meggyőződhet
tünk róla, hogy a szakszerve
zeti bizottság csak akkor ké
pes hatékonyan ellátni a fel
adatát, ha az szb mellett mű
ködő munkabizottságok jól 
dolgoznak. Szükség van tehát 
mindazokra, akik korábban az 
öt szakszervezeti bizottságban, 
azok munkabizottságaiban, 
vagy a műhelybizottságokban 
tevékenykedtek.

Senkiről sem mondhatunk le 
és nem is akarunk! Aki mun
kavédelmi felelős volt, az a 
lehetőségek szerint az szb 
mellett működő munkavédel
mi bizottságban tevékenyked
jen, az újítási felelősök az újí
tási munkabizottságban, és le
hetne tovább folytatni a fel
sorolást. Mivel a taglétszám 
nem csökkent, ezért szükség 
van valamennyi aktivistánk
ra. Ügy tervezzük, hogy a 
körzeti üzemfőnökség szak- 
szervezeti bizottsága mellett 9 
munkabizottság működik 
majd.

Ki, kinek a partnere?
— Miként tervezik a bizal

mi testületek működtetését?
— Viszonylag könnyű hely

zetben vagyunk, mert jelenleg 
szakszervezeti bizottságunk 
működési területén 142 bizal
mi van. Tekintettel arra, hogy

tem velük, hogy ezt nem lehet 
általános gyakorlattá tenni. 
Nem mondom, volt belőle sok 
vitánk, de a többség „beállt 
a sorba” s munkájával is 
igyekszik bizonyítani. Ugyanez 
a helyzet a jutalmaknál is. 
Sokszor elhangzik, hogy an
nak adjunk, aki még nem 
kapott. Ilyenkor aztán nem 
maradok adós véleményem
mel, amit figyelembe is vesz 
a gazdasági partnerem. Az a 
véleményem, hogy a bérek 
végzett munka szerinti diffe
renciálásánál még jobban 
meg kell fontolni a jutalmak 
odaítélését, hiszen ezen ke
resztül érvényesülhet jobban 
a munkahelyi nevelőmun
kánk is.

Említést érdemel a kisvár.- 
dai főpályamesteri szakasz 
bizalmi csoportjának öntevé
kenysége, melyet Stoller Sán-

Miin is átéri um felügyelete alá 
tartozó Magyar Államvasutak, 
a Magyar Posta és a Volán 
Tröszt, a Budapesti Közleke
dési Vállalat, a Légiforgalmi 
és Repülőtéri Igazgatóság 
tisztképző és továbbképző in
tézeteinek műsorral egybekö
tött felszabadulási emlékün
nepségét március 25-én ren
dezték a Postások Szakszerve
zete Székházában. Az ünnep
ségen Ónozó György közleke
dés- és postaügyi miniszter- 
helyettes méltatta a felszaba
dulás óta elért eredményeket, 
majd a közlekedési tárcán be-

a partnerkapcsolatok a gaz
dasági összevonások miatt 
másként alakultak, bizalmi 
csoportokat is összevonunk, 
így kevesebb bizalmi lesz. A 
rakodógép-karbantartó mű
helyben például egyetlen gaz
dasági vezető van, ott tehát a 
szakszervezeti csoport egy bi
zalmit választ. A kocsitakarí
tók negyvenhármán vannak, 
munkájukat egy művezető irá
nyítja, így ott is elég egy 
szakszervezeti bizalmi.

— A bizalmi testületek is 
átlakulnak, a gazdasági felépí
téshez igazodnak. Az üzemfő
nökség létrehozásával a for
galmi és a vontatási utazósze
mélyzetet egységesen vezény
lik. Természetes, hogy a bizal
miak mindkét szolgálati ágtól 
egy nagyobb csoportba tömö
rülnek, hiszen a dolgozók 
gondjai, problémái is hason
lóak. Ezek a bizalmiak vá
lasztanak majd főbizalmit, 
akinek a gazdasági partnere a 
közös vezénylést ellátó ve
zényleti csoportvezető lesz.

A  menetrend
— Milyen ütemezés szerint 

kerül sor a választásokra?
— Április közepén a szak- 

szervezeti csoportok értekezle
tein megválasztják a bizal
miakat. Azt követően a bizal
miak értekezletén megválaszt
ják a főbizalmit és a helyette
sét, valamint a bizalmi kül
dötteket a bizalmiak testületé
be. A bizalmiak testületé lesz 
a körzeti üzemfőnökség leg
felső szakszervezeti szerve. Ez 
a megalakuló testület május 
második felében választja meg 
végrehajtó szervét, a szakszer
vezeti bizottságot, valamint a 
titkárt és az elnököt, és a 
munkabizottságokat. Ezzel 
véglegesen kialakul az a szak- 
szervezeti felépítés, amely jól 
kapcsolódik a tavaly augusz
tusban kalakítot-t körzeti 
üzemfőnökség gazdasági irá
nyító renszeréhez.

dómé bizalmi ismertetett az 
ülésen. A korábbi termelési 
tanácskozáson elhangzottak 
szerint a demecseri készenléti 
helyiségbe igényelt televízió 
árát társadalmi munkában 
végzett áruátrakással akarják 
előteremteni. A tagság a bi
zalmiakon keresztül ennek az 
igényéneik a választási előké
születek során is hangot adott, 
s ehhez kérik az szb segítsé
gét.

Az időszerű feladatok és a 
választási előkészületek meg
beszélésre hivatott testületi 
ülés eredményes volt. Nem
csak az szb, hanem a bizal
miak is olyan ésszerű javas
latokat kaptak, amelyek elő
segítik a választásokra való 
eredményes felkészülést, s an
nak sikeres lebonyolítását.

lül ágazatonként foglátkozott 
a jelen és a jövő gazdaság- 
politikai célkitűzéseivel.

Az ünnepi beszéd után kul
túrműsor következett, mely
nek keretében felléptek: 
Bánffy György érdemes mű
vész, a Postás Szimfonikus Ze
nekar, dr. Vasady Balogh La
jos érdemes művész vezényle
tével és Karizs Béla Liszt Fe- 
renc-díjas operaénekes. Vége
zetül az 1. István gimnázium 
énekkara mozgalmi és népda
lokat adott elő Puskásnc Is
pán Franciska vezényletével és 
Nagy Anna zongorakíséreté
vel.

A Forradalmi Ifjúsági Napok 
alkalmából — kiemelkedő szak
vonali és társadalmi munkájuk 
elismeréseként — a közlekedés- 
és postaügyi miniszter

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: Daku
Sándor kőművest, Debrecen 
Épület és Hídfennt. Főn.; Ka
szás László dizel-mozd. szerelőt, 
Kaposvár Üzemfőn.; Orosz Ta
más műszerészt, Miskolc-Tiszai 
pu. BBFF; Nagy Imre térfel- 
vigy., Bp. Keleti áll.; Vásárhelyi 
György raktárvez., Dunakeszi 
Jj. Ü.

MINISZTERI DICSÉRET
kitüntetést kaptak: Győrffy Ta
más Ugyint., Bp. Vasútig.; Ko
vács András kocsilakatos, Mis
kolc Vont. Főn.; Kovács István 
előmunkás. Dombóvár Pft. Főn.; 
Polgár József műszerész csop.

vez., Szombathely BBFF; Soós
András vezénylő mozd. felvigy.. 
Nyíregyháza Körzeti Üzemfőn. 
Vontatás; Szabó Erzsébet lyuk
szalaglyukasztó, Bp. MÁV Szá- 
mítástechn. Ü .; Szanyi Istvánná 
ügyvit. alk., Gyöngyös MÁV Ki
térőgyártó Ü .; Tóth Sándor mű
vezető, Debrecen Jj. Ü .; Vágó 
Katalin gondnok adminisztrátor, 
Bp. Vasútig. Napköziotthönos
Óvoda; Vígh Imre főépítésvez., 
Szentes Építési Főn.

A  MÁV vezérigazgaftója

VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRET
kitüntetésben részesítette: Buko-
vics Zoltánné belső ellenőrt,
Pécs BBFF; Csábi Béla min.
ellenőrt, Jászkísér MÁV Építő
gépjav. Ü .; Dajka Zoltán rend. 
forg. szolgálattevőt, Debrecen áll.; 
Egervári Sándor • ügyint. Szom
bathely Vasútig.; Gál László 
forg. szóig, tevőt, Nagykőrös áll.; 
Gyarmati Lajos anyaggazd., Püs
pökladány Körzeti Üzemfőn.; 
Hadzsala József lakatost, Záhony 
Gépesített Rakod. Főn.; Hurtony 
János kocsivizsg., Bátaszék Vont. a

Húsz vasutasdolgozó

A Szovjet Szakszervezetek 
Központi Tanácsa és a Ma
gyar Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsának Elnöksége ha
zánk felszabadulásának 35. év
fordulója alkalmából a ,¿Szo
cialista Munkaverseny Győz
tese 1979-ben'* kitüntetést ado
mányozta a szocialista mun
kaversenyben élenjáró olyan 
magyar dolgozóknak, akik a 
Szovjetunióba irányuló export 
termelésében, illetve értékesí
tésében, továbbításában részt 
vettek. E kitüntetést húsz vas
utas is megkapta. Az ünne
pélyes átadásira április 2-án, 
a SZOT székházában került 
sor.

A „Szocialista Munkaver
seny Győztese 1979-ben” ki
tüntetésben részesült:

Barna! Sándor, a Záhony Üzem- 
főn. rend. forg. szóig, tevője; 
Bánhegyi L. Bélámé, Eperjeske r. 
pu. munkaügyi ügyintézője; Bo
dor Miklós, a Záhony Üzemfőn. 
üzemgíazd. csap. vezetője; Esze- 
nyi Béla, a záhonyi GRF eszter
gályosa ; Eszenyd István, a záho
nyi GRF 'átrakómunkása; Kovács 
János, a záhonyi vont. főn. re
szortvezetője ; Lévád András, a 
debreceni lg. munkaverseny-ügy- 
intézöje; Mohán József, a záhonyi 
vont. főn. szb-titkára; Szőgyéni
József, a  záhonyi üzemfőn. áruát-

Főn.; Káló Mihály pályamestert, 
Hatvan—Füzesabonyi Pft. Főn.; 
Karácsonyi Péter lakatost, Bp. 
Jobbparti Épületfennt. Főn.; Kiss 
László művez., Miskolc Jj. Ü .; 
Knoska Attila energetikust, Kecs
kemét Vont. Főn.; Kövecses 
György műszerészt, Bp. TBÉF; 
Madarász Gábor motorvez., Bp. 
Ferencváros Vont. Főn.; Márkus 
Imre kiöntő, Szombathely Jj. Ü .; 
Mechler István faip. gépmunkasi, 
Tokod Fatelítő Főn.; Mogyorósi 
Zoltán felsővez. szerelőt, Szajoi 
Vili. Vonalfőn.'; Nagy Ferenc 
gyakornokot, Nyíregyháza Pft.
Főn.; Nagy Katalin gondozónőt, 
Rákospalotai MÁV Óvoda és
Bölcsőde; Németh Éva Ugyint., 
Bp. Magasép. Főn.; ördögh Ba
lázs rend. forg. szóig, tevőt, Be- 
rente áll.; Páti László motorvez., 
Zalaegerszeg, Vont. Főn.; Pintér 
József ügyint., Debrecen Vasút
ig.; Sárosi Mónika naplózót.
Dombóvár Üzemfőn.; Simon La
jos műszerészt, Bp. BBFF; So-

mogyvári József villanyszerelő 
csop. vez., Szolnok Jj. Ü .; Szabó 
Erzsébet rendelőint. asszisztenst, 
Bp. MÁV Kórház és Közp. Rend. 
Int.; Tóth Ilona ügyint., MÁV 
ÜGH; Tóthné Lőrincz Mária rend. 
forg. szolgálattevőt, Nyékládháza 
áll.; Vizsi Ferenc üzemmérnököt, 
Szolnok áll.

★
A Szakszervezetek Országos Ta

nácsa a Forradalmi Ifjúsági Napok 
alkalmából a Szakszervezeti Mun
káért ezüst fokozatát adományoz
ta ZsoÍtész Sándornak, a hatvan— 
füzesabonyi pályafenntartási fő
nökség oktató tisztjének, a vasutas
szakszervezet elnöksége tagjának, 
a KV ifjúsági bizottsága elnöké
nek.

Szakszervezeti Munkáért Okle
vél kitüntetésben részesítette Ser
bán Júliannát, a miskolci jármű
javító üzem műszaki rajzolóját, a 
vasutas-szakszervezet központi 
vezetősége és a KV mellett mű
kid ő ifjúsági bizottság tagját.

A  kitüntetéseket március 21-én, 
SZOT székházéban adták át.

részesült kitüntetésben

vevője; Marót László, a Vezérig, 
ügyintézője; Gellért Perememé. a 
BVKH ügyintézője; Medgyesi Já
nos, a Szállítmányozási Iroda 
diszponense; Molnár Sándor, a 
békéscsabai üzemfőn. üzemgazdá
sza ; Gőcze Dezső, Rákosrendező 
áll. vonatvezetője; Fekete János, 
a székesfehérvári üzemfőn. váltó
kezelője; Forraá Antal, Kelenföldi 
áll. forg. szóig, tevője; Ábri Fe
renc, a vasutas-szakszervezet pol. 
munkatársa; Nagy Béla, a  pécsi 
igazgatóság kocsiintézője; Boda 
Ferenc (posztumusz), a veszpré
mi üzemfőn. vonalbiztosa; Ur- 
bán Béla, MiSkolc-Tiszal pu. raik- 
támotoa.

Bizalomra,
bizalommal

Szél Imre, a Szentes 
Körzeti Uzemfőnökség fia
tal térfelvígyázója 1967-ben 
családja kívánságára hagy
ta ott korábbi munkahe
lyét, az Erő takarmány-
gyárat, és jött a vasúthoz. 
Előbb kocsirendező, majd 
váltókezelő volt, másfélévé 
pedig az állomás Il-es őr
helyén térfelvigyázóként 
szolgál.

Munkahelyének felcseré
lését nem bánta meg. Sze
reti ezt a nehéz és válto
zatos munkát. Munkatársá
val, Tóth Jánossal együtt 
gondoskodnak a ki- és be
haladó vonatok zavartalan 
közlekedéséről, a tolatási 
mozgásokról. Ez utóbbi 
nem csekély, hiszen az ál
lomás tolatási munkájának 
70 százaléka e térségben 
bonyolódik le. A  felügyele
tük alatt levő területről 
ágaznak ki az állomás ra
kodó- és iparvágányai, in
nen közelíthető meg a von
tatási telep —, s a 18 vál
tó állításán túl még egy 
forgalmas gyalogos sorom
póra is ügyelniök kell. 
Munkájuk különösen éjjel 
nehéz, amikor tolatási mű
veletek között még 60 vo
nat közlekedését is bizto- 
sítaniok kell.

Szél Imre nemcsak muiF 
káját, hanem az embere
ket is szereti. Ezért is vá-* 
lasztották meg korábban 
szakszervezeti bizalminak, 
majd később a forgalmi 
dolgozók bizalmi küldött
jének. Véleményére mun
katársai és szolgálati fő
nökei egyaránt adnak, a 
dolgozókat érintő kérdé
sekben szívesen kérnek 
tőle véleményt. Megbízha
tó, pontos embernek tart
ják. Nem véletlen az sem, 
hogy amikor 1978-ban párt
tag lett, egyik ajánlója a 
szakszervezet volt. A leg
utóbbi pártvezetőségi vá
lasztáskor pedig a forga
lom I-es alapszervezetének 
vezetőségébe is beválasz
tották.

Olyan vasutas dolgozó 
Szél Imre, akire mindig 
lehet számítani. Ha kell, 
szabadnapját is feláldozza 
azért, hogy a vonatok sze
mélyzethiány miatt ne ácso- 
rogjanak. Esetenként vo
natkísérőként, vonatvezető
ként szerelvényeket továb
bit. De volt már példa ar
ra is, hogy az állomáson 
más munkakörben hiányzó 
is helyettesített. Nős, két 
gyermeke van. Felesége is 
a vasúton dolgozik, sze
mélypénztáros. Legközeleb
bi tervei között a hiányzó 
szakvizsgák mielőbbi meg
szerzése szerepel.

G. J.

NAPIRENDEN

a szakszervezeti választások
Március 26-án a vasutas-szakszervezet székházában 

Molnár György titkár tájékoztatta a vasút, a GYSEV 
és az Utasellátó vezetőit a szakszervezet választási elő
készületeiről, tartalmi és szervezeti feladatairól.

A tanácskozáson megjelent Szabó Béla vezérigaz
gató-helyettes, Kiss Károly, a budapesti, Lovász Lázár, 
a szegedi, Mészáros András, a pécsi és Horváth Lajos, 
a szombathelyi igazgatóság vezetője, valamint Miskolci 
Sándor, a miskolci igazgatóság helyettes vezetője, Kark 
István, a debreceni igazgatóság üzemviteli osztályának 
vezetője, továbbá Széles Péter, az Utasellátó gazdasági 
igazgatója és dr. Szigeti József, a GYSEV vezérigaz
gató-helyettese.

A tájékoztató után a tanácskozás résztvevői el
mondták az átszervezésekkel kapcsolatos tapasztalatai
kat és azt, hogy miképpen járulnak hozzá a választá
sok sikeréhez.

Kőhldi László

Záhonyi pályafenntartási főnökség:

Együttes ülésen értékelték 
a választások előkészületeit

— Orosz —

A  közlekedési tisztképzö intézetek 

felszabadulási emlékünnepsége
A Közlekedés- és Postaügyi

Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója kitüntetést ad át

A  munkaverseny élenjárói
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Vállvetve a szovjet műszaki alakulatokkal

V a s u ta s o k  a z o rs zá g  fe ls za b a d ítá s á é rt
Tisztelet és háld mindazoknak, akik bátran szembefordultak a fasiszta rémuralommal

1941. június 22-én a fasiszta Németország megtámadta a 
Szovjetuniót. öt nappal később a horthysta uralkodó körök is 
csatlakoztak a rablóháborúhoz. lfA munkásság hangulatát igen 
nagy mértékben a fasisztaellenesség jellemzi és hosszú időtar
tamú háború esetén közöttük feltétlen termőtalajra fog talál
ni az akciót követően bolsevista propaganda is” — jelentette 
a budapesti helyettes rendőrfőkapitány augusztusban a bel
ügyminiszternek.

Baloldali szervezkedés
Az öntudatos vasutas dol

gozók — mindenekelőtt a vas
úti műibelymunkások — a 
szovjet hadsereg győzelmétől 
felszabadudásukat várták. A 
tilalom és megtorlás ellenére 
erőteljesebbé vált a baloldali 
szervezkedés az ország leg
több vasúti műhelyében és 
csomópontján. Gárdos Maris
ka, a magyar forradalmi mun
kásmozgalom veterán harco
sa — akinek szemináriumain 
egy generáció nevelkedett — 
„Kukoricán térdepelve” című 
visszaemlékezésében így írt a 
MÁV Istvántelki Főműhely (a 
mai Landler Jenő Járműjaví
tó) munkásainak szervezkedé
séről :

„Az új világháború nem 
akasztotta meg tevékenysé
günket, ellenkezően, még fo
kozta aZt. Tanítványaim válo
gatott csoportjából — mint
egy harmincán-negyvenen vol
tunk — afféle tervbizottság 
alakult. Rendszeresen talál
koztunk, legalább havonta 
egyszer. Megállapítottuk, 
akad-e közöttünk esedékes 
születés- vagy névnap, s az 
ilyen időpontra tettük össze
jöveteleinket. így került sor 
az Istvántelki Főműhely mun
kásainak megszervezésére is. 
Tanítványaim közül kelten 

[ dolgoztaik ott, Medgyes Tibor 
sés Pánti Béla: Ok kezdemé- 
1 nyezJték, hogy a tilalmi ren
delet ellenére vonjuk össze 
egy csoportba az öntudatos 
vasúti munkásokat. Lépésről 
lépésre, mégsem túl sokára el
érték az elvtársak, hogy mint
egy ötszáz vasúti munkás ösz- 
szefogásával számolhattunk. 
Ez szép siker volt .akkoriban, 
de nem kis felelősséget je
lentett, hiszen a rendőrkopók 
mindenfelé szaglásztak. Meg
tárgyaltuk tehát, miként „le
galizálhatnánk” e szervezke
dést úgy, hogy ez a munkás
csoport bajba ne sodródjék. 
Nevezett tanítványaimat el
küldtem Peyer Károlyhoz, 
mint a Szaktanács főtitkárá
hoz; javasolják neki, hogy 
ezeket a vasutasokat vegyék 
fel a Vasmunkások Szövetsé
gébe, s egyben kérjék fel, 
menjen ki hozzájuk és tart
son ott előadást. Peyer ked
vezően fogadta az imigyen 
megfésült tisztes javaslatot, 
maga helyett Szakasits Antalt 
küldte ki az előadás j megtar
tására, a Vasasoknál pedig in
tézkedett a tagfelvétel tekin
tetében. Sikerült tehát! Mind
ez, persze, másként zajlik le, 
ha Peyernek tudomása lett

volna arról, hogy az én ke
zem van a „dologban.”

Amikor a front Magyaror
szág területére ért, a vasuta
sok többsége nem engedel
meskedett a kiürítési rende
letnek, és a helyén maradt. 
Fehérvári József szolnoki moz
donyvezető így ír erről v i s 
szaemlékezésében: „1944. ok
tóber 24-én reggel 7 órakor, 
24 ófás szolgálat után megyek 
haza a szolnoki fűtőházbói. A 
mo zdo n yfelvigyá zó megértőén 
tekint rám, amikor búcsúzás 
közben megkérdem tőle, hogy 
másnap hol jelentkezzem 
szolgálatra. A fűtőházat me
nekítő szerelvény ugyanis már 
napok óta Tápiógyörgye állo
máson vesztegelt. Az ottani 
főnök állandóan telefonált a 
szolnoki fűtőházhoz, hogy a 
mozdonyfelvigyázók minden
kit utasítsanak: azonnal je
lentkezzenek Tápiógyörgyén. A  
fűtőházfőnök kétségbe volt es
ve, hogy a több mint ezer főt 
számláló . személyzetből 'alig 
30-an vannak a menekítő vo
naton. Mit fog szólni a fel- 
sőbbség, hogy nem tudott ele
get tenni a kiürítési parancs
nak? Előbb fenyegetőzött, 
majd megígérte, hogy három 
hónapi bért előre kifizet an
nak, aki a menekítő vonattal 
elmegy. A mozdonyfelvigyózók 
a fenyegetést is, a fizetési ígé
retet is mindenki tudomására 
hozták. Az emberek meghall
gatták, de az arcukra volt ír-
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kellett volna Németországba 
szállítaná. A végrehajtást na
ponta sürgették a német ka
tonai hatóságok, de az olyan 
vontatottan történt, hogy csak 
16 vagont indítottak útnak.

A pécsi hadtest területén 
működő hadműveleti kor
mánybiztos 1944. december 
10-d jelentése szerint az anya
gi javak nyugatra hurcolását 
vasúti kocsik hiánya és a 
vasutasok szabotázsa miatt 
nem tudta végrehajtani. „Ál
talában szomorúan állapítom 
meg — írta —, hogy a vas
utasok, kevés kivétellel, sza
botáltak . . . ”  Pécs kiürítése
kor például 40 fűtőházi mun
kás nem jelentkezett munka
helyén, a mozdonyvezetők egy 
része is megszökött, a moz
donyok kezelés nélkül álltak, 
a pályaudvar tele volt üres

vagonokkal, azokat senki sem 
rendezte. Ennek tulajdonította 
a jelentés írója, hogy számta
lan munkaképes, sőt katonai 
szolgálatra alkalmas lakos, 
6000 vagon búza, nagy meny- 
nyiségű cukorrépa, 70 vagon 
bőráru, cipő s csizma maradt 
Pécsett.

A felszabadított országré
szeken a vasutasok a szovjet 
műszaki alakulatokkal vállvet
ve hozzáfogtak a romok elta
karításához, a vasút helyre
állításához, az előrenyomuló 
szovjet hadsereg utánpótlásá
nak vasúti szállításával pe
dig segítették az ország teljes 
felszabadítását, a német fa
sizmus legyőzését. Sokszor 
csak a szovjet tisztek vissza
emlékezése nyomán ismer
hetjük meg az egykori har
costársakat.

Segítség a szovjet hadseregnek

Ellsz vim rszé« k l szíb í— i i

va :~jó, jó, csak egyszer haza
érjek, nem megyek én se Tá- 
piógyörgyére, se máshová, míg 
a fronton át nem esünk. A 
tápiógyörgyei kis létszámú 
részlegtől eltekintve, álta
lános volt az elhatározás, hogy 
egy tapodtat se innen, majd 
csak lesz valahogy.”

Fedorov Szergej Mihájlovics, 
a 3. Ukrán Front 324-es hadosz
tályának volt tisztje például 
a Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsához írt levelében 
megemlékezett Bana Gábor 
kisújszállási pályamesterről, 
akinek a német csapatok el
helyezkedéséről, s kivonulási 
útvonaláról adott tájékoztató
ja és a  vasútvonal gyors üzem
be helyezéséhez adott segít
sége lehetővé tette, hogy a 
szovjet katonák minimális 
veszteséggel foglalják el Fegy
vernek községet és a szolnoki 
vasútállomást.

Nikolaj Sevelev, a dunán
túli felszabadító harcokban 
részt vett szovjet tartalékos 
tiszt a  sárbogárdi, a puszta
szabolcsi és szombathelyi vas
utasok i helytállására emléke
zett. A sárbogárdi vasutasok 
1944 decemberében — egy né
met ellentámadás idején*. — 
több száz sebesült szovjet ka
tonát szállítottak biztonságos 
helyre, mentettek meg a fog
ságba eséstől, vagy a biztos 
haláltól. Amikor az ellenséges 
légierő bombatámadást inté
zett Puszbaszabolcs állomás 
ellen, eltalált egy szovjet lő
szervonatot. A bombázás ide
jén a még fel nem robbant 
lőszeres vagonokat az egyik 
mozdonyvezető megkísérelte 
kivontatni az állomásról. Bom
batalálat érte, s hősi halált 
halt. Az ő nevét sajnos még 
ma sem ismerjük.

A  Keleti pályaudvar érke
zési csarnokában emléktábla 
hirdeti, hogy 1944 decemberé
ben a német fasizmus elleni 
harcra jelentkezett önkénte
sekből megalakult az 1. ma- 
gyár vasútépítő hadosztály, 
amely 1945 júniusáig a 2. Uk
rán Front, majd a demokra-

HASYAft
K&HHÜNI5ÎÀ
Pá#T

ros kapcsolatot tartott a szov
jet katonai hatóságokkal, a 
politikai pártokkal, a szak- 
szervezettel és a Budapesti 
Nemzeti Bizottsággal. A mun
kásosztály hatalmi szerveként 
tevékenykedett az új élet meg
indításának első hónapjaiban.

1945. június 9-én miniszteri 
rendelet jelent meg a közfor
galmú vasutak üzemi bizott
ságairól. E szerint az igazga
tóságot (ma: vezérigazgató
ság), az üzletvezetőségeket 
(ma: igazgatóságok) és a for
galmat kivéve minden 50-nél 
több alkalmazottat foglalkoz
tató szolgálati főnökségnél üze
mi bizottságokat kellett vá
lasztani.

A felszabadult országrész
ben a vasutas-szakszervezet 
első helyi szervezete már 1944. 
október 15-én Makón megala
kult. Ezt követte még októ
berben a szegedi és a hódme
zővásárhelyi ; novemberben a 
békéscsabai, orosházi és szol
noki; decemberben a kiskun
halasi, kecskeméti; 1945 ja
nuárjában a debreceni, kis
kunfélegyházi és a pilisi helyi 
szervezet megalakulása.

A szegedi vasútigazgatóság 
területén kiemelkedő szere
pe volt a vasutas-szakszerve
zet létrehozásában a magyar 
munkásmozgalom két ismert 
szegedi harcosának, Kazi Fe
rencnek és Olejnyik Józsefnek. 
Mindketten vasutascsaládból 
származtak. Az 1886. október 
10-én Szegeden született Kazi 
Ferenc édesapja MÁV fűtő, 
az 1879. augusztus 7-én Szol
nokon született, Olejnyik Jó
zsefié MÁV rézműves volt. Ka
zi 1908-ban munkásként került 
a MÁV Szeged-Rehdezőpálya- 
udvar fűtőházába, s 1913-ban 
neveztek ki szivattyúkézelővé.

Olejnyik 1900. április 25-én a 
Szeged Rókusi Műhelyben 
mint rézműves kezdte a vas
úti szolgálatot. Mindketten az 
1910-es évektől vettek részt az 
illegális szocialista vasutas- 
mozgalomban. Olejnyik 1918 
—19-ben a vasutas-szakszer
vezet szegedi szervezetének 
titkára és a szociáldemokrata 
pártszervezet elnöke volt.

A Tanácsköztársaság alatti 
tevékenységéért a 35 éves Ka- 
zit nyugdíjazták, a 41 éves 
Olejnytkot pedig törölték a lét
számból. Ezt követően ia hat
gyermekes Kazi egy szegedi 
kőfaragó üzemben dolgozott, 
Olejnyik pedig'különböző ma
gáncégeknél kereste a kenye
ret hétgyermekes családjának. 
Az első munkáshatalom leve
rése után mindketten tovább
ra is tagjai maradtak a szó
éi áldemokrata pártnak, a va
sas-szakszervezetnek és külön
böző funkciókban tevékeny
kedtek. Olejnyik Józsefet 1936. 
január 29-én mint különszer- 
ződéses új alkalmazottat visz- 
szavetfék a MÁV szolgálatába. 
Megalázóan drága árat fize
tett ezért: megtagadta szociál
demokrata múltját. A  felsza
badulás után ismét belépett a 
szociáldemokrata pártba, de 
jobboldali tevékenysége miatt 
még a két munkáspárt egye
sülése előtt kizárták.

Kazi Ferenc Szeged felsza
badulásakor, 1944. októberé
ben a Magyar Kommunista 
Párt tagja lett és 1979-ben 
bekövetkezett haláláig a párt 
hűséges és aktív harcosa ma
radt. ö  1944. december 1-én 
lépett újból a MÁV szolgála
tába, s részt vett a szegedi 
vasútigazgatóság MKP üzemi 
szervezetének megalakításá
ban.

tikus magyar hadsereg egysé
geként vette ki részét n vasút 
újjáépítéséből.

A  katonai utánpótlás vasúti 
szállításán kívül egyéb mó
don is segítették a vasúti 
m/unkások a szovjet hadsere
get. A  MÁV Istvántelki Fő
műhely például a felszabadu
lást követő első napokban 
döntően a harcoló szovjet had
sereg közúti járműveinek ja
vítására és az arcvonál ré
szére szükséges eszközök 
gyártására rendezkedett be. 
1945. január végén már több 
mint ezer munkás dolgozott 
a főműhelyben. Egy korabeli 
kimutatás szerint a fasiszta 
Németország fegyverletételéig 
a főműhely munkásai .6000 da
rab ácsszeget, 10 000 darab 
ácskapcsot, 4200 darab fejes- 
csavart, 210 000 lópatkót, 4700. 
darab lózablát, 150 darab fő- 
zőüst-belsőrészt, több kala
pácsot és emelőorsót gyártott.

Megalakult a vasutas szakszervezet

Az ideiglenes intézőbizottság tagjai

Üzemi bizottság az igazgatóságokon

Megtorlással fenyegetőzött 
a MÁV megbízott nyilas elnöke

Általános jelenség volt ez. 
Erről tanúskodik a MÁV el
nöki teendőkkel megbízott 
nyálas igazgatóhelyettesének 
ingerült hangvételű bizalmas 
rendelete is, amely utasította 
a főosztályokat, az üzletve
zetőségeket és a szolgálati fő
nökségeket, hogy hallgassák ki 
a nagyobb szolgálati helyek
ről menekült alkalmazottakat, 
s állapítsák meg, kik marad
tak otthon, sőt azt is, hogy 
név szerint kik fejtettek ki 
propagandát az áttelepítés el
len, mert tudomása van ar
ról, hogy ahol elég idő állt 
rendelkezésre a meneküléshez, 
ott is sokan várták meg -a 
szovjet, csapatokat. Elvakult- 
ságára jellemző, hogy a meg
torlást 1945. január 28-án Kő
szegről (!) helyezte kilátásba.

A  vasutasok egy része nem
csak megtagadta a menekü

lésre felszólító rendelet vég
rehajtását, hanem akadályoz
ta is az ország értékeinek 
Nyugatra hurcolását és ese
tenként szembeszállit a rom
bolva, gyújtogatva vissza
vonuló némtet csapatokkal, 
védte a vasúti berendezése
ket.

A közép-tiszai katonai köz
igazgatási és gazdasági pa
rancsnokság 1944. december 
9-a jelentése a gazdasági ki
ürítés nehézségeiről panasz
kodik,- mert „ . . .  alig volt 
vasúti kocsi a rendkívül érté
kes gazdasági javak elszállí
tására. Így maradt az egész 
ország rizskészletének több 
mint a fele vagonhiány miatt 
Békésen %..”

Kaposvárról 1944-ben a 
szállítási program szerint 150 
—200 vasúti kocsi rozslisztet

Az 1944. december 23-án 
felszabadult Székesfehérvá
rott Benke Ferencet, a Ta
nácsköztársaság alatti tevé
kenységéért elbocsátott déli 
vasúti vonatkísérőt választot
ták meg a város kommunista 
pártszervezetének elnökévé. 
Miután 1945. január 22-én a 
német csapatok átmenetileg 
visszafoglalták a várost, a fa
siszták kezébe került. Feb
ruár első napjaiban meggyil
kolták.

Jakab Benő Rákosrendező 
létszámába tartozó vonatkí
sérő 1945. január 7-én a la
kóhelyén, Perbetén lelkesedés
sel fogadta a szovjet csapato
kat, majd több társával együtt, 
kommunista indulókat éne
kelve vonult a községházára, 
s átvette a falu vezetését. Egy 
hét múlva, Perbete ideiglenes 
visszafoglalásakor elfogták, s 
január 19-én kivégezték a 
asendőmyoinozók.

A magyar munkásosztály
nak a termelés megindításá
ban vállalt kezdeményező sze
repe hívta életre a korszak

sajátos munkásszervezeteit, az 
üzemi bizottságokat. A felsza
badulást követő napokban 
megalakultak a nagyobb vas
úin szolgálati főnökségek üze
mi bizottságai is. A MÁV 
Igazgatóságon 1945. január 22- 
én került sor erre. Az üzemi 
bizottság elnöke Czipszer 
(Csanádi) György, távollétóben 
helyettese: Nádas Ödön. Tag
jai: dr. Galambos Lajos, Ga- 
ra Aurél, Godó József, Gyo
mai Géza, Györke János, Kiss 
Ferenc, dr. Lányi Géza, Lu
kács Gyula, Mandics Iván és 
Vértesi István.

Az üzemi bizottság rendkí
vül jelentős szerepet játszott 
a MÁV Igazgatóság tevékeny
ségének megindításában, a 
vasút helyreállításának és a 
forgalom felvételének szerve
zésében, a vasutas dolgozók 
gazdasági és szociális termé
szetű problémáinak (közellá
tás, illetmény- és munkabér- 
rendezés stb.) megoldásában. 
Segítette az egyes MÁV szol
gálati helyek üzemi bizottsá
gainak tevékenységét és szo

1945. február 24—25-én Sze
geden tartották a Vasutasok 
Szabad Szakszervezete dél
kerületi küldöttértekezletét. 
Kazi Ferenc elnök megnyitó
ját Olejnyik József titkár be
számolója követte. A küldött
értekezletet üdvözölte a Sza
bad Szakszervezetek Szegedi 
Bizottságának főtitkára, Ko
mócsin Mihály, az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés képviselője is.

Figyelmet érdeméi, hogy 
míg a Tiszántúlon és a Duna- 
Tisza közén önálló vasutas- 
s-zakszervezet alakításán mun
kálkodtak, a felszabadult Bu
dapesten a szervezők vala
mennyi közlekedési és szállí
tási dolgozót egy szervezetbe 
a Magyar Szállítómunkások 
Szakszervezetébe — kívánták 
tömöríteni. Február 19-én en
nek 'megfelelően alakult meg 
a Szakszervezet ideiglenes ve
zetősége. Elnök: Szenes Márk 
(vasutas), főtitkár: Tóth Mi
hály (villamosvasutas). A (ti
zenkilenc (tagú ideiglenes in
tézőbizottságban a vasutas- 
szakosztályt nyolc fő képvisel
te: Pánti Béla, Tőkés Lajos, 
Tréfás Ferenc, Balatoni Pál,

Rákosi Elemér, Koó István, 
Nagy Illés, dr. Stingli Kálmán.

Célkitűzésük azonban irreá
lisnak bizonyult. A vasutasok 
szegedi kerületi értekezlete 
szeretettel fogadta ugyan a 
Szövetség képviselőit, Petrás 
Pált és Nagy Istvánt, meg is 
hallgatta javaslatukat, de a 
csatlakozás helyett az önálló 
szervezkedés mellett foglalt 
állást. A Szakszervezeti Ta
nács sem azonosította magát 
a tervvel és április 19-én úgy 
döntött, hogy a szállítómun
kás szövetségből három önálló 
— vasutas, közlekedési és 
szállítómunkás — szakszerve
zet alakuljon. Április 22-én a 
budapesti nemzeti sport- 
csarnokban megtartott vasutas 
nagygyűlés kimondta a Ma
gyar Vasutasok és Hajósok 
Országos Szabad Szakszerve
zetének megalakítását. A vas
utas-szakszervezet 1945. no
vember 24-én tartotta első 
kongresszusát és decemberben 
megjelent, a Szabad Vasutasok 
és Hajósok Lapjának első szá
ma.

írta és összeállította: 
Gadanecz Béla
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Múlt és jelen képekben

Ilyen volt a Keleti pályaudvar Pest felszabadítása után

Ilyen ma a Keleti pályaudvar a Baross téri felüljáróról nézve

Felrobbantott mozdony, egy a sok közül, Sopron állomás közelében

A dízel vontatta Ciklámen expressz a GYSEV vonalán
(Archív fotók és Laczkó Ildikó felvételei)

1980. ÁPRILIS 5.

kommunista műszakbanVasutasok
(Folytatás az 1. oldalról)

szerződést kötött, és egy rako
dógépet bocsátott a vasutasok 
rendelkezésére. Ilymódon nyolc 
vagont raktak meg törmelék
kel, szeméttel, hulladékkal.

A Keleti pályaudvaron is 
mozgalmas volt az élet. Az 
igazgatóság biztosítóberende
zési és automatizálási osztá
lyának dolgozói például meg
javították az állomás hango
sító berendezéseit. Valamennyi 
megafont kicserélték, mivel a 
régiek már 20 éve szolgálták 
az utasok tájékoztatását. A 
vontatási főnökség dolgozói 
villamos mozdonyokat javítot
tak és felsővezeték-oszlopokat 
állítottak, Ferencvárosban pe
dig kocsikat javítottak. Az új 
kocsijavító műhely alapjának 
betonozását a kedvezőtlen idő
járás miatt a következő (már
cius 29—30-1) kommunista 
műszak feladataihoz csoporto
sították át.

A Déli pályaudvaron vég
zett társadalmi munkából az 
igazgatóság forgalmi és keres
kedelmi szakszolgálatának dol
gozói is kivették részüket. 
Szász Gergely alapszervezetá 
pánttá/tikár és Adám János cso
portvezető irányításával a sze
mélykocsikat takarították. Az 
egyik brigádban nyugdíjassal
— Szabó Józseffel — is talál
koztunk, aki értesült az akció
ról, és elhatározta, hogy csat
lakozik a régi kollégákhoz.

A HATÁRON TÚLRÓL
A kommunista műszak részt

vevőit Záhonyban Szabó La
jos, a vontatási pártvezetőség 
titkára köszöntötte — olvas
ható egy másik tudósításban.
— A megmozdulásra szovjet 
és csehszlovák vasutasok is ér
keztek, hogy együtt dolgozza
nak magyar kollégáikkal. Az
nap a szokásosnál gyorsabban 
ürültek ki a bútort, kartonos 
árukat, cementet, tőzeget tar
talmazó szovjet vagonok, il
letve teltek meg a normál 
nyomtávú kocsik. Február 
közepétől a pártkongresszus 
megkezdéséig 210 brigád 
mintegy 1700 "tagja vette ki 
részét az átrakó munkából, és 
150 000 forint, gyűlt össze az 
akció záhonyi számláján.

A nyíregyházi vasutasok 
köziül 288-an 1555 órát teljesí
tettek, és 15 000 forintot utal
tak át a gyermekintézmények
nek.

Külön levél méltatja a zá
honyi gépesített rakodási fő

nökség B. Jánvári Ferenc ve
zette „Asztalos brigád”-]ónak 
tizenkétszer 35 perces kom
munista műszakját. Az aszta
losok héttagú közössége három 
széles nyomtávú kocsit rakott 
át, s az ezért járó bért a be
rekfürdőn épült, a szakszer
vezeti bizottság kezelésében 
levő hétvégi ház bővítésére 
ajánlották fel. A brigádtagok 
ezenkívül 30 000 forint értékű 
társadalmi munkával kifestet
ték a régi iskolát, és a MÁV- 
óvodában is felújították a já
tékokat.

A veszprémi csomóponton 
március 22-én reggel 7 órakor 
250 önkéntes látott munkához. 
Többek között három M43-as, 
illetve M47-es dízelmozdonyt 
szervizeitek, miközben másak 
talpfákat szedtek össze vagy 
közreműködtek a régi szociá
lis épület átalakításában. A 
biztosítóberendezési szakszol
gálat társadalmi munkásai 
Hajmáskéren, Várpalotán és 
Veszprémben szereltek, a for
galmi és az utazószemélyzet 
pedig április 4-ig folyamato
san vállalt egy-egy „ellen
szolgáltatás nélküli” fordulót.

A celldömölki építési fő
nökség dolgozói Győr-Sopron, 
Vas és Veszprém megye terü
letén — 14 munkahelyen — 
1800 óra társadalmi munkát 
végeztek.

Sárváron — áilomá&főnö- 
k ükkel az élen — ötven vas
utas vett részt a kommunista 
műszakban, és 2000 négyzet
méternyi raktérületet tisztítot
tak meg a hótól, sártól, hulla
déktól.

A KÜLDÖTTEK 
DÍZELMOZDONYA

A szombathelyi vontatási fő
nökségen március 22-én négy 
M62-es mozdony reviziós mun
káját-fejezték be délre a kom
munista műszak résztvevői. 
E mozdonyok egyike vitte 
másnap azt a vonatot, ame
lyen a Vas megyei küldöttek 
utaztak a párt XII. kongresz- 
szusára. Ugyancsak a vonta
tása főnökség társadalmi mun
kásainak érdeme 25 teher- és 
8 személykocsi soron kívüli ki
javítása, illetve takarítása 
Ezenkívül Püspökmolnáriban, 
Veszprémben, Csákánydo- 
roszlón és a MÁV Egészség- 
ügyi Területi Központban is 
végeztek társadalmi munkát a 
szombathelyi vontatási főnök
ség dolgozód.

A tapolcai vasutasok kom
munista műszakjáról két le* ) 
vél ad hírt. Ezek szerint a 
pályafenntartási főnökség ISO 
dolgozója Keszthelytől, illetve 
Bobától a Szabadbattyántg 
terjedő szakaszokon végzett fi
zikai munkát. Vágányt szabá
lyoztak és ekkor távolították < 
el a sínek mentén elhelyezett 1 
téli hóvédősövényeket. A fa- :.j 
polcai üzemfőnökség 243 dől- I  
gozója ugyanakkor 1701 mun- • 
kaórát teljesített, elvégezte 17 
személykocsi külső és belső 
nagytisztítását, egy kazánkocsi 
karbantart ását, a rak területek j 
és utasterek rendbehozását 
stb. Az épület- és hídfennta/rtó 
főnökség 54 dolgozója bővíté- 1 
sí, tatarozása, tető- és födém
bontási munkáikat, festést és 
mázolást végzett. Huszonegy - 
szertári dolgozó a raktárhe- : 
lyáséget rendezte, takarította, •: 
a TBFF-től pedig harmincán 
Alsóörsön és Balatonedericsen : 
kábelárkot ástak, illetve elvé
gezték a tapolcai üzemi épü
let belső szerelési munkála
tait.

NEM SZŰNŐ 
LENDÜLETTEL

A dunaújvárosi pft „króni
kása” így tudósít: —  a már
cius 22-i kommunista műszak 

'257 résztvevője segítette a 
felépítményi karbantartó gép
lánc munkáját, ezenkívül kü
lönböző helyeken talpfát cse
réltek, majd 1700 talpfáit rak
tak be nyolc vagonba. A pá
lyaőrök közheváltással tették 
lehetővé, hagy társaik is részt 
vegyenek a kommunista mű
szakban.

A Dombóvárról érkezett * j 
egyik lévé! a kommunista mű
szak folyamatos lendületét ér
zékelteti, megemlítve, hogy ott 
a kongresszusi felajánlások 
teljesítése március 1. és ápri
lis 4. között csúcsosodott ki. 
Ennek az időszaknak csupán 
egy „epizódja” volt március 
22., amikor is az államásiak 
műszaki brigádja 20 várótermi 
padot újított fel, mások 
gyöngykavicsot terítettek szét 
az utasperonon. A vontatásiak 
és a szertáriak brigádjai 130 
méter, targonca közlekedésé
re alkalmas utat építettek se
lejtezett betonaljakból. A moz- 
donyjavító műhely dolgozói 
soron kívül kilenc mozdony 
D-vizsgáját végezték el. A 
szegedi területen is hasonló 
eredmények születtek.

K. J.

A HÁROM AGITÁTOR
Vasutas veteránok vallomása küzdelmes életútjukróf
A három idős férfivel dél

előtt tíz órakor találkozom. A 
vasutas-szakszervezet székhá
zának klubjában ülünk egy
mással szemben, harmincöt 
évvel a felszabadulás után. 
Mindhárman a munkásmozga
lom veteránjai, a fejlődés, az 
előrehaladás, egy eszme elkö
telezett harcosai. Életsorsuk a 
felszabadulás előtt dolgozó 
munkások sorsa volt. Ismerték 
a félelmet, a fájdalmat, a ki
szolgáltatottságot, az éhséget. 
A találkozások még mindig 
múltba veszett emlékeket éb
resztenek bennük. Mert akkor 
a találkozók veszélyesek vol
tak.

A nyom dászok  
bizalmija volt

Hallgatom életük történetét, 
egyszerű szavakkal formált, 
pátosz nélküli mondataikat, 
megrendítő élményeiket. Amit 
tettek, önzetlenül tették — ér
tünk, mindannyiunkért. Meg- 
illetődve jegyezgetem a nyom
dász Szepesi László, a kovács 
Demó Péter és az egykori bog
nár Kócsa Mihály visszaemlé
kezéseit. Miközben — elbeszé
lésük nyomán — feltárulnak 
előttem a történelem izgalmas 
kulisszatitkai, cselekvéseik in
dítékait kutatom. Nevezetesen 
azt, Hogy mi késztette e há
rom kétkezi munkást arra, 
hogy vállalják a veszélyt, a 
lázitó, az ellenálló, a hatalom
mal szembeszegülő szakszer
vezeti bizalmi szerepét. A bi
zalmirendszer az akkori mun
kásmozgalom leghatékonyabb

eszköze, politikai iskolája volt. 
A bizalmiak tekintélyét min
dig az alapozta meg, hogy kö
vetkezetesen, elszántan képvi
selték megbízóik közvetlen és 
általános érdekeit.

Az ősz hajú, tömött bajszú 
Szepesi László 1926-ban tizen
öt éves volt. Akkor kezdte 
munkáséletét egy budapesti kis 
nyomdában. Már a keserves 
tanulóévek alatt megismerte a 
haladó szellemű nyomdászok 
törekvéseit, céljait. Tizenkilenc 
éves korában, a legnagyobb 
munkanélküliség idején szaba
dult, elsajátítva a szakma 
minden fortélyát. Két évvel 
később, az Állami Nyomdában 
munkástársai bizalminak vá
lasztották.

— Nagy megtiszteltetésnek 
számított ez akkor — emléke
zik. — Sok összetűzésünk volt 
a tulajdonossal és a szervezet
ien munkásokkal. A nyomdá
szok ugyanis nem szívesen 
dolgoztak együtt a szakszerve
zeten kívüliekkel. A bizalmiak 
ellenőrizték többek között, 
hogy a tulajdonosok megsér
tik-e a kollektív szerződésben 
foglaltakat, és harcoltak a több 
bérért, a munkakörülmények 
fejlesztéséért. Tekintélyünk 
volt, a főnökök azt tisztelték 
a bizalmiban, hogy a munká
sok hallgatnak a szavára. Ez 
az erő kényszerítette őket ar
ra, hogy az asztalhoz üljenek 
vele tárgyalni.

A bizalmiak munkatársaik
kal szemben is szigorúak vol
tak. Nem tűrték a fegyelme
zetlenséget, a lógást. Mélyről 
fakadó munkásbüszkeség táp
lálta a példamutatást, a tisz

tességes életre való törekvést. 
Az üzemből egy szeget sem 
vihetett el a szervezett dolgo
zó; a bizalmiak éberen őrköd
tek. Tették mindezt a mun
kásbecsületért, azért, hogy a 
tulajdonos egyetlen szakszer
vezeti tagnak se mondhassa: 
tolvaj.

A  felszabadulás előtt a Pal- 
las Nyomdában (most a Kos
suth) készültek a kormányla
pok : a Nyolcórai Újság, a Mai 
Nap, a Magyarország, az XJj 
Nemzedék stb. A második vi
lágháború idején itt dolgozott 
Szepesi László is. Elsőként ér
tesülhettek a lapokból a há
borús eseményekről, és kis ha
ladó szellemű csoportjával 
együtt agitált a Szálasi-uralom 
ellen. De nemcsak agitáltak, 
hanem cselekedtek is. Akadá
lyozták a visszavonuló némete
ket abban, hogy a nyomdagé
peket elvigyék. Amit az előző 
napon leszereltek, azt az éj
szaka visszaszerelték.

— 1944-ben én is megkap
tam a SAS-behívót — folytat
ja. — A kollégák azonban nem 
engedtek bevonulni. Sokáig egy 
csónakházban bújtattak, majd 
Laborcz Sándor főbizalmi a la
kásán rejtegetett. Munkatár
saim a nyomdában készített 
igazolványokkal láttak el, fele
ségemet pedig pénzzel segítet
ték. Aztán felszabadultunk...

Patkoló kovácsból 
nagyüzem i munkás

Szepesi Lászlót 1949-ben a 
MÁV Jegynyomda igazgatójá
nak nevezték ki. Huszonkét és
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A budapesti igazgatóság Béke brigádja
Csaknem harmincezer brigádtag vett részt 

a m últ évben meghirdetett versenyen

Március 29-én, a Vezérigaz
gatóság konferencia térimében 
rendezték meg a vasutas szo
cialista brigádok II. országos 
szellemi vetélkedőjének dön
tőjét, amelyet Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes, az öt
tagú zsűri elnöke nyitott meg. 
Beszédéiben emlékeztetett ar
ra a szellemi vetélkedőre, amit 
szintén a vasutas-szakszerve
zet és a Vezérigazgatóság ren
dezett sikerrel, a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
60. évfordulója tiszteletére. A 
kedvező tapasztalatok alapján 
— hazánk felszabadulásának 
35: évfordulója és a XII. párt- 
kongresszus alkalmából — ta
valy ismét vetélkedőt hirdet
tek.

A szolgálati helyeken több 
mint 3300 szocialista brigád 
versengett és 96 kollektíva 
jutott a területi döntőkbe. A 
szellemi tornákon összesen 
29 435 dolgozó vett részt. A 
legjobb eredményt elért kol
lektívák majdnem 700 ezer fo
rint jutalomban részesültek. A 
döntőbe tizenegy brigád jutott.

Gulyás János megnyitó sza
vai után Szilágyi János, a Ma
gyar Rádió műsorvezető ri
porterének vezetésével meg
kezdődött az izgalmas ver
seny. A brigádok egyperces 
bemutatkozását is pontozta a 
zsűri. Ezután többek között 
vasútüzemi, politikai, munkás- 
mozgalmi, munkaügyi és kul
turális kérdésekre válaszoltak 
a jól felkészült versenyzők. 
Az irodalmi tájékozottságot, 
tudást próbára tevő feladatok 
tolmácsolásában közreműkö
dött Papp Éva, a Vígszínház 
és Éánffy György, a József 
Attila Színház művésze is.

Az eredményhirdetésre — a 
pontszámok összesítése után — 
délután került sor. A győztes 
a bpdapestd igazgatóság üzem
viteli osztályának Béke bri
gádja lett. Tagjai: Anda Ist
ván, Fejér Lászlóné, Maizl 
Erikné, Surányi Jenő és Sze
gedi Emőke.

Második a MÁV Magasépí
tési Főnökség Alpári Gyula, 
harmadik a szentesi üzemfő-

A győztes Béke brigád tagjai
(Laczkó Ildikó felvételei)

nökség Szamuely Tibor, ne- A jutalmakat és az okleve- 
gyedik a veszprémi üzemfő- leket Gulyás János vezérigaz- 
nökség Che Gaevara, ötödik gatóhelyettes és Molnár 
a debreceni igazgatóság Kos- György, a vasutas-szakszerve- 
suth, hatodik a pécsi távközlő zet titkára adta át.
és biztosítóberendezési fenn
tartási főnökség November 7., 
hetedik a távközlési és bizt. 
bér. központi főnökség Bláthy 
Ottó, a nyolcadik a MÁV 
Gépjavító Üzem dr. Csanádi 
György, kilencedik a miskolci 
igazgatóság Lenin, tizedik a 
Landler járműjavító Fábián 
Béla és tizenegyedik a GySEV 
Csorna állomásának Széche
nyi István brigádja lett.

Az első öt brigád 10, 8, 6, 5, 
illetve 4 ezer forint jutalom
ban részesült. A győztes kol
lektívát ezen kívül a MÁV 
vezérigazgatója különdíjjal ju
talmazta; a Barátság vonat 
utasaiként az idén a Szovjet
unióba utazhatnak. A máso
dik, a harmadik és a negye
dük. . helyezett., • brigádokat ;• a 
Vasutasok Szakszervezete 2000 
forint értékű vásárlási utal
vánnyal jutalmazta. Ugyan
csak kétezer forint értékű, 
könyvutalványt kapott a dön
tő legeredményesebb Szamuely 
Tibor munkásibrigádja. A dön
tőben részt vett többi brigád 
jutalma értékes vásárlási utal
vány.

Szász Ferenc

A Gépészeti és a Járműja
vító Szakosztály összevonásá
val alakították ki az új, a 
Gépészeti és Járműfenntartá
si Szakosztályt. Az új szakosz
tály vezetőjévé Csárdái János 
mérnök tanácsost, a MÁV Vil
lamos Felsővezeték Építési 
Főnökség igazgatóját nevezték 
ki. Egyidejűleg Kardos Ti
bor igazgatót, a Járműjavító 
Szakosztály volt vezetőjét és 
Tongori Imre mérnök főtaná
csost, a Gépészeti Szakosztály 
volt vezetőjét szakosztályve
zető-helyettessé nevezték ki.

A Gépészeti és Járműfenn
tartási Szakosztály vezetőjét 
és helyetteseit április 1-én 
Szűcs Zoltán, a MÁV vezér- 
igazgatója iktatta be. A beik
tatáson jelen volt Koszorús 
Ferenc, a vasutas-szakszerve
zet főtitkára, és Nagy Károly, 
a Vasúti Főosztály pártbizott
ság titkára.

— Kiváló KISZ-szervezet. A 
MÁV anyagellátási igazgató
ság Radnóti Miklós KISZ- 
szervezetét az elmúlt évben 
végzett kimagasló munkájáért 
— a forradalmi ifjúsági na
pok alkalmából — a KISZ 
Központi Bizottsága Kiváló 
KISZ-szervezet kitüntetésben 
részesítette. Az ünnepélyes át
adásra április (2-án, a Nyu
gati csomópont pártbizottsá
gának kultúrtermében került 
sor.

Figyelmes jegyvizsgáló
(Kesztyűs Ferenc rajza)

fél évig dolgozott ebben a be
osztásban. Nyolc éve nyugdí
jas.

Egy fekete fedeles, kissé ko
pott szakszervezeti tagkönyvet 
lapozgatok. Tulajdonosa Demó 
Péter. 1940-ben állította ki a 
nevére a Magyarországi Vas- 
és Fémmunkások Központi 
Szövetsége. Olvasom az első 
lapokon található, magyar és 
német nyelven nyomtatott szö
veget:

„A szakszervezet erkölcsi tá
mogatást nyújt tagjainak, hogy 
maguk és családjuk részére az 
emberi megélhetést, a kulturá
lis előrehaladást biztosítsák. 
Törekszik a mindenkori viszo
nyoknak megfelelő munkabér, 
rövidebb munkaidő elérésére. 
Minden tag évente legalább 
egy új tagot szerezzen szövet
ségünknek!**

— Ereklyeként őrzöm ezt a 
könyvet — jegyzi ' meg nem 
kis büszkeséggel. — Medgyes- 
egyházáról indultam. Ott sajá
títottam el a kovács szakmát. 
Tíz évig lópatkoló kovácsként 
dolgoztam falusi és városi kis
iparosoknál. Mindig oda sze
gődtem, ahol többet fizettek. 
1940-ben ismertem meg a 
nagyüzemek atmoszféráját és 
kerültem kapcsolatba a mun
kásmozgalommal. Budapesten, 
a Magdolna utcai Űri karosszé
ria üzemben kerestem munkát. 
Ott egy Csillag nevű bizalmi 
tanácsára beléptem a szakszer
vezetbe.

Útja innen az ózdi Vasmű
be vezetett. Csak úgy sikerült 
elhelyezkednie, hogy eltitkolta 
szakmáját. Felvették pakernek 
(rakodónak). Hamarosan kap
csolatot teremtett az ottani 
szakszervezettel is, és 1943- 
ban bizalminak választották. 
Akkor sokan nem vállalták ezt 
a tisztséget, mert féltek a meg
torlástól, könnyen az utcára 
lehetett kerülni.

— Velem is majdnem ez tör

tént — meséli. — A gyár ve
zetősége adakozásra szólította 
fel a munkásokat; az Oroszor
szágban harcoló magyar hon
védek részére gyűjtöttek. En 
agitáltam a dolgozókat, hogy 
ne teljesítsék ezt a kérést, mert 
semmi közünk sincs ahhoz a 
háborúhoz. Nem az igazság ol
dalán álltunk. Sajnos, senki 
sem mert ellentmondani. Egye
dül maradtam. Büntetésként 
segédmunkára osztottak be. 
Nem hagyhattam el ózdot, fi
gyeltek.

A felszabadulás után a föld
höz jutott parasztok lovait pat- 
kolta ismét Medgyesegyházán. 
1947-ben költözött Budapestre, 
a Ganz Vagon- és Gépgyár
ban helyezkedett el. Egy évvel 
később már élmunkás lett, az
tán ösztöndíjjal elvégezte 
a szaktanárképző főiskolát. 
MTH-kban tanított, majd 1955- 
ben az Északi főműhelybe ke
rült rugókovácsnak. Hamaro
san rábízták az ipari tanulók 
képzését. Türelme, tehetsége 
volt hozzá. 1959-ben mégis fi
zikai munkát vállalt. Ismét 
kovács lett az üzemben. 1974- 
ben vonult nyugdíjba.

Két évig vallatták, 
mégsem tört m eg

Izgalmas kalandfilm, érdek
feszítő regény készülhetne K6- 
csa Mihály életéről. Felsorol
ni is nehéz lenne sorsfordulóit, 
leírni azt a történetet, hogyan 
lett a bognár szakmunkásból 
a vasutas-szakszervezet első 
főtitkára, a vezérigazgatóságon 
pénzügyi osztályvezető, majd 
az Utasellátó igazgatója, 1956 
után garázsmester, később pe
dig a MÁV Fatelítő egyik al
kalmazottja. Kitüntetéseinek 
sora egy harcos múlt emlékez
tetői, adminisztratív bizonyíté
kai.

Az 1911-ben Kunágotán szü
letett Kócsa Mihály a buda

pesti faipari üzemekben sze
rezte munkásmozgalmi tapasz
talatait. 1930-ban már szak- 
szervezeti bizalmi, forradal
már, tehetséges szervező. íme 
néhány pillanatkép, esemény
foszlány az életéből.

Színhely: Ganz Vagon- és
Gépgyár, Kőbánya. Idő: 1930. 
szeptember 1. A tüntetést jól 
előkészítették, a munkások ki
vonultak az utcára. Több bért 
és munkalehetőséget követel
tek. Békésen haladt a menet. 
Az egyik utcából lovas csend
őrök törtek rájuk. A tömeg 
köveket dobált, védekezett. 
Kócsa Mihályra is lesújtott egy 
kard. Csuklójából vastag su
gárban ömlött a vér. Eldör
dültek a fegyverek is. Az utca 
kövén egy munkás holtteste, 
az egyetlen áldozat. . .

Elbocsátás, nélkülözés. Ahol 
munkát kap, mindig a hang
adók között találni. Sztrájko
kat szervez, fekete listára ke
rül. Kapcsolatai vannak az il
legális kommunista mozgalom
mal. Találkozókra jár, megbí
zásokat teljesít. 1934-ben, a 
Thököly úton találkozik egyik 
összekötőjével. Az közli vele, 
hogy felvették a pártba. Az 
utasításokat ezután még szigo
rúbban kell teljesíteni. Röp- 
iratokat terjeszt, plakátokat 
ragaszt és titkos összejövete
leken szemináriumokat vezet. 
1934 karácsonya előtt azonban 
lebukik.

Két civilruhás detektív jött 
érte, házkutatási paranccsal. 
Felforgatták a lakást, termé
szetesen semmi áruló nyomot 
nem találtak. Ennek ellenére 
előállították. Két hétig tartott 
a vallatás. A módszerek ke
gyetlenek voltak. Az elektro
mos „kezelés” után ceruzákat 
helyeztek az ujjai közé és ösz- 
szenyomták, majd nádpálcával 
ütötték a talpát. Kócsa Mihály 
erős volt testben, lélekben egy
aránt.

— Nem köptem. Nem árul

tam el az összekötők nevét, a 
sajtóterjesztőket, a vörös se
gély szervezőit. Kibírtam a 
kínzásokat. 1937-ben ismét le
buktam, de a vallatás szintén 
eredménytelen volt.

A nyilasok  
futni hagyták

1938-ban vasutas lett. A te
rézvárosi osztálymérnökségre 
került, majd a MÁVAUT ka
rosszéria üzemébe. 1944-ben 
megkezdődött a fegyveres el
lenállási mozgalom. Kruzslák 
Béla összekötőtől azt a meg
bízást kapja, hogy ő legyen a 
MÍÁVAUT-nál a fegyveres el
lenállás szervezője. Sikerült 14 
dolgozót maga mellé állítani. 
A futójavításra oda küldött né
met kocsikból lopták a fegy
vert, és azokat az újpesti par
tizáncsoportnak juttatták el. 
Buzgó Jánosné volt az átvevő. 
A fokozódó nyilas őrületben 
egyre nehezebb volt a kis el
lenálló csoportok tevékenysé
ge. Egy reggel két nyilas le
gény lépett a munkapadjához:

— Parancsunk van, hogy 
előállítsuk a Gestapónál! — 
mondta az egyik. — Öltözzön 
és megyünk.

Kócsa Mihály zsebében azok
ban a napokban már mindig 
ott lapult egy tojásgránát.

— Rendben van, mehetünk! 
— válaszolta. Amikor az utca 
végére értek, Kócsa Mihály a 
zsebéhez nyúlt.

— Én nem megyek a Gesta- 
póhoz, de ti sem! Egy mozdu
lat, és felrobbantom valameny- 
nyiünket!

A nyilas legények összenéz
tek.

— Hagyjuk futni! —• szólt az 
egyik. — Majd azt mondjuk, 
hogy nem találtuk a munka
helyén.

így menekült meg Kócsa 
Mihály.

Kaszai a Sándor

Béke és építőmunka
B éke és építőmunka, stabilitás és továbbhaladás, 

egyetértés és közakarat — ha csak néhány jel
lemző szóval próbálnánk összegezni az MSZMP 

XII. kongresszusán elhangzottakat, a kikristályosodott 
célokat, alighanem e fogalompárok kerülnének előtérbe. 
Olyan időszakban került sor a párt küldötteinek és ve
zetőinek mostani — feltehetőleg sokáig emlékezetes — 
tanácskozására, amikor mind a nemzetközi helyzet, 
mind a honi fejlődést' is befolyásoló világgazdaság fe
szült, hellyel-közzel válságos szakaszba jutott. Nemcsak 
a kommunisták, hanem mindenki, aki Magyarországon 
él — és itt akar boldogulni, maga és családja számára 
nyugodt körülményeket tudná —, várakozással figyelt; 
miként jelöli ki a követendő utat a nyolcvanas évek 
elejére és távolabbra a párt kongresszusa.

E március végi négy napon voltaképpen a csaknem 
negyedszázados, jól .bevált, tiszteletet érdemlő gyakor
lat folytatódott: a tisztségviselők csakúgy, mint a kül
döttek higgadtan, őszintén, az úgymond kényes kérdé
sek megkerülése nélkül fogalmaztak. Otvenheten szó
laltak föl, s mindenkit, aki az emelvényre lépett, a job
bító szándék vezérelte. Annak tudata, hogy barátaink
kal, szövetségeseinkkel együttműködve — de csakis ön
erőből: akarással, tudással, tehetséggel — lehetünk úr
rá a nehézségeken és juthatunk közelebb nemes cél- 
j adukhoz.

„A kommunista mindig bízik. . .  A kommunista 
akarja, ami az élettől jár neki, de azt munkával, osz
tályos társaival együtt akarja. . .  A kommunista az esz
mében hisz, sohasem adja fel a reményt, s mindig kész 
cselekedni** — mondotta a többi között Kádár János, 
az MSZMP ¡Központi Bizottságának első titkára. Immár 
nem is egy generáció nőtt fel, vált alkotóvá a felszaba
dulás óta, formálódott a munka társadalmának embe
révé. S az elmúlt hónapok tettei tanúsítják: állampol
gáraink döntő többsége hasonlóan érez és gondolkodik, 
bízik és cselekedni akar. Adott tehát a háttér, amely a 
határozatok végrehajtásának egységét szavatolja.

Sokan a munka kongresszusának is nevezték e 
tanácskozást. Okkal, hiszen a szólásra emelke
dők majd mindegyike azt fejtegette: miként 

dolgozhatnánk jobban, hogyan teremthetnénk kedve
zőbb feltételeket az elért életszínvonal megőrzéséhez, 
majd folyamatos javításához. S mert önismeret nélkül 
az ige frázis marad csupán, hallhattunk fogyatékossá
gainkról, ama hibákról, amelyek nem indokolhatók ki
zárólag a „körülményekkel”. Emberi gyarlóságokkal 
bajlódunk, amelyek levethetők ugyan — de ez is az 
őszinteséghez, az önismerethez tartozik: nem egyik nap
ról a másikra lesznek múlt idejűvé. Göröngyösebb az út, 
mint reméltük egykor, ám van és lesz erőnk az akadá
lyokat arrébb görgetni.

Hogyan tovább? Az útmutatás kiolvasható a XII. 
kongresszus határozatából: „Gazdasági fejlődésünknek 
alapvető feltétele, hogy bővítsük és elmélyítsük együtt
működésünket a Szovjetunióval és a többi KGST-or- 
szággal. .. Fejlesztjük bevált gazdaságirányítási rend
szerünket . . .  Alapvető feladat mind a központi irányí
tásnak, mind a vállalatok, szövetkezetek önállóságának, 
kezdeményezőkészségének egyidejű erősítése.” Ami 
ránk, szervezett dolgozókra vonatkozik: „A szakszerve
zetek fontos feladata, hogy képviseljék tagságukat és 
a dolgozók egyes rétegeinek érdekeit a vállalatok ve
zetősége és az állami szervek előtt —  Az üzemi de
mokrácia fórumainak tartalmas működtetésével bizto
sítsák, hogy a dolgozók véleményükkel, javaslataikkal 
érdemi módon hozzájárulhassanak a munka megjaví
tásához, fokozódjék részvételük a vezetésben.” Immár 
szőkébb pátriánkra utalva, mindez jobb feltételeket 
teremthet ahhoz, hogy: „A közlekedés különböző ágait 
összehangoltan kell fejleszteni. A távolsági áru- és sze
mélyszállításban növekedjék a vasút szerepe.**

Néhány nap telt el csupán azóta, hogy a kong
resszus küldöttei befejezték munkájukat; az 
elhangzottak és az elfogadott dokumentum 

elemzése még tart. Ám az első véleményekből is kisu
gárzik: a cselekedni akarók milliói magukénak érzik az 
MSZMP határozatát, egyetértenek vele, és annak szel
lemében kívánnak élni-dolgozni-alkotni-boldogulni az 
előttünk álló esztendőkben.

F. T.

Urbnn Lajos államtitkár 
látogatása Záhonyban

Urbán Lajos, közlekedés- és postaügyi minisztériu
mi államtitkár a közelmúltban a záhonyi átrakókörzet
be látogatott. A vendéget és kíséretét Záhonyba érke
zésükkor Kulcsár József, a debreceni vasútigazgatóság 
vezetője, Rigó Zoltán üzemigazgató, valamint a helyi 
párt és társadalmi szervek vezetői fogadták.

Az államtitkár miután meghallgatta a helyi veze
tők tájékoztatóját az átrakási munkálatok helyzeté
ről, még aznap megtekintette a személygépkocsi-átrakót 
és -tárolót, az ömlesztett árufélék átrakását, az érc- és 
olajtárolót.

Az üzemlátogatás másnap Fényeslitkén folytatódott. 
Ott a két rendezőpályaudvar, s a kocsijavító megtekin
tése szerepelt a programban. Ezenkívül még számos 
munkahelyet, egyebek között a számítástechnikai köz
pontot is meglátogatták a vendégek.

Az államtitkár és kísérete személyesen is meggyő
ződhetett arról, hogy az átrakás a körülményekhez ké
pest rendben halad. Ezt bizonyítja, hogy a múlt év el
ső két hónapjához viszonyítva az idén mintegy 200 ezer 
tonnával több volt a belépő, s csaknem ugyanennyivel 
több a kilépő áru. Mivel az export import és a tranzit 
várhatóan tovább növekszik és a moszkvai olimpia 
idején a személyforgalom is nagyobb lesz, a vasút ve
zetőinek jobban oda kell figyelni Záhonyra. Annál is 
inkább, mivel az egyes átrakókban jelenleg is jócskán 
akad' megoldásró váró feladat.



6 MAGYAR VASUTAS 1980. Á p r il is  5.

Szeretni a vasutat
Pesten, közel a Dunához, a 

Belváros közepén lakom. Té-‘ 
len, ha nem ülhetünk hajóra, 
kisfiámmal felszállók egy 7-es 
buszra: kimegyünk Kelenföld- 
re, s két jegyet veszek a Déli 
pályaudvarig. Miklóska ötéves, 
nagyon szereti a vonatot. Még 
vonaton nem mentünk vele 
nagyobb útra, de az idén már 
alig hagyhatjuk ki a Balatont. 
Addig azonban jó a Déli pá
lyaudvar is.

Ahogy felszállunk Kelen- 
földön a vonatra, az Miklós- 
kának külön szenzáció. Mi ta
gadás, a vonat páratlan köz
lekedési eszköz, nem titkolom, 
hogy számomra semmi sem 
pótolja. Miklóska egyelőre 
igen jól érzi magát a vonaton, 
ahol Kelenföldtől már van 
hely, az emberek barátságosan 
beszélgetnek, a fülkében jó 
meleg van. Egyszóval itt a 
béke és barátság szelleme ho
nol.

Nagyszerű dolog Kelenföld
ről — kettőnknek összesen két 
forint és néhány fillérért a 
Déli pályaudvarra utazni, 
ahová természetesen úgy érke
zünk meg, mintha Abbáziából, 
de legalábbis Balatonfüredröl 
jöttünk volna. És bár ez áz 
út igen rövid, mégis elég arra, 
hogy gondolataim el-elkószál- 
janak, különösen, ha a Déli 
nem fogad azonnal. Ez is 
előfordul. Ha a vonat valahol 
megáll, Miklóska megilletődve 
szemlélődik, miközben bizta
tom: nem kell félnie, estére 
hazaérünk, addig anyuka főzi 
a vacsorát.

Hát van nagyobb öröm az 
ilyen utazásnál?

★
Bevallom, én is szeretem a 

vasutat. Kedves gyerekkori 
emlékeim fűződnek a sínek 
világához. Mezőkeresztesi Be- 
recz nagyapám vasúti őr volt. 
Az öreg sok kilométert gyalo
golt a sínek mentén, és min
dig kötelességtudóan szalutált 
a szerelvényeknek — gyors
nak, személynek, tehernek 
egyaránt. így telt el az élete. 
Emellett há?körüli kicsi föld- 

*‘]&V?kapálgaita. Faluszéli házá- 
uban sok-sok nyáron át elidőz
tem, vakációztam.

Mennyire szerette volna sze
gény apám, hogy forgalmista 
legyek! Néha ma is elgondo
lom: milyen szép és nagyszerű 
dolog lehet vonatokat indíta
ni.

★
A harmincas évek elejéig 

Rákospalotán, a MÁV-telepen 
laktünk. A telepről nemcsak 
anyám jut eszembe, hanem 
apám is, aki harminc évig a 
pályafenntartásnál, irodában, 
afféle tisztviselőként dolgozott. 
Emlékszem, otthon éjszakán
ként tíz pengőért tussal, vo
nalzóval, olyan tervrajzokat 
készített, hogy az valami cso
dálatos volt. Később felnőtt

fejjel már azt is csodának ta
láltam, hogy apám el tudta 
végezni a négy polgárit.

Lajos testvére a lakatos 
mesterséget tanulta, de 
strand-jegyszedőként ment át 
a másvilágra, Angyalföldön, 
még a felszabaduláfe előtt lm 
re testvére a csepeli vasgyár 
Muki-mozdonyának vezetője
ként utazott el az égi mezőkre, 
tüdőgyulladással. Lakatosnak 
tanult ő is. Legtöbbre Lina 
húga vitte a paraszti életben. 
Emiatt viszont kitagadtak a 
családból valakit. Annak a fő
kalauznak a fiát aki el merte 
venni feleségül a szegény va
súti bakter lányát Berecz Li
nót.

Apám olykor el-elmaradt 
hazulról, azt mondta: kugli
zott a körben, de anyám sze
rint nem erről volt szó . .. Hát 
miről? Arra senki se gondolt 
a családban, hogy a Bethlen— 
Peyer paktum után, amely a 
Tanácsköztársaság megdönté
se után megroppan tóttá a 
vasutasok gerincét, mégis vol
tak emberek, akik megpróbál
tak szabadon lélegezni, gon
dolkozni. Ilyen lehetett apám 
& mert ha mással nem, csak 
ezzel tudom magyarázni, hogy 
a felszabadulás után a MÁV 
első munkásból lett vezérigaz
gatója Németh József is hívta 
munkatársnak. Az öreg súlyo
sodó betegsége miatt azonban 
már nem tudott menni.

Magam is írtam verset a 
vasútról, amikor a felszabadu
lás után vidéki újságíró let
tem . . .  „Nappal és éjjel, té
len és nyáron / Harcolt a ké
szültség az állomáson I Pálya
őr, fékező, mind katonák ők / 
Füst és korom, kocsik és jel
zők/ Aruk és emberek forga
tagában” — valahogy így
kezdődött a vers. Meditálni 
akartam arról is, hogy én aki 
nem lettem vasutas, mennyire 
otthon éreztem magam a 
vasútnál. Egyszer télen Szol-' 
nokon elakadt a vonatom,

amikor Pestről az öregemék- 
től, mentem vissza munkahe
lyemre, a csabai szerkesztő
ségbe. Szolnokon bementem a 
vasutasokhoz, és csodálatos 
távbeszélőjükön, a • csabaiak 
segítségével üzentem a szer
kesztőségbe. Megtakarítottam 
a postai telefonköltséget, meg 
talán a hóviharok miatt nem 
is kaptam volna egykönnyen 
vonalat.

★
A közlekedési koncepció té

májában egy évtizede tanul
mányt írtam a vasas-szakszer
vezetnek a járműprogramhoz 
tartozó üzemek — Rába, Cse- 
pelautó, Ikarusz stb. — okta
táspolitikájáról, s eközben 
meg voltam győződve arról, 
hogy a közlekedési koncepció 
jó és helyes dolog.

Moldova azonban. megingat
ta ezt a meggyőződésemet, s 
ma is egyre hallom a rádióból, 
hogy hiányoznak a megszün
tetett kisvasutak. Szerettem 
volna recenziót írni Moldova 
könyvéről, abban leírtam vol
na, hogy a vasutat szeretni 
bonyolultabb dolog, mint hisz- 
szük. A vasutat igazán csak 
úgy lehet szeretni, ha orszá
gos méretekben gondolkodunk, i 
ha az elmaradottságot felszá- 
móljuk, és a haladót minden
hol segítjük, ha a példás va
súti munkásokat nem szakít
juk el más — vasúton kívüli, 
olykor nem kevésbé hősies — 
munkásfrontok világától és 
fordítva.

Még valamit. Sírt egy néni 
a rádióban, mert megszűnt a 
kisvasút. Berecz nagyapám 
oldalbordája, szegény jó, okos 
Juli nagyanyám jut eszembe 
róla, aki még 70 évesen is 
hordta a piacra a kertből az 
almát, s mindazt ami ott meg
termett. Csak gondolt egyet és 
vonatra ült, mert ő is szerette 
a vasutat.

. . .  Szeretni a vasutat any- 
nyi, mint szeretni a mozgást, 

Berecz Miklós

Cikkünk nyom án

Újabb Bs-moiorvonaiokai kap 
a zalaegerszegi üzem főnökség

A Magyar Vasutas március 
8-án megjelent „Göcsejben 
várják a dízelesitésV* című 
oikíkel kapcsolatosan a gépé
szeti szakosztály vezetőjétől az 
alábbi levelet kaptuk.

„A szállítási teljesítmények 
vontatást nemek közötti meg
oszlása az egyes területeken a 
korábbi terveknek megfelelő
en alakult. Ennek következté
ben a vasúiigazgaitóságok kö
zül jelenleg a szombathelyi
néi legnagyobb a gőzüzemű 
teljesítmények aránya.

A járműtelepítési tervek

szerint a következő időszak
ban, a beszerzési lehetőségek 
figyelembevételével folytató
dik a vontatás korszerűsítése, 
így 1980-ban további Bz-mo- 
torvonatok kerülnek a zala
egerszegi üzemfőnökségre. En
nek kapcsán a baiatonkömyé- 
ki mellékvonali forgalom nyá
ri idényre történő korszerűsí
tésének biztosítására az 
augusztus-szeptember hónap
ra tervezett 5  Bz-motorvona- 
tot már a menetrendváltozás 
előtt, április megkapja az 

. üzemfőnökség."

Tapsi fü les  —  p u tton n ya lT alán még nem késő, ta
lán még időben szólok: 
vigyázzunk a nyuszira! 

Pontosabban nem is á húsvéti 
szolgálatát hivatalból teljesítő, 
piros tojás és egyéb ügyben 
rendszeresített nyuszira, ha
nem ama rókákra, farkasokra, 
oroszlánokra, akik e kora ta
vaszi ünnepen nyuszinak ál
cázzák magukat. E figyelmez
tetés nem alaptalan, talán még 
emlékszünk rá: karácsony
tájt, az egyik északi ország
ban, Télapó toppant be a for
galmas bulvár nagy forgalmú 
bankjába, hogy ott különös 
módon kívánjon kellemes ün
nepeket. Ahelyett, hogy put
tonyából szaloncukrot, virgá
csot, krampuszt vagy egyéb 
szívmelengető ajándékot vett 
volna elő, fegyvert rántott, 
majd a nemesebb célokra szánt 
puttonyba besöpörte a jó hírű 
pénzintézmény aznapi bevéte
lét és'komótos léptekkel távo
zott.

Egyetlen percig sem kétlem: 
a bank lelkiismeretes személy
zete pontos személyleírást 
adott a rablóról, s a rendőr
ség menten nyomozni kezdett 
egy fehér szakállas, fehér 
szemöldökű férfiú után, aki pi
ros csizmát, piros köpönyeget 
és a változatosság kedvéért pi
ros kucsmát visel. Ügy hírlik, 
a kriminalisztikai tudorok 
igyekezete mindmáig nem ve
zetett sikerhez, s a remény is 
mind kevesebb. Télapó ilyen
kor már az igazak álmát alusz-

sza; öreg szegény, tán eny
hén szenilis is, és nem emlék
szik pontosan, hogy ama de
cemberi napokban merre járt, 
hová mit vitt — s honnan mit 
hozott el.

Most, április elején, nyuszi 
járta-járja az országokat, ám 
legyünk éberek! Fölöttébb 
gyanús kell hogy legyen, ha 
a húsvéti nyuszinak hosszú, 
lompos, barna farka van, s 
miközben pingálni való tojást 
kunyerál tyúkanyótól, felfalja 
a kiscsibéket. Az sem meg
nyugtató, ha a nyuszinak ha
talmas sörénye van, és akko
rákat ordít, hogy Bátaszéktől 
Battonyáig beleremegnek a 
szemaforok. Hogy ez képte
lenség? Ne feledjük: Magyar- 
ország köztudottan a művésze
tek hazája, utánzó és átválto
zó művészeink is több hétig 
tartó ki-mit-tudot rendezhet
nének. Tízezerszámra ugrál
nak közutainkon és közhivata
lainkban álnyuszik, akik még 
nem is oly rég áloroszlánok 
voltak — pedig valójában 
egész másfajta négylábúak.

Nézzük csak a házassági ap
róhirdetéseket. Megannyi „csa
lódott, önhibáján kívül elvált, 
finom lelkű”  nyuszi keresi 
„hasonló adottságokkal rendel
kező, magányos” nyúltárs is
meretségét. Persze az sem baj, 
ha a leendő társnak a hasonló

adottságokon felül öröklakása, 
ez évre érvényes gépkocsi
kiutalása és világkörüli uta
zásra való hajlama is van. 
Utóvégre egyetlen csalódott 
nyuszitól sem várható el, hogy 
élete végéig a komfort nél
küli lapulevél alatt lakjon, 
maga húzza a hímes tojással 
teli kézikocsit, és folyton csak 
a saját erdejében barangoljon. 
A bökkenő csak az, hogy a 
korábban medvének, lajhár- 
nak vagy hiénának titulált elő
ző élettárs is hirdet, önmagát 
„csalódott, önhibáján kívül' el
vált, finom lelkű” nyuszinak 
nevezve. S így utólag bölcs 
bagoly legyen a javából, aki 
képes eldönteni: melyikük volt 
a nyuszi és melyikük a hiéna?

Nemrég történt: szépremé
nyű ifjú szakember jelentke
zett felvételre aá egyik jármű
javító üzemben. Az egyetemet 
jeles eredménnyel fejezte be, 
aztán egy nagyvállalatnál he
lyezkedett el, ám ott — mivel 
ő, ugye, csak egy nyúl — a 
bölények nem hagyták érvé
nyesülni. Átigazolt , hát egy 
kevésbé nagy vállalathoz, ám 
amott meg tucatnyi hiú páva 
volt, akik tetszetős tolláikká! 
eltakarták a szürke nyuszit. . .  
a diplomájával szembeni bűn
tény lett volna fél évnél to
vább maradni! Dolgozott egy

A vasutas-szakszervezet és a Közlekedési Tudományos Egyesület között több éve eredményes 
az együttműködés, gyakran kerül sor közös rendezvényekre, találkozókra. Legutóbb március 
28-án találkoztak a KTE már nyugdíjban levő vasúti szakemberei, egykori vezetői a vasutas
szakszervezet és a vasút vezetővel, szakszervezetünk székházában. A találkozón részt vett 
Sólyom Ferenc, a SZOT titkára. Koszorús Ferenc főtitkár tájékoztatta a résztvevőket a szak- 
szervezet előtt álló feladatokról, a két szervezet együttműködéséről. Utána Szűcs Zoltán, a 
MÁV vezérigazgatója Ismertette a vasút eddigi eredményeit és terveit. (Képünkön: Koszorús

Ferenc főtitkár tájékoztatóját tartja.)

KÉT HÉT M ÁTRAH ÁZÁN

A p a  és fia  a vasutasüdülőben
Autóbuszunk nehezen ka

paszkodik fel a hegyre. Már 
elhagytuk Füredet, amikor a 
vezető megszólal:

—  A vasutasüdülő követ
kezik!

A leszálláshoz sokan készü
lődnek, hiszen ma váltás van. 
A megállótól az üdülőig alig 
száz méternyi az út.

A megérkezéstől számított 
néhány nap elteltével Bodnár 
Lászlónéval, a vasutasok ked
venc üdülőjéről beszélgetünk, 
amelynek . ma, ípá  ̂ tulajdon
képpen csak a" neve „vasutas”.

— Igen, mert a létesítményt 
1976. októberében átvette a 
SZOT — magyarázza a gond
noknő. — A régi nevet azon
ban nemcsak megszokásból 
használjuk. A beutaltak több
sége most is MÁV-dolgozó, az 
arányuk körülbelül 66 száza
lék. Egyébként szerte az or
szágból'és szinte minden fog
lalkozási ágazat képviseleté
ben érkeznek hozzánk a ven
dégek. S tekintve, hogy csalá
dos üdültetés a fő profilunk, 
feltehetően még több vasutast 
fogadhatunk a jövőben, mi
után 1980-tól megszűnt az a 
korlátozás, amely szerint

még kisebb vállalatnál is, de 
ott — elnézést — tulok volt 
a főmérnök, miközben túl 
okosnak hitte magát. . .

A járműjavító előrelátó osz
tályvezetője nyúlfarknyi türel
met kért, mielőtt alkut kötöt
tek volna, s kapcsolatba lépett 
a nagy-, a kevésbé nagy és a 
még kisebb vállalat e tárgy
ban illetékes szakembereivel. 
Kiderült, hogy Nyúl kartárs a 
nagyvállalatnál bizony-bizony 
ökörnek találtatott, már az el
ső feladatának ellátásakor 
olyan műhibát vétett, amely
hez hasonlóért a középiskolá
ban osztályismétlés dukál. A 
kevésbé nagy vállalatnál más 
volt a baj: bikának képzelte 
magát, s elsősorban férjes asz- 
szonyokra specializálódott. De 
nem volnánk hűek az igazság
hoz, ha elhallgatnánk: nyúl- 
ságáról is tanúságot tett, ami
kor az egyik felszarvazott férj 
magyarázatot követelt. A még 
kisebb vállalatnál szajkónak 
bizonyult: egyebet sem han
goztatott napestig, mint hogy 
mire lenne képes, ha érvénye
sülni hagynák. E fárasztó szaj
kózástól a munkára már nem 
maradt energiája...

Vigyázzunk hát, emberek — 
mondom még egyszer, nyoma
tékkai — a húsvéti nyuszikra, 
mert ki tudja, hogy mimikri 
módon mi mindenné változ
hatnak. (Akit érvelésem még
sem győzött meg, forduljon bi
zalommal Aesopus kollégám
hoz!)

— földes —

MÁV-dolgozók gyermekeit
csak az iskolai szünidőben 
fogadhatjuk. . .

— Előnyös, vagy hátrányos-e 
a vegyes összetétel?

— Mi nem teszünk különb
séget vendég és vendég kö
zött — hangzik válaszként. — 
Legalábbis nem aszerint, hogy 
mi a foglalkozásuk. Egyedüli 
célunk, feladatunk, hogy a 
lehető legnagyobb nyugalmat, 
kényelmet biztosítsuk a be
utaltaknak. Éttől függetlenül 
könnyen felismerjük a vasuta
sokat.- ' 'J

— Miről?
— Jellemző rájuk a szoká

sosnál erősebb összetartás, 
valamint az is, hogy nemigen 
tudnak semmiről úgy beszél
getni, hogy témájukban ne 
szerepeljen a vasút.

— Tehetünk egy próbát?
—  Természetesen.
A társalgóban három férfi 

ül az egyik dohányzóasztal
nál: két idősebb és egy fiatal.

— Biztos, hogy ők is vasu
tasok — mutat rájuk a gond
noknő.

Valóban nem tévedett. A 
legidősebb Pecza János nyug
díjas, Hatvan állomás egykori 
tér fel vigyázó ja. A másik, 
olyan jó ötvenes kinézetű, 
Jámbor Dezső, a MÁV Buda
pesti Építési Főnökség 9-es 
építésvezetőségének műveze
tője. A legfiatalabb pedig ifj. 
Jámbor Dezső, a ferencvárosi 
pályafenntartási főnökség vas
útépítő szakmunkása.

— Apa és fia együtt üdül? 
— kérdezem.

— Eredetileg a feleségem
mel akartam jönni — mondja 
az idősebb Jámbor —, de saj
nos betegállományba került, 
így azt mondta: „menjen el 
helyettem a gyerek, hisz* őrá 
is ráfér egy kis pihenés”. A 
feleségem szintén vasutas: a 
ferencvárosi pft-nél takarító
nőként dolgozik.

— ön mivel foglalkozik az 
építési főnökségnél?

—  Évek óta a hegyeshalmi 
fővonal rekonstrukcióján dol
gozom. Az is lehet, hogy már 
onnan megyek nyugdíjba. Az

Az Utasellátó Vállalat min
den év márciusában alkalmat 
nyújt II. és III. éves , szak
munkástanulóknak, hogy egy
mással vetélkedve bemutassák 
a szakiskolában és az üzemek
ben eddig elsajátított tudásu
kat. Az idén 112 szakács, cuk
rász, felszolgáló és vendéglá
tóipari eladó vett részt a Ke
leti étteremkombinátban és a 
pályaudvar kultúrtermében 
rendezett vetélkedőn.

idén harminc esztendeje, hogy 
pályaépítő vagyok.. .

— Ügy tűnik, szokatlan a 
semmittevés.

— Hát bizony tennék-vea- 
nék szívesen valamit. Életem
ben most másodszor üdülök, 
s pályafutásom alatt ritkán 
fordult elő, hogy egyfolytában 
ilyen sokáig pihenjek. Az 
utóbbi években különösen fe
szített a munka, s alig volt rá 
példa, hogy nyolc órából kitel
jen a napi teendő. ' Azelőtt 
technikumot, majd tisztképzőt 
végeztem, tehát tanulni kellett 
a munkaidő után, ezenkívül a 
ház körül is mindig volt mit 
csinálni.

— Saját házban laknak?
— Á, dehogyis! Dunaharasz- 

tiban, a 13-as Őrház az ottho
nunk, csaknem harminc esz
tendeje. Nagyon szeretek ott 
élni: szép a környezet, és ál
landóan érzem a vasút mozgá
sát. Csak egyetlen dolgot hiá
nyolok, . de azt nagyon. Nincs 
villanyunk. Mindössze kétszáz
ötven méterre húzódik a veze
ték, mégse kötik be hozzánk, 
pedig 1964 óta kérvényezem. 
Ha villanyfénynél tanulhat
tam volna, talán még most se 
kellene szemüveget viselnem. 
Bánná az ördög, ha nem vol
nának ott a gyerekek.. .

— Az ifjabb Jámbor mivel 
foglalkozik a pft-nél?

—  Mielőtt ide jöttem a bu-
dapest—kunszentmiklósi vo-
nálrészén szinteztem a pályát. 
Bizonyosra vehető, hogy az 
üdülés letelte után is ott foly
tatom a munkát, tavasztól pe
dig vegyszeres gyomirtás lesz 
a feladatom. Az ezzel kapcso
latos tanfolyamot ugyanis a 
közelmúltban végeztem el.

Ahogy teltek a napok a 
mátraházi üdülőben, több 
ilyen beszélgetésnek voltam a 
résztvevője. Szót váltottunk és 
barátságot kötöttünk moz
donyvezetőkkel, forgalmisták
kal. raktárnokokkal, vonatkí
sérőkkel. Az utolsó napokban 
néha-néha úgy tűnt, mintha 
egy forgalmas állomáson len
nénk . . .

Március 26-án, ünnepélyes 
külsőségek között került sor 
a verseny értékelésére. Dr. 
Juhász József né személyzeti 
igazgató üdvözölte a meghí
vott vendégeket és a verseny
zőket, köztük Molnár Győr- 
gyöt, a vasutas-szakszervezet 
titkárát. Az értékelés után a 
győzteseknek és a helyezettek
nek Tóth László, a vállalat fő
igazgatója adta át az okleve
leket és jutalmakat.

Séra Sándor

Szakmunkástanulók versenye 
az Utasellátó Vállalatnál
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M it tartalmaz a KGST-tagországok 

hosszú távú szállítási célprogramja

Március 24—27-ig

Budapesten ülésezett a KGST vasúti szekciója

S. Houska csehszlovák közölekedési miniszterhelyettes megnyitja a tanácskozást

A szállítás a szocialista or
szágok gazdasági integrációjá
nak fontos tényezője. A 
KGST Szállítási Állandó Bi
zottságának megalakítása is 
hozzájárult a nemzeti szállítá
si rendszerek tökéletesítéséhez, 
egymással összefüggő fejlesz
téséhez, a nemzetközi közleke
dési útvonalak bővítéséhez. Az 
együttműködés résztvevői az 
összes szállítási ágak együttes 
útvonal hosszúságát 3,5 millió 
kilométerre növelték. A teher
forgalom az eltelt két évtized 
alatt nyolcszorosára növeke
dett, az utasforgalom pedig 
megnégyszereződött. A KGST- 
tagállamok közötti kölcsönös 
teherszállítások 1960—1978. kö
zött a négyszeresére növeked
tek, a személyszállítás pedig 
megtízszereződött

Dinamikus fejlődés
A testvéri államok sokolda

lú együttműködésében mutat
kozó dinamikus fejlődés egy
re nagyobb feladatokat állít a 
szállítás elé. Ezeknek a fel
adatoknak a megoldása nem 
mindig illeszkedik bele az öt
éves tervciklusokba. 1990-re a 
kölcsönös szállítások a sze
mélyforgalomban feltehetőleg 
megkétszereződnek, a teher
forgalomban pedig 60—80 szá
zalékkal emelkednek. Nos, ez 
tette szükségessé a KGST 
XXXIII. ülésszakán a hosszú 
távú együttműködési célprog
ram elfogadását a szállítás te
rületén.

A hosszú távú együttműkö
dési célprogram a testvéri ál
lamok közötti együttműködés 
új szakaszát jelenti. Célja a 
KGST-tagállamok gazdasági
lag megalapozott szükségletei
nek mennyiségi és minőségi 
kiegészítése a személy- és te
herszállításokban. E cél eléré

sének útja: a nemzeti szállítá
si rendszerek egymáshoz kap
csolódó fejlesztése a műszaki
tudományos haladás alapján, 
továbbá e szállítási rendsze
rek egyre szorosabb együtt
működése.

A hosszútávú együttműkö
dési célprogram nagy figyel
met szentel a szállításban a 
munkatermelékenység növelé
sének, a nemzetközi vonalak 
és csomópontok átbocsátó-, 
fuvar- és elegyfeldolgozó ké
pessége növelésének. Ennek 
érdekében egy sor feladat 
megoldását vették tervbe. Kö
zéjük tartozik a forgalom és 
a technológiai folyamatok, a 
nagy raksúlyra és gyorsaságú 
szállítástechnika, a rakodó
munkálatok komplex gépesí
tésére szolgáló eszközök auto
matizált irányítási rendszerei
nek bevezetése. Ugyanezt a 
célt szolgálják a tervező, a 
gazdasági és a műszaki-tudo
mányos tevékenységben az 
együttműködés tökéletesítésé
re a programban előirányzott 
intézkedések. A hosszú távú 
együttműködési célprogram a 

.szállítás minden fő ágazatát 
felöleli.

A  fejlesztés irányai
A vasúti szállítás területén 

a közös erőfeszítéseket 18 fő
vonal fejlesztésére fogják 
összpontosítani. Közülük négy 
szeli át Magyarországot. Ezek 
olyan fontos vonalak, miöt a 
Krivoj Rog—Lvov—Budapest, 
a Gdynia—Budapest—Buka
rest—Rusowce, a Rostok—Ber
lin—Prága—Budapest—Kele- 
bia és a Szczecin—Varsó—Stu- 
rovó—Budapest—Szófia vonal. 
Itt előirányozták a második 
vágánypár megépítését, a vil
lamosvontatás széles körű be
vezetését, az automata térköz
biztosítást és a diszpécser
rendszer bevezetését, s a pá
lya megerősítését. A szállítási 
kapcsolatok tökéletesítése 
szempontjából nagy jelentősé
gű lesz a határátkelőhelyek lé
tesítése és rekonstrukciója. 
Tovább fejlesztik például a 
Batyevo (Szovjetunió)—Eper- 
jeske (Magyarország) átkelő
helyet.

A víziszállítás fejlesztésében 
a program a fő figyelmet a 
hatékonyság növelésére fordít
ja. Ebből a célból tervbe vet
ték a tengeri és folyami kikö

tők átbocsátó képességének 
növelését, a flották kiegészíté
sét a legmodernebb konstruk
ciójú hajókkal, a szállítások 
szervezésének és irányításának 
tökéletesítését.

A közúti szállítás fejlesz
tésében a nagyforgalmú 
nemzetközi utak korszerűsíté
sére helyezik a hangsúlyt. 
Alapjában véve négy főútvo
nalról van szó, amelyeknek 
együttes hossza 8,8 ezer kilo
méter. Közülük három vezet 
keresztül Magyarországon. 
Ezeknek az utaknak a re
konstrukciója során létesítmé
nyeket építenek az utasok ki
szolgálására és a szállítóesz
közök ellátására. Ezenkívül a 
magyar és a lengyel kormány 
kezdeményezésére tervbe vet
ték az Európa északi részéből 
dél felé vezető autópálya meg
építését. Ugyanekkor előirá
nyozták egyes útvonalak és 
gépkocsiszállító vállalatok kö
zös üzemeltetésének bővítését, 
a diszpécser- és technikai 
szolgálatok együttműködését.

Ami a légiszállítást illeti, a 
hosszú távú együttműködési 
célprogram az együttműködés 
öt fő irányára terjed ki. Ezek: 
a nemzetközi légikikötők kor
szerűsítése és felújítás, a légi
közlekedés automatizált irá
nyítási rendszereinek fejlesz
tése és bevezetése, a repülőgé
pekre a helyfoglalás és a jegy
eladás automatizált irányítási 
rendszerének létrehozása és 
bevezetése. Ide tartozik továb
bá az aviatikái eszközök javí
tásának biztosításával és a 
nemzetközi repülőútvonalak 
közös üzemeltetésével kapcso
latos kérdések.

Megállapodások
Aj hosszú távú együttműkö

dési célprogram a KGST-tag- 
államok közti szállítási kap-

nökbáge a közelimúíltban érté
kelte a tagcsoport 1979. évi 
munkáját. Az eredményeik 
összegezéséből lkáitűnt, hogy a 
3500 vasutast magába foglaló 
tagcsoport magáénak érzi a 
magyar—szovjet kapcsolatok
ápolását, annak továbbfejlesz-\ 
tését. A szegedi vasutasok ez 
irányú munkája sokrétű és 
színes volt. Védnökséget vál
laltaik a Szovjetunióból étike-, 
zó, illetve oda induló barát- 
sáigvonatoik felett. Az elmúlt 
év tavaszán Szegeden meg
rendezitek a szovjet műszaki 
napokat, amelynek egyik elő
adója a moszkvai közlekedési 
egyetem tanána volt. A Szov
jet Tudomány és Technika 
Házától rendszeresen filmeket 
kölcsönöztek. Beneveztek az 
orosz nyelvi versenybe, alhol 
két kategóriában húszán ver
senyeztek. Közülük Pintér 
Erika az országos döntőben 
második lett.

A barátsági munkában igen 
fontos helyet 'kapott a szege
di és az odesszai vasutasok 
testvérvárosi kapcsolata. Ko
rábban a két valsútigazgatóság 
együttműködési szerződést kö
tött, amit tavaly közös mun- 
kaversennyel is kiegészítettek. 
Kölcsönös tapasztalatcsere-lá
togatások mellett az elmúlt 
év őszén 30 szegedi vasutas 
társasutazáson is ellátogatott 
a Szovjetunióiba.

A tanácskozáson Lovász Lá
zár vas útigazgató, a tagcso
port ügyvezető elnöke beje
lentette, hogy a szegedi vas
utasok MSZBT-tagcsoport j a
csatlakozik a kecskeméti 
Fémmunkás Gyár MSZBT- 
taigcsopOrtjánalk a XII. pánt- 
kongresszus tiszteletere tett 
felhívásihoz. E felhívás java
solja: alakítsák meg a moszk
vai rádió magyar nyelvű adá
sa hallgatóinak baráti klub
ját. Vállalták, hogy a moszk
vai rádió magyar nyelvű adá
sát rendszeresen hallgiaitják, és

csolatok fejlesztésének terüle
tén kétoldalú és többoldalú 
megállapodásokon keresztül 
valósul meg. Néhány megálla
podást még a hosszú távú 
együttműködési célprogram 
elfogadása előtt megkötöttek. 
Ezek az 1978. évi megállapo
dások a következők: az Ilji- 
csevszk—Várna kompátkelés 
üzémeltetéséről és a magyar, 
bolgár, szovjet és csehszlovák 
részről aláírt Interlichter nem
zetközi vállalat létesítésétől 
szóló megállapodás. Két má
sik okmányt a múlt év már
ciusában kelteztek. Ezek a 
Szovjetunió és Magyarország 
között a vasúti határátkelés 
fejlesztéséről és az Intermor- 
puty szovjet—bolgár társaság 
megszervezéséről szólnak.

A KGST XXXIII. ülésszaka 
idején a szállításra vonatkozó 
hosszú távú együttműködési 
célprogram keretében további 
tíz megállapodást írtak alá. 
Közülük kettő vasútvonalak 
fejlesztésére vonatkozik. Az 
első a nemzetközi jelentőségű 
vasútvonalak rekonstrukciójá
ról és technikai felújításáról 
szóló (ez a legnagyobb megál
lapodás a szállítás területén a 
KGST-tagállamok . együttmű
ködésének egész története fo
lyamán). A második az űj 
vasúti határátkelőhely építé
séről szól a Szovjetunió és 
Csehszlovákia között.

Nehéz lenne felmérni, hogy 
a hosszú távú együttműködési 
célprogramnak milyen jelen
tősége lesz a testvéri orszá
gok szállításának a nyolcva
nas években bekövetkező fej
lődésére. A célprogram fő té
telei azonban már bekerülnek 
a KGST-tagállamok 1981— 
1985. évi sokoldalú integrációs 
intézkedésének tervébe.

az ott hallott bel- és külpo
litikai, kulturális és gazdasági 
ismereteiket továbbadják, ne
gyedévente a baráti klubta- 
•Háltoozó keretében a műsoro
kat megbeszélik, értékelik.

Az ülésen részit vett Jurij 
Mihajlovics Rogov, a moszk
vai rádió budapesti állandó 
tudósítója, és dr. Eke Károly, 
a Magyar Rádió külpolitikai 
osztályának vezetője is, akik 
'felszólalásaikban hangsúlyoz
ták a szegedi vasutasok csat
lakozásának jelentőségéit, a 
(megalakult rádiósklub fontos
ságát és a propagandamunka 
szükségességét.

(Gellért)

édesanyám meséli: — Este
^  még behúzódtunk a pin

cébe, de még el se aludtunk, 
amikor nagyapád jött és azt 
mondta, hogy nagy csend van 
a falu körül. Tanakodtunk, 
fölmenjünk-e a megszokott 
ágyunkba, mert az előző napo
kon, éjszakákon csak úgy sü
völtöttek felettünk az ágyú
golyók. Egy lehuppant a Ta
kácsék kertjébe is, és akkora 
gödröt csinált, hogy az alján 
felfakadt a víz. De emberben 
nem tett kárt.

A németek is eliszkoltak. 
Szóval ahogy a katonák mond
ják, olyan senki földje lettünk. 
Nagyapád azt mondta: meg
látjátok, mire megvirrad, itt 
lesznek az oroszok.

És csakugyan még alig pir- 
kadt, két lovaskatona állt meg 
a házunk előtt. Nemszkij, 
nyemszkij. . .  Mondogatták, s 
benéztek a házba, az ólakba, 
pincébe, de még a kemencébe 
is. Aztán csak mentek. Ház
ról, házra.

Nem sokkal ezek után há
rom tank dübörgőit végig az 
utcánkon, aztán szekeres, lo
vaskatonák jöttek, de annyian, 
hogy minden házba jutott 
vagy tíz.

A KGST Közlekedési Állan
dó Bizottságának vasúti szek
ciója március 24. és 27. között 
tartotta 39. ülését a MÁV Ve
zérigazgatóságon. A tárgyalá
sokon Bulgária, Csehszlovákia, 
Kuba, Lengyelország, Magyar- 
ország, az NDK, Románia és 
a Szovjetunió vasúti szakértői, 
továbbá a KGST-titkárság és 
Jugoszlávia képviselői vettek 
részt. A ‘ tanácskozást Ónozó 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszterhelyettes nyitot
ta meg.

Az ülésen egyebek között 
értékeltek az export, import 
és tranzit szállítások múlt évi 
helyzetét. Megállapították, 
hogy a közös célok megvaló
sításának elősegítése érdeké
ben több ország vasútja foly
tatta vonalainak villamosítá
sát, a pályafelújítást, a bizto
sítóberendezések automatizálá
sát, a rakodásgépesítés foko
zását, a technológiai folyama
tok tökéletesítését. Célszerű
ségi okokból az elfuvarozásra 
váró áruk egy részét más köz
lekedési eszközökre, például 
hajókra irányították és ebben 
az esetben a forgalmat a Du
nán bonyolították le. A szál
lítási 'követelmények igényes 
kielégítésében nagy segítséget 
jelentett a határállomások dol
gozóinak jó együttműködése, 
szoros munkakapcsolata.

Az eredmények mellett ne
hézségek is felmerültek. Nem
csak a tavalyi első negyedév 
rendkívül kedvezőtlen időjá
rása, hanem az ipar egyenlőt
len árufeladása és az üres ko
csik késői visszaérkezése is ne
hezítette a vasutak folyamatos 
munkáját. A hiányosságok mi
előbbi felszámolása céljából 
a delegációk szükségesnek 
tartják az előszállítások foko
zását, a fuvarozások egyenle-

Nálunk is körülülték hatan 
az asztalt. Nicsak, ni! — mon
dogattuk, hiszen ezek nem is 
olyan emberevők, ahogy ré
misztgettek velük minket. Ne
hezen értettünk ugyan velük 
szót, de kézzel-lábbál muto
gatva valahogy ismerkedtünk. 
Egy nagy lábasban rántottát 
csináltam nekik, és úgy neki
estek szegények, mint akik 
napok óta nem láttak ételt. 
Pedig tele volt a tarisznyájuk 
mindenféle konzervekkel. 
Nagyapádnak két marék do
hányt is adtak, amikor egy 
kancsó bort tett az asztalra.

Hálálkodtak, nevetgéltek. 
Egyszeresük felállt közülük az 
egyik, és mint a vizsla, fel
tűnően szaglászni kezdett. És 
egyenesen a kamraajtó felé 
lépegetett.

Űristen! Kapkodtam a fe 
jemhez, mert ugye, néhány 
dolgot odarejtettünk. Még 
idejekorán kiásott nagyapád 
egy jókora vermet. Szalonnát, 
lisztet, zsírt meg miegyjnást 
dugdostunk el. Beterítettük jó

tességét, a rakodólapok, kon
ténerek kihasználásának növe
lését, különösen a határforga
lomban, és a vonatok menet- 
rendszerű közlekedtetését.

A jövőre vonatkozó elkép
zelések megoldása körültekin
tő előrelátást igényel. Ennek 
tudatáéban tárgyaltak a mosta
ni megbeszélésen a KGST-or- 
szágok harmadik határforgal
mi konferenciájának előkészí
téséről. Az októberben, Moszk
vában rendezendő ülés legfon
tosabb témája a határállomási 
tartózkodási idők csökkentése. 
Ennek eléréséhez természete
sen kevés csak a vasutak 
igyekezete. Szükséges az or
szághatárokon szolgálatot el
látó valamennyi hatóság segí
tőkészsége, gyors munkája.

A Villamöseríergia, a tüzedő- 
és kenőanyagok gazdaságos 
felhasználása időszerű kérdé
seinek megvitatására újabb

vastagon szalmával, aztán 
deszkával, s úgy rá a földet, 
aminek a tetejét szépen el is 
mázoltam. De azokkal a nagy 
csizmákkal, ami a katonák lá
bán volt, csak dobbant volna 
a föld, ha bemegy ez a szaglá
szó katona, hát csak elébe áll
tam. Magyarázom neki, hogy 
csinálok még valami enniva
lót, ha éhesek, csak üljön már 
le. De nem. ö  is mutagat, ma
gyaráz, a többiek meg már a 
hasukat fogják a nevetéstől.

Nagy baj nem lehet, ha nem 
komiszkodnak — gondoltam, s 
hát elálltam a katona útjából. 
Lesz ami leSzl Talán csak nem 
fog ott táncra perdülni, s nem 
veszi észre a titkos vermet.

Ó, hát a lelkem! Mit gon
dolsz, hová lépett egyenest? 
A káposztáshordóhoz. És lá
tom, hogy szinte csurog 2 
nyála, úgy bűvöli azt a hor
dót.

No, hát, ha csak ez a bajod, 
segítek én azon, s már mond
tam is nagyapádnak, hogy 
emelje le a káposztáról a nagy 
követ.

ülés összehívását határozták 
el. Ennek helye májusban a 
szovjet főváros lesz. Említésre 
érdemes, hogy a KGST két 
szekciója — a vasúti és a jár
műgyártás! — ugyancsak má
jusban tanácskozik Magde- 
burgban. Tárgyalnak az épí
tés követelményeiről, az alkat
részek és a szerkezeti egysé
gek szabványosításáról és szó 
esik a zajártalom problémái
ról, valamint a járművek tűz- 
állékonyságáról.

A budapesti ülés témái össz
hangban állnak a közlekedés- 
politikai koncepció célkitűzé
seivel, miszerint: JtA nemzet
közi közlefkedési fővonalakat, 
a határállomások kapacitását 
a forgalomnak megfelelően, az 
érintett országokkal egyeztet
ve úgy kell fejleszteni, hogy 
megbízhatóan töltsék be sze
repüket az európai közlekedé
si rendszerben

Vittem a teli tálat, és oda 
raktam eléjük az asztalra: 
Nyomban nekiestek. Én még 
olyan lakmározást azóta se 
láttam, fiam, mint, amit ezek 
az orosz katonák ott művel
tek a savanyúkáposztával.

Hálából öleltek, köszönték a 
csemegéit, és nagyapádnak új
ra telerakták a markát do
hánnyal. Ezután a szaglászó 
katona kiszaladt a szekerük
höz, és egy papírzsákban vagy 
öt-hat kilóra való kockacukrot 
adott ajándékba. Majd elájul
tam a boldogságtól, hiszen 
ennyi cukor életemben sem 
volt egyszerre a háznál. Nagy 
kincs volt az akkor, fiam!

Főztem is nekik olyan lek
vár osderely ét, hogy a püspök 
is nyalogatta volna a száját, 
de ők szegények csak bekap
kodták, mert jött a parancs, 
hogy menni kell tovább.

Tanakodtam, hogy miben 
adhatnék még nekik az útra fi 
hordóskáposztából, aztán vé
gül is feláldoztam egy fatá
lat.

Hát ez történt itt, a mi fa
lunkban, fiam azon az emléke
zetes reggelen, amikor ránk 
köszöntött ez az új világ!

Dávid József

J. Grecsanyin (APN)

Szegeden eredményesen ápolják 

a magyar— szovjet barátságot
A  szegedi csomópont 

MSZBT-tagcsoportjának el-
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Mester Alajos vezérigazgató-helyettes aláírja az együttműkö
dési megállapodást

Amikor ránkvirradt.
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T íz  éve a legjobbak között
Bemutatjuk Maros Magdát, a BVSC válogatott vívóját

A pástok környékén rend
szerint előre köszönnek neki, 
s ebben tulajdonképpen sem
mi meglepő nincs, Maros 
Magda, a BVSC válogatott 
tőrvívója maholnap egy év
tizede a sportág legjobbjai kö
zé tartozik. Ez idő alatt nyert 
egy világbajnoki csapatara
nyat (1973, Göppingen), volt 
ötödik a VB egyéni versenyé
ben, kétszer szerzett országos 
bajnoki címet, diadalmasko
dott számtalan rangos viada
lon, és most Moszkvára ké
szül V .  .

—  Soha nem tartottam ma
gam valamiféle kiugró tehet
ségnek — mondja elgondol
kodva —, nem is voltam az. 
Átlagosak az adottságaim: a 
technikám, az erőnlétem, a 
tempóérzékem. Talán a szor
galom az, amivel be tudtam 
ékelődni a legjobbak közé. . .

Ez, mármint az első váloga
tottság 1973-ra esett, s mind
járt világbajnoki aranyat je
lentett. Azóta egyetlen alka
lommal sem szerepelt nélküle 
a magyar együttes világver
senyen. Ritka sorozat ez, s* va
lahol a kiegyensúlyozottság, a 
megbízhatóság fokmérője.

vesen megítélt találaton. 
Igyekszem azonban indulatai
mat doppingként fölhasználni, 
úgy értem, bosszúságomat, 
mondjuk, egy támadás gyor
sabb lebonyolításával levezet
ni. Olyan ez, mint a kávé. . .

A BVSC saját nevelésű ver
senyzője éppen másfél évti
zeddel ezelőtt kóstolt bele a 
vívásba. A vasutasklub legen
dás utánpótlás-nevelő edzője, 
a néhány esztendeje elhunyt 
Nagy Árpád állította először 
vívóállásba, majd éveken ke
resztül a tőrvilágbajnok Gyu- 
ricza József tanítványaként 
forgatta a pengét, s érte el a 
már említett eredményeket, 
ősz óta a válogatott keret női 
tőr szakágának vezető edzője, 
Szőcs Bertalan irányítja az 
edzéseit.

— Biztosnak érzi helyét az 
olimpiai csapatban?

— Szó sincs erről, eddig is 
minden évben keményen meg 
kellett küzdenem a kiutazá
sért, s azt hiszem, most még 
nehezebb lesz a dolgom, egyre 
jobban följöttek a fiatalok: 
Stefanek, Szőcs, Nyúl. . .

— De hiszen önt is a fiata
lok között emlegetik. . .

— Előrebocsátom, hogy eb
ben a sportágban még a szo
kásosnál is nehezebb jósolni, 
a pengék útjai kifürkészhetet- 
lenek. A papírforma minden
esetre a házigazdák győzelmét 
ígéri a csapatversenyben. Az 
egyéniben szinte minden meg
történhet . . .

Maros Magda szabad idejé
ben — elvétve ilyen is akad 
— a könyveket bújja. A Test- 
nevelési Főiskola sportszerve
zői szakának tankönyveit, va
lamint a szakácskönyveket.

Azt mondja, hamarosan 
mindkét tudományra szüksége 
lesz. . .

Pilhál György

Vasúti fényjelző 
szakközépiskolásoknak

Szinte még meg sem szá
radt a tinta azon a megálla
podáson, amelyet a TBÉF sze
gedi 22. üzemének Che Gue- 
vara szocialista brigádja kö
tött a Bebrits Lajos Vasúti 
Szakközépiskola 2/b osztályá
nak diákjaival —, máris nagy
szerű eredményről adhatunk 
hírt. A tíztagú brigád egy ki
selejtezett vasúti fényjelzőt 
mintegy 60 munkaórában fel
újított és a forradalmi ifjúsá
gi napok keretében a diákok
nak ajándékozott. Ezzel lehe
tővé vált, hogy a tanulók ne 
csak modelleken gyakorolják 
a jelzési képeket, hanem a 
tanári asztalról vezérelve iga
zi fényjelzőn. 1

Az átadott fényjelző szoros 
kapocs lett a vasutasok és a 
diákok most kezdődő barátsá
gában, együttműködésében.

Sportközgyűlés
A hatvani vasutas atlétikai 

klub sportegyesülete a közel
múltban közgyűlést tartott, 
amelyen százötvenen vettek 
részt. Az egyesület elmúlt évi 
tevékenységéről és az idei fel
adatokról Kerepesi Pál, a 
sportkör elnöke, gazdálkodá
suk eredményeiről pedig Ka
rácsonyi János, a számvizsgáló 
bizottság vezetője számolt be.

— Soha nem ideges?
—  Dehogyis nem! Néha alig 

bírok az indulataimmal, na
gyon be tudok pörögni egy el
puskázott lehetőségen, egy té-

Kitüntették  
a B V S C

K IS Z -szervezetét
A BVSC KISZ-szervezetét 

hazánk felszabadulásának 35. 
évfordulója alkalmából a 
KISZ Központi Bizottsága a 
Kiváló KISZ-szervezet kitün
tetésben részesítette. A BVSC 
KISZ-fiataljai, többek között a 
tömegsport népszerűsítése te
rén kifejtett tevékenységükért, 
az Edzett ifjúságért mozga
lomban való munkájukért ér
demelték ki a magas kitünte
tést.

—  Egy-két éve talán még 
így volt, de most már a ruti
nos nagyok közé sorolnak.

Edzésadagja még a férfiak
nak is becsületére válna. Na
ponta kétszer gyakorol, általá
ban 5—6 óra hosszan, s ebben 
éppúgy benne van a verseny- 
szerű asszózás, mint a kondi
cionáló jellegű futás, torna, 
lábmunka iskolázás, szúrópár- 
názás. Hiszen a babérokon nem 
lehet pihenni, aki lazít, ün
nepli magát, az előbb-utóbb 
eltűnik a süllyesztőben.

— Az országos bajnokság 
egyéni versenyében, akárcsak 
az elmúlt években, esélyes a 
győzelemre. Hogyan ítéli meg 
a csapatarany sorsát?

—  Háromesélyes a bajnok
ság: az Újpesti Dózsa és az 
MTK-VM vívóival kell első
sorban számolnunk, ha nyerni 
akarunk. És persze akarunk. . «

— És az olimpiai esélyek?

Modellezők minősítő versenye
A Budapesti Modellező Szövetség február 24-én és március 

9-én, a dunakeszi repülőtéren rendezte a Budapest területi 
szabadonrepíilő ifjúsági és felnőtt évadnyitó minősítő versenyét. 
Ebben a kétfordulós küzdelemben a Budapesti MÁV Modelle
ző Klub tagjai egy ifjúsági aranyfokozatot, egy felnőtt első 
osztályú és hat másodosztályú minősítést szereztek gumimoto
ros és vitorlázó kategóriában.

Fedettpályás sikerek

A moszkvai olimpiára készülnek 

a szolnoki MÁV-MTE legjobb atlétái
A Szolnoki MÁV-MTE atlé

tikai szakosztálya fennállása 
óta 1979-ben zárta a legsike
resebb évet. Az összetett or
szágos pontversenyben az Új
pesti Dózsa, a Budapesti Hon
véd és a Diósgyőri VTK mö
gött a negyedik, az országos 
utánpótlás pontversenyben pe
dig az első helyet szerezték 
meg. Több „A ” kategóriás szak
osztályt, köztük a Ferencvá
rost, a Csepel SC-t, Nyíregy
házát és a Budapesti Sparta- 
cust is megelőzték.

A különböző szakosztályok
ban versenyzőik tizenöt baj
noki címet, 883,5 bajnoki és 
129,5 olimpiai pontot szerez
tek. A szakosztály versenyzői 
két országos csúcsot és egy 
csúcsbeállítást értek el. Paró- 
czai András 400 méteren or
szágos csúcsot futott. Szalai 
József a 400-as gátfutásban 
50,65 másodpercre javította az 
országos csúcsot és ezzel a tel
jesítményével kiérdemelte a 
legjobb magyar felnőtt 400-as 
gátfutó részére alapított Som-

fay Elemér örökös vándordí
ját. Paróczai András és Szalai 
József tagja az olimpiai keret
nek is. Rajtuk kívül Ecsekiné 
Juhász Erzsébet kapott még 
lehetőséget, hogy a 4X400 mé
teres női váltó tagjaként ki
harcolja az olimpiai kikülde
tést.

A szolnoki atléták számára 
az 1980-as esztendő is jól kez
dődött. A bécsi nemzetközi 
meghívásos fedettpályás ver
senyen például Szalai 200 mé
teren 21,96 másodperces ered
ményével országos ifjúsági fe
dettpályás csúcsot ért el. Pa
róczai 400 méteren lett első. 
Ugyanezen a távon Szalai má
sodik lett, Ecsekiné pedig ötö
dik.

Január 27-én, a BEAC fe
dettpályás versenyén is szép 
sikereket értek el a szolnoki 
atléták. Február 5-én és 6-án, 
a Budapesti Spartacus és a 
Csepel SC nemzetközi verse
nyén férfi súlylökésben a szol
noki Ladányi Zsigmond 15,54 
méterre javította az országos 
fedettpályás ifjúsági csúcsot, 
amellyel a felnőttek között 
bronzérmes lett.

K E R E S Z T R E J T V E N Y Február 9-én és 10-én, a 
budapesti felnőtt fedettpályás

Vízszintes: 1. A  takarékosság 
jegyében állandó feladat. (Foly
tatása a 31. függőlegesben). 13. 
Férfi ruhadarab. 14. Lábasfejű 
vízi állat. IS., Dunántúli folyó. 16. 
Vissza: balatoni fürdőhely. 18. 
Kát óldal a könyvben. 19. Török 
étel. 20. Rendfokozat. 22. Elaléló. 
23. Arzén kémiai jele. 25. Férfi 
név. 26. Orosz történeti festő 

•(1844—1919). 27. Íz. 29. Régi udvar

ház. 30. Ponty szélei. 31. Jugo
szláv város. 32. Afrikai állam. 33. 
Latin út. 34. Valamikor tinó volt. 
35. A  31. vízszintes vége. 36. Cson
tokat köt össze. 37. Dunántúli vá
ros. 38. Erődítmény. 39. ...álás, 
pangás, megrekedés. 41. Európai 
kis főváros. 42. Kimondott betű. 
43. A  Fekete tenger része. 44. 
Lelt, 45. Erdei állat. 46. Kettes
ben. 47 (Egymást követő betűk. 48.

Egy Vas megyei település lakója. 
51. Régi idő. 53. Nem hiába fut 
utána. 54. Római 150 és 1000. 56. 
Orosz férfinév. 58. Púpos tulok. 
59. Elődeim. 61. Becézett női név.

Függőleges: 1. A  fohász. 2. A  
szobát határolja. 3. Tettrekész. 4. 
Híres regényírónk. 5. Amerikai 
hírügynökség. 6. Labda a háló
ban. 7. Energiaforrás. 8. Hang
szer. 9. Eper fele... 10. Olasz tar
tomány. ll . Lemeztekercs. 12. Szláv 
összetételekben erőd, város. 17. 
Szadat előneve. 19. . . .  Denls
(1647—1712) francia fizikus. 21. Fo
lyópart. 22. Labdájáról híres fi- 

. zikus, matematikus. 24. Beidegző- 
dött gyakorlat. 26. Értékes drága
kő. 28. Gyllok, névelővel. 29. Ki
csinyítő képző. 30. Régi osztrák 
pénz. 32. Zenei műszó: igen las
san, ünnepélyesen. 33. Betűpót
lással szánsz krit vallásos köny
vek. 35. Tokió betűi keverve. 37. 
Az őskőkorszakból származó. 39. 
Becézett női név. 40. G. I. 41. 
Pest megyei község. 43. A nulla.
4 4 ..  . .  lógia, hittudomány. 45. A 
kezei közé hull. 49. Vissza: szín
ültig. 50. Vagyok. 52. Jelfogó, 
áramközvetítő. 54. Üres rúd. 55. 
Kérdőnévmás. 57. Augusztusban 
van. 59. Előd. 60. Menet kezdete. 
62. Tagadószó.

Beküldendő: vízszintes l. és
folytatásként a 31. függőleges.

Beküldési batáridő: 1980. ápri
lis 25. *

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: a  vonali állomások 
kiszolgálása. A garantált kocsi- 
kiállítás.

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 5. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtésé
ért: Nagy Ágnes, Budapest, Ju
tás u. 176; Kalmár Miklósné, Vá- 
mosgyörk, Vöröshadsereg u. 46; 
Gombos Pál, Nyíregyháza, Kos
suth u. 70; Juhász Józsefné, 
Nagykálló, Széchenyi út 95; Var
ga Tamás, Ajka, Kisfaludy u.
13., 1/3.

bajnokságon is eredményesen 
szerepelt Szalai, Törőcsik és 
Ecsekiné. Az országos fedett
pályás bajnokságon Paróczai 
800 méteren szerezte meg az 
aranyérmet. Törőcsik a 60 mé
teres gátfutásban második, a 
400 méteres síkfutásban pedig 
Szalai bronzérmes lett. Nők
nél Ecsekiné szerzett két do
bogós helyet.

Az olimpiai csapat végleges 
kijelölésére júniusban kerül 
sor. Paróczainak, Szálainak és 
Ecsekinének — eddigi ered
ményei alapján — reményük 
van arra, hogy ott legyenek 
Moszkvában.

Vincze János

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 220-872. 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VII., Rákóczi Út 64. 

Telefon: 224-818
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekkszámlaszámunk:

MNB 219 — 11 859 
80—1304. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Peáelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Olvasó brigádok. A mis
kolci vontatási főnökség szo
cialista brigádjai az elmúlt 
esztendőben 70 ezer forint ér
tékű könyvet vásároltak az 
üzemi könyvterjesztőtől. Eb
ben a Béke műszaki brigád 
járt az élen. 26 500 forint ér
tékű könyvet vásároltak. #A 
könyvek iránti érdeklődés fel
keltését a főnökség KI6Z- 
szervezete is segítette. Tavaly 
öt alkalommal rendeztek í r ó -  
olvasó találkozót.

— Találkozó. Sajószentpéter 
állomás szakszervezeti bizott
ságának nyugdíjas csoportja 
március 14-én, találkozót ren
dezett tagjai irészére. Tájé
koztatták a megjelenteket 
többek között a szociális se
gélyek igényléséről, a biztosító 
egyesületek által .nyújtott 
kedvezményekről és az üdü
lési lehetőségekről.

Diák—munkás találkozó. A 
Miskolc-Tiszai pályaudvar és 
a vontatási főnökség KI6Z- 
szervezete március 17-én 
diák—munkás találkozót ren
dezett. A találkozón az 1-es 
számú ipari szakközépiskola 
vasútforgalmi és vasútgépész 
tanulói vettek részt. A  vasutas 
KISZ-fiatalok elkalauzolták a 
diákokat a főnökség műhelyei
be és a pályaudvar integra- 
dominó berendezéseinek ve
zérlő termélbe.

— Nyugdíjasok búcsúztatása. 
Salgótarján állomáson ünnep
séget rendeztek a közelmúlt
ban nyugdíjba vonult 18 dol
gozó részére. Nádasdi János 
állomásfőnök megköszönte 
több évtizedes áldozatkész 
munkájukat, majd Lukács 
István iszb-titkár átadta a 
szakszervezet ajándékait.

— Véradás. A miskolci von
tatási főnökségnél a közel
múltban véradónapokat ren
deztek, amelyen 800 dolgozó 
összesen 260 liter vért adott 
térítésmentesen. A főnökség 
vezetői egy nap pótszabadság
gal jutalmazták a véradókat.

— Kiállítás. A nagykanizsai
üzemfőnökségen március
28-án, „Alkotó ifjúság" cím
mel kiállítást rendeztek a fia- j 
talok műszaki pályamunkái-1 
ból. A pályaműveket bíráló j 
bizottság értékelte. Első he
lyezett lett: Nagy III. István, 
második Novotny Károly, har
madik ipedig Bencs Irma és 
Böröcz Zoltán.

— Brigádok készítették. A 
szombathelyi vasutasok Hala
dás Művelődési Házának 
klubhelyiségében március 
20-án kiállítást rendeztek a 
Nyugat-Dunántúlon dolgozó 
vasutas szocialista brigádok 
szabad időben készített alko
tásaiból, lakásdíszítő tárgyai
ból, kézimunkáiból. A brigá
dok munkáját,, életét, szórako
zását fotókon mutatják be az 
érdeklődőknek. A több hétig 
nyitva tartó kiállítást Biri 
Sándor, a szombathelyi igaz
gatóság helyettes vezetője nyi
totta meg.

— A  vasút diákszemmel. 
Első benyomásom a nyári mun
káról címmel hirdetett pályá
zatot a szegedi Bebrits Lajos 
vasúti szakközépiskola máso
dik osztályos diákjai részére. 
A felhívásra 24 pályamunka 
érkezett be, melyből a legjobb 
ötöt díjazták. A  diákok által 
készített írásos anyagok hű 
képet adtak a vasúton töltött 
nyári gyakorlat tapasztalatai
ról, a diákszemmel Ifigyeit 
vasutas munkáról.

LA K Á SCSER E
Elcserélném Budapest VIII. ke

rület Kiss József utoafi egy szoba 
(5x5 m), konyha, fürdőszoba, W. C. 
helyiségekből álló tanácsi főbér* 
letd iteutoásomat két- vagy három- 
szotoás MÁV-bérlakiásra. Érdeklőd
ni lehet szombat és vasárnap ki
vételével ¡reggel 7.30—10 között a 
174-948 telei óraszámon, Sándor Ti
bornál.

Elcserélném két szoba komfor
tos, 48 négyzetméteres MÁV-bér- 
lakásomat. valamint 1.5 szobás* táv
fűtéses, Pest közeli tanácsi lakást 
három-, három és fél szobás la
kásra. Érdeklődni csak 14 óra után 
a 1(35-666 telefonon.

Elcserélném Budapest XÍH„ Sza
bolcs u. 13. 1/73. szám alatti szoba- 
konyhás gázfűtéses, vülanybojle- 
r-es tanácsi lakásomat budapesti 
1,5—2 szabás komfortos tanácsi 
vagy MÁV -lakásra. Somogyi And
rás, Landler Járműjavító Üzem 
mozdony osztály, 81-61.

Elcserélném BiJharkeresztes állo
máson tanács kezelésében levő la
kásomat 2 szoba komfortos, Bu
dapest vagy környéki hasonlóra. 
Minden megoldás érdekel. Érdek
lődni lehet: Blharkenesztes. MÁV- 
lakótelep 2. sz. Lovász András.

Elcserélném két szoba, étkezős, 
rákospalotai, kertészetre néző, n. 
emeleti M ÁV-lakásom at két ki
sebbre. Érdeklődni lehet: 10-18 te
lefonon, N agy Márta.

Eladnám Budapest XVIII., Laka
tos u. 20. sz. alatti kertes családi 
házam. Két szoba komfortos be
költözhető, plusz szoba-konyha la
kottan. Érdeklődni telefonon* este 
6 után, 274-412.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Vasutasok Szakszervezete, az elmúlt évekhez hasonló

an, a vasutasnap alkalmából megrendezi a harmincadik or
szágos képzőművészeti kiállítást Budapesten.

A kiállításon a vasutas képzőművészeti körök tagjai, tény
leges és nyugdíjas vasutasok és családtagjai vehetnek részt, 
maguk készítette festményekkel, grafikákkal, szobrokkal, dom
borművekkel, nép- és iparművészeti tárgyakkal.

Hazánk felszabadulásának 35. évfordulója alkattanából sze-s 
retnénk ha minél több olyan alkotás készülne, mely felsza
badult népünk, hazánk, megváltozott életét, s elért eredmé
nyeit tükrözi.

Az elkészített műveket 1980. június 2-ig kell beküldeni a 
kiállítást rendező bizottsághoz: 1081 Budapest, Népszínház u. 
29. A festményeket, grafikákat, kiállításra alkalmas, megfelelő 
kerettel «ellátva kell beküldeni. Minden alkotást névvel, a ké
szítő neve, foglalkozása és pontos lakáscímének, munkahelyé
nek megjelölésével kérjük ellátni. A határidőn túl érkező mű
veket nem áll módunkban zsüriztetni. A beérkezett alkotáso
kat hivatásos művészekből álló szakibizottság vizsgálja félül és 
tesz javaslatot a díjazásukra.

A vasutas-szakszervezet elnöksége a következő, díjakat 
adja ki:

Festészet — grafika

1. Legjobb emberábrázolás 4000 Ft
2. Legjobb munkásmozgalmi ábrázolás 4000 Ft
3. Legjobb munkaábrázolás 3000 Ft

Szobrászat:

1. Legjobb emberábrázolás 4000 Ft
2. Legjobb munkásmozgalmi ábrázolás 4000 Ft
3. Legjobb munkaábrázolás 3000 Ft

Ipar- és népművészet:

1. A legjobb ipar- vagy népművészeti alkotás 2000 Ft 
A vasutas-szakszervezet elnöksége különdíjat tűz ki olyan 

műalkotásokra, melyek a vasút fejlődését, a vasutas dolgozók 
megváltozott élet- és munkakörülményeit ábrázolja.

Festészet 3000 Ft
Szobrászat 4000 Ft
Grafika 2000 Ft

Vasutasok Szakszervezete
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Az 1979. évi eredmények alapján

u tán iét ¡14

Az 1979. évi* eredményeik 
alapján 150, szolgálati hely 
pályázott a kiváló címre. A 
pályázatok elbírálása után a 
MÁV Vezérigazgatóságon — 
a lehetőségek figyelembevé
telével — készítették el a ki
tüntetésre javasolt szolgálati 
helyek névsorát. Eszerint a

Szakszervezete Elnöksége ok
levél elismerésben részesítet
te:

a szentesi körzeti üzemfő
nökséget és a Landler 
Járműjavító Üzemet.

A  MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete El
nöksége a Kiváló cím kitünte-

Debreceni

legkiemelkedőbb eredményt tésben részesült szolgálati he
elért 6 üzemfőnökség, 2 cso
mópont, 2 főnökség, 2 üzem, 
összesen 12 szolgálati hely 
részesült kiváló kitüntetésben. 
Két szolgálati hely oklevél, 27 
pedig vezérigazgatói elisme
rést kapott.

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter, a Vasutasok Szak- 
szervezete elnökségével egyet
értésben kiváló üzemfőnök
ség, csomópont, főnökség és 
üzem címet adományozott:

lyek közül a két legkiemelke
dőbb eredményt elért üzemfő
nökséget — a nagykanizsait és 
a békéscsabait — valamint a 
kiváló főnökség kitüntetésben 
részesült debreceni építési fő
nökséget

vörös vándorzászlóval 
tüntette ki.

A  MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete El
nöksége a Kiváltó cím feltéte
leit teljesítő szolgálati helyek

vasútigazgató- 
ság:

Debrecen vasúti csomópont, 
Tenő Nyíregyháza pft. főnökség, 

debreceni épület- és hídfenn
tartási főnökség.

Szegedi vasútigazgatóság: 
Kecskemét vasúti csomó

pont, szegedi biztosítóberende
zési fenntartási főnökség.

Pécsi vasútigazgatóság: 
Dombóvár üzemifőnökség és 

pályafenntartási főnökség, 
dombóvári építési főnökség, 
pécsi biztosítóberendezési és 
fenntartási főnökség.

Szombathelyi vasútigazga
tóság:

Celldömölk vasúti csomó
pont, pápai pályafenntartási 
főnökség, szombathelyi építési 
és hídfenntartási főnökség, 
szombathelyi távközlő- és biz-

a nagykanizsai, a székesfe- közül az alábbiakat rozérigaz- tosítóberendezési építési tó
hérvári, a békéscsabai, a má- gatói elismerésben részesítette: 
tészalkai, a tapolcai és a Budapesti vasútigazgatóság: 
ceglédi üzemfőnökségnek, a a szobi vasúti csomópont, a 
miskolci és a dunaújvárosi győri pft. főnökség, a MÁV 
csomópontnak, a debreceni Magasépítési Főnökség, Rákos
építési főnökségnek, a buda- rendező állomás, a balparti
pesti távközlő és biztosítóbe
rendezési építési főnökségnek, 
a gyöngyösi MÁV Kitérő- 
gyártó Üzeminek és >a szombat- 
helyi járműjavítónak.

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter és a Vasutasok

biztosítóberendezési fenntartá
si főnökség, a MÁV Építési 
Géptelep.

Miskolci vasútigazgató
ság:

Vámosgyöik vasúti csomó
pont, miskolci pft. főnökség.

nökség, szombathelyi biztosító- 
berendezési fenntartási főnök
ség.

A Vezér igazgat óság közvet
len felügyelete alá rendelt 
szolgálati helyek:

szolnoki járműjavító üzem, 
jászkisérá építőgépjavító üzem, 
villamos felsővezeték építési 
főnökség,-távközlő és biztosító- 
berendezési központi főnökség, 
MÁV Tervező Intézet, MÁV 
B. V. K. H.

Szeged, Szombathely, Budapest

Kom m unista m űszakok  
a gyermekintézmények javára

A  XII. pártkongresszust és hazánk felszabadulásá
nak 35. évfordulóját — mint arról lapunk 7. szániá
ban is beszámoltunk —- a vasutasok tízezrei kommu
nista műszakokkal köszöntötték. Március 22-én, illet
ve 29-én sok vasutas, munkáskollektíva áldozta fel 
szabad idejét. Ezeken a napokon bementek munkahe
lyükre, az üzemekbe és a szolgálati főnökségekre és 
szerszámot, lapátot fogtak, hogy munkájukkal segítsék 
a tervek teljesítését, az érte járó bérrel pedig a gyer
mekintézmények fejlesztését. Erről vallanak tudósító
ink újabb beszámolói.

Március 22-én, szombaton 
reggel közel 1500 szegedi vas
utas állt munkába, hogy kom
munista műszakkal segítse a 
gyermekintézmények fejleszté
sét. Legserényebb munka az 
üzemfőnökség területén folyt.

A  vontatási telepen Kirí 
István részlegvezető arról tá
jékoztatott, hogy ezen a na
pon 35-en jöttek be dolgoz
ni. A  szokásos javítások mel
lett két M62-es revíziós fe
lülvizsgálására is sor került. 
Különösen jelentős volt az 
M62—093-as gép D3-as vizs
gálata, hiszen a rendkívüli 
műszakkal további egy nap
pal csökkentették a gép mű
helyi tartózkodását. E mozdo
nyon az Ábrahám Imre ve
zette dízeljavító csoportot ta
láltam. A 14 tagú brigádból 
kilencnek szabadnapja lett 
volna, de valamennyien be
jöttek.

— Hogy miért? — Ábrahám 
Imre így válaszolt:

— Brigádunk az elsők kö
zött csatlakozott a felhívás
hoz. Célunk kettős, egyik, hogy 
a gépet hamarabb visszaad
juk a forgalomnak, a másik 
az, hogy ezzel is támogassuk 
a vasutas gyermekintézmé
nyek fejlesztését.

— Csengéiéhez közel, ta
nyám, lakom — vette át a szót 
Jéga Sz. Mihály. — Nálunk a 
faluban is kevés a hely az. 
óvodában. Két kisgyermekem

van, ezért áldoztam fel a 
szabad időmet.

Fent, a személypályaudva
ron több százan dolgoztak. A 
kultúrált utazás színvonalának 
emelése érdekében három sze
mélyvonat kocsijainak belső 
és két szerelvény külső tisz
títását végezték. E napon a 
kocsitakarítók a kétkezi mun
kásokon kívül irodai alkalma
zottak és műszakiak voltak. 
Az egyik - személykocsiban az 
üzemfőmérnökség számviteli 
csoportjának tagjai dolgoztak.

— Valamennyien pártonkí- 
vüliek vagyunk, de az elsők 
között jelentkeztünk munká
ra — mondja Presits Erzsébet, 
aki Makóról utazott be a mű
szakra.

Kiss Péterné négy gyerme
két hagyta otthon, hogy a 
többiekkel együtt dolgozzon:

— Én nagyon tudom érté
kelni a gyermekintézmények 
szükségességét, hiszen a leg
nagyobb gyermekem is csak 
tízéves. Ezért is jöttem ma 
be.

Rajtuk kívül többen az ál
lomás területét takarították. A 
személyzeti osztály dolgozói a 
botlásveszélyes helyeket fes
tették, a munkaügyisek és a 
Ktg-sek a töltés oldalában el
burjánzott bozótot irtották. De 
nemcsak itt, más szegedi szol
gálati helyen is szorgoskodtak 
a vasutasok. A BFF-esek 
mintegy 120-an kábelárkot ta

kartak be, valamint a meg
szüntetett vonali légvezetéke
ket, csigaoszlopokat szedték 
össze. Az ÉHF dolgozói par
kosítottak és szakiparos mun
kákat végeztek. Az igazgató
ság központjában pedig ta
karították, lomtalan!tották az 
épület padlását.

Március 29-én a honvéd
ség két vasútépítő százada 
kommunista szombattal segí
tette a MÁV Celldömölki Épí
tési Főnökség pályafelújító 
munkáját.

A  katonák többsége ötte-  
vény és Kimle között föld
munkákkal és vasúti sínek ki
rakásával készítették, elő a 
terepet, hogy két nappal ké-

(Folytatásaz 5. oldalon.)

Tizennégy év után

Szegedre került a Vörös Vándorzászló
A szegedi vasútigazgatóság 

1979-ben, a párt XII. kongresz- 
szusának és hazánk felszaba
dulásának 35. évfordulója tisz
teletére tett munkavállalások 
teljesítése során, az igazgató
ságok közötti munkaverseny
ben elnyerte a Közlekedés- és 
Postaiügyi Minisztérium és a 
Vasutasok Szakszervezete Köz
ponti Vezetősége Vörös Ván
dorzászlóját.

A zászlóátadási ünnepséget 
április 12-én tartották Szege
den, a Technika Házában. 
Ácsai Mihály a területi bizott
ság titkára köszöntötte az 
igazgatóság dolgozóit, s az ün
nepség elnökségében helyet 
foglaló Gulyás Jánost, a MÁV 
vezérigazgató-helyettesét, Sza- 
dóczki Istvánt, a Vasutasok
Szakszervezetének osztályve
zetőjét, Gyárfás Mihályt, a 
Csongrád megyei pártbizott
ság titkárát, Csatári Bélát, a 
Békés megyei pártbizottság 
titkárát, dr. Perjési Lászlót, a 
Csongrád megyei tanács elnö
két, Berta Istvánt, a szegedi 
városi pártbizottság titkárát, 
Papp Gyulát, a városi Tanács 
elnökét-, Nagy Károlyt, a  Vas
úti Főosztály pártbizottságá
nak titkárát, Kovács Sándort 
az SZíMT titkárát.

Az igazgatóság elmúlt \ évi 
munkáját Lovász Lázár vasút- 
igazgató értékelte. Elmondot
ta, hogy iaz igazgatóság közel 14 
ezer dolgozója 1979-ben a ko
rábbiaknál nagyobb szállítási 
feladatokat, kevesebb lét
számmal, minőségileg maga-

(Folytatás a 4. oldalon.)
Gulyás János átadja a vándorzászlót Lovász Lázár vasútigaz-

gatónak *

A  vasút első negyedévi szállítási teljesítménye

RysF w  & f f i f f f f f j

Márciusban a MÁV utasfő
ben és utaskilométerben 97,6, 
illetve 98,2 százalékra teljesí
tette tervét. 1979 azonos idő
szakához viszonyítva a telje
sítés mértéke 95,5 és 98,9 szá
zalékos. A személyszállítás 
minősége a menetrendszerű
séget alapul véve, az egy év
vel korábbihoz viszonyítva, 
csak minimális mértékben 
(0,4 százalék) romlott.

Az első negyedév utolsó hó
napjában, a szállítási igény
nek megfelelően, az elszállí
tott

áruvolumen 11 millió 490 
ezer tonna volt, 0,5, il
letve 1,8 százalékkal ke
vesebb a bázisnál és a 

tervben előírtnál.
A kocsiigényes áruforgalom
ban a lemaradás mértéke 1,3 
és 2 százalékot tett ki. Ce
mentből 23,9, műtrágyából 7,9 
és tűzifából 9,8 százalékkal 
többet, míg széniből 1,7, kő
ből 12,5, kavicsból 1,6, téglá
ból 15, mészből 11,4, és ce
mentgyártmányokból 1,7 szá
zalékkal kevesebbet szállított 
a vasút mint egy évvel ko
rábban.

W  r  >w m
R T er tonna áru

A tervezetthez viszonyítva 
az import- és tranzitfor
galom 3,2 és 4,1 százalék
kal nőtt, míg a belföldi és 
exportforgalom 3,1, illet
ve 12,2 százalékkal csök

kent.
Az import- és tranzitszállítá
sok kedvező alakulásának ha
tására emelkedett az áruszál
lítás átlagos távolsága, s en
nek eredményeként a díjsza
bási árutonna-kilométert il
letően a bázishoz képest 5,6, 
a tervhez viszonyítva pedig 3 
százalékos többlettelj esi télsít 
ért el a vasút. A  fuvardíj-be
vétel teljesítése az összeha
sonlítási alapokhoz viszonyít
va 112$, illetve 163,7 százalé
kos.

Márciusban az áruszállítás 
minőségét és gazdaságosságát 
jellemző mutatók nagy része 
az üzemi munka fejlődéséről 
tanúskodik. A tehervonatok 
menetrendszerűsége 0,7 száza
lékkal javult, 

a géprevárások és vonat- 
ácsorgások száma pedig 
22,5, illetve 12,7 százalék
kal csökkent a bázishoz 

viszonyítva.

A  Metró kőbánya-kispesti végállomása. Képriport az 5. oldalon (Laczkő Ildikó felv.)

Lényegesen jobb volt a te
herkocsi-ellátás, amit* jól 
szemléltet, hogy az időre ki 
nem állított kocsik száma a 
bázisnak csupán 2 százalékát 
tette ki.

Számottevően javult a nem
zetközi teherkocsi-gazdálko
dás, melynek egyenlege a bá
zis 38 ezer teherkocsinap bé
rének megfelelő tartozásról 
77 ezer kocsinap bérének 
megfelelő követelésre válto
zott. Fejlődött az állomások 
kiszolgálási munkája és a 
szállíttatók rakodási készsége 
is. A  kirakatlan teherkocsi- 
maradvány napi átlaga több 
mint 8 százalékkal csökkent. 
A teherkocsik statikus kihasz
nálása' a tervezettnél 0,6 szá
zalékkal, a bázisnál pedig 4,5 
százalékkal volt kedvezőbb. A 
villamosmozdonyok napi ki
használása a bázist alapul vé
ve 3 százalékkal, a tervhez 
képest pedig 1,3 százalékkal 
nőtt.

Az év első negyedében
a vasút 69 millió 757 ezer 

utast szállított,
s ezzel a bázishoz viszonyítva 
96,7, a tervet alapul véve pe
dig 98,7 százalékra teljesítet
te a tervét. Ezek az adatok 
arra utalnak, hogy az utas
szám csökkenésének üteme az 
előző években tapasztaltakhoz 
viszonyítva mérséklődött. Az 
előzetes adatok szerint vi
szont emelkedett az utazások 
átlagos távolsága, s így az el
ső negyedévi utaskilométer- 
téld esítmény a tavalyinál 2 
százalékkal több és megfelel 
a tervben előírt értéknek. A 
személyszállítás menetdíjbe
vétele a bázisnál 4,1, a terve
zettnél pedig 0,6 százalékkal 
kedvezőbben alakult.

Az év eddig eltelt három 
hónapjában

a vasúton elszállított áru-
mennyiség 31 millió 257 

ezer tonnát tett ki,,
amely 1979 azonos időszaká
hoz viszonyítva 98,1, a tervhez 
képest pedig 94,7 százalékos 
teljesítésnek felel meg. A  le
maradás abszolút értéke 614 
ezer, illetve egymillió 743 
ezer tonna. A  tervezetthez ké
pest a legnagyobb lemaradás 
a belföldi és exportszállításo
kat jellemezte, amelyeknél a 
teljesítés mértéke csupán 91,7, 
illetve 84,7 százalékot tett ki.
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KITÜNTETÉSEK

Hazánk felszabadulásának 
35. évfordulója alkalmából

. A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa hazánk felszabadulá
sának 35. évfordulója alkalmá
ból eredményes munkájuk el
ismeréséül az állami, a gazda
sági munka és a társadalmi 
élet különböző területein ki
emelkedően dolgozóknak ki
tüntetéseket adományozott.

A kormánykitüntetéseket a 
Parlamentben, illetve a minisz
tériumokban adták át. A  vas
út területén kiemelkedő mun
kát végző dolgozóknak a mi
niszteri, illetve a vezérigazga
tói elismeréseket pedig április 
3-án a Vasúti Főosztályon 
rendezett ünnepségen nyújtot
ták á t '

A  Magyar Népköztársaság Elnö
ki Tanácsa hazánk felszabadulásá-
nak 35. évfordulója alkalmából ■ B P H H K
eredményes munkájuk elismerése-

Onozó György közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes át- 
> nyújtja a Kiváló Munkáért kitüntetést Oláh Károlynénak, a

MUNKA ÉRDEMREND székesfehérvári járműjavító csoportvezetőjének
ARANY FOKOZATÁT (LaCZtó IWikó

J , csimestemek, Nyáregyháza áll.; vizsg. főkalauz, Kiskunhalas
adományozta Bité Vince nyugdí- Kővári József oszt. ve* , Bp. áll . TTrfll- já n osn é  ó v ó n ő  R Pn - 
jas MÁV osztályvezető-helyettes- vasúiig.; Kulima János hidász a11; » urai ovon otsen
nek, Badacsonyi Imrénelk, a MÁV lakatos brigádvez., MÁV HIdép. ezur u. M Á V  Óvoda; V arad ! 
nagykanizsai üzemi pártbizottság Főn.; Major András raktárnok- László dízelmozd. szerelő CSOp. 
titkárának, Dr. Kneiszl Lászlónak, nak, Bp. Ferencváros áll.; Nagy c 7PlTvf~o K ö r í t i
a MÁV Kórház és Központi Ren- Antal oktatási csop. vez., Debre- vp z,> özenxes^ jv orzen  ü zem  
delp inbézet főigazgató főorvos- cen Vasútig.; Nagy László mozd. fő n . ; V iz i László esztergályos, 
helyettesének, rupucz Károlynak, vez., Dunaújváros vont. Főn.; Füzesabony Vont Főn 
a MÁV Vezérigazgatóság szakosé- Sasvári Béla álíomásfőn.-helyet- * M t v
tályvezetö-hélyettosének, Locskad tesnek, Hatvan áll.; Sági Lajos A  ivi/\v v e ze n g d ztoaiu jd
Ferencnek, a MÁV Budapesti művezetőnek, Szombathelyi j j .
Igaeigatóság műszaki-gazdasági ta- U .; Simon István járőrvezetőnek, 
niácsadójánaik, Szabó Dezsőnek, a Bp. Landler Jenő MÁV Vili. Vo- 
MÁV Szombathelyi Igazgatósága nalfőn.; Török János igazgatónak, 
osztályvezetőjének, Szabó László- Bp. MÁV Magasép. Főn.; Vági 
nak, a MÁV Miskolci Járműjavító Rudolf csap. vez. előmunkásnak,
Üzem' tarmelésvezető jének, Szűcs Dunaújváros Pft. Főn.
Zoltánnak, a MÁV vezérigazgató
jának.

Hogyan tükröződjön a beszámolóban 
az alapszervezetek pénzügyi munkája?

A közeljövőben sorra ke- — a szakszervezeti bízott- lekről, a  létesítményi adottsá- 
rülő alapszervezeti választá- ság milyen összegű központi gok anyagi megalapozottságá
sok fontos eseményei a szak- támogatásban részesül, s az ról, valamint a munkahelyi
szervezeti mozgalomnak, mert arányban áll-e a reális szűk
ei tisztségviselők meg válasz- ségletekkel? 
tásán kívül alkalmat nyújta
nak arra is, hogy a  vezetőség 
átfogó értékelést adjon a vég
zett munkáról, a gazdálkodá
si feltételek alakulásáról. A 
számvizsgáló bizottság pedig 
tájékoztatja a tagságot a 
pénzügyi források felhaszná-

A költségvetés alapja
A tagdíj terv teljesítésével 

kapcsolatban feltétlenül szólni 
kell a költségvetési terv alap

olimpia tervezett versenyei
nek várható költségeiről

Érvényesül-e 
a tervszerűség?

A vezetőségi beszámolót kö-
ját képező tagdíjbesorolásról. vetöen a számvizsgáló bizott- 

ivántruió Mennyiben sikerült az előíró- s^» ad számot az általa vég
tapasztalatairól soknak megfelelően végrehaj- munkáról, amelynek so-

„ u i í h o n  tani? Hogyían aiDakullt a  tag- ra n , nem az alapszervezet 
— a AtA, '/i ^ * díjbevétel a tervezett összeg- resz^ es gazdálkodásáról kell

hez képest? A  fizetési készség beszámolni, mert ezt a  titká- 
a kulturális és nevelő munka hány százalékos, van-e fejlő- n  beszámoló tartalmazza. A

dés az előző évhez képest? számvizsgáló .bizottság tehát
kell a szakszervezeti aazdál- B€Szélni keU az időszakos az előirányzatok alakulá- 
rrJL 1 tagkönyvfelülvizsgálatok ta- sát ismertesse, hanem saját
“ . A  1 az esetleges -u n k á jéröl. annak tervszerű-
séget nem reszortmunkaként,

VEZÉRIGAZGATÓI
DICSÉRET

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
m u n k a  é r d e m r e n d

EZÜST FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Bá
csik 'Ferencné raktámokot, 
Székesfehérvár Körzeti Uzem- 

J  főn .; Badics Ferenc féisőveze- 
kitüntetésben részesítette: Bede téki csop. vez., Tataibánya-alsó
Béla műsz. ellenőrt, Bp. vasútig. V ill. Vonalion.; Baka János
Beruh. Kirendeltség; Benkó Já- _______ . , .  .
nos lakatos csop. vezetőt, Landler főenergetikust, Bp. V a sú tig ., 

kitüntető címet adományozta: j enő JJ. Ü .; Bogár Sándor vonal- Baki Miklós ügyint. Bp. MÁV 
Ácsbók Ferenc felépítm. munka- kezelőt, Hódmezővásárhely Pft. pv£c7 c£c*n0vi Fii Fnn • H ő
vezetőnek, Veszprém Pft. Főn.; Főt.; Both József rakt. vezetőt, ^geszsegugyi . * o n -> tía
Dudok Gyula szakoszt. vez. he- Nagykanizsa Szertárfőn.; Csonka lazs József irán yító  muveze- 
lyettesnek, KPM Vasúti Főoszt.; Miklós művezetőt, Bp. Balparti tőt, -Szolnok Jj. O.; Baranyi 
Hantó József munkavez., Győr BBFF; Dávid Imre ügyintézőt, m im u VP7 cjátnm lia -
Pft. Főn.; Jancsika Károly vili. Miskolc Vasútig.; Esztergályos Jó- , munkavez^ bú tora i]a-
mozd. vezetőnek . .Br ,̂  ,Kjeleti Vont. zsef vonalgondozót, Bp. Ferenc- Új hely Pft. Főn.;, -Bicskei Jenő 
Főn.; Juhász Lajos raotorszérelő város Pf.trv F ő n G o d a  írén tel- oszt! vez!, Bp. Ányagell. Igazg,; 
csop. vezetőnek, Debrecen Vont. j esítménykiértékelőt, .  ̂ Szerencs R ;rAné  T ereld  Róvsa íiev in t 
Főn.; Kovács Miklós gépláncve- Körz. üzém főn.; Horváth János 5  J f°  .5b A®r.eK1 Jrozsa ugym t., 
zetőnek, Jászklsér Építőgépjav. művezetőt, CelldŰmölk ÉpT Főn.; Pécs Vasútig.; Bodnár Sándor 
Ü .; Merényi László fényező-be- Kupái Lajos ügyint. csop. vez., villanyszerelő csop. vez., Mis- 
tűírónak, Északi JJ. Ü.; O. Nagy KPM Vasúti Főoszt.; Makra Jó-* kolc V o n t Fg n . Csatári Mi-
nőkntvon tZd°F6n^^Pá^kul Ü IfeiS& »  M csop. vez!' e lírn u n k ^ ,

V íh n n v 1 munkás csop. vezetőt, Debrecen Békéscsaba Pft. Főn.; Csergőmotorvezetőnek, Záhony Vont. jj. U.: Oláh Károlyné utókaik. Endrp rak od  iránvítót Nvír- 
Főn.; Sarlay Bertalan építésveze- csop. vez., Székesfehérvár Jj. Ü.: £inarj  raKoa. irán yítót, m yír 
tőnek, Miskolc Ép. Főn .; Szabó Rácz József mozd. jav. csop. v e - ' ̂ egyháza K örzeti Uzemfőn.;
István Ernő állomásfön. helyet- zetőt, Mátészalka Körzeti Üzem- Cserhát Miklós fizikai meóst,
* f nek' Kiskunfélegyházá én.; ^ • :v* e|á|..F^ ^ ios|t̂ aezash2-.' Székesfehérvár Jj. O.; Csire
Varga István oszt. vezetőnek, tál őst, Záhony Gépesített Rakod. János rakt., Debrecen áll.; 
Pécs Vasútig.; Balassa István Főn.; Stofán Barnabás főm ém ö- Csizv Barnabás keresk tarta- 
igazgatóhelyettesnek, Bp. Vasútig.; köt, Bp. MÁV Építési Géptelep j jS S k  ¿ í ? .
Kálmán Sándor műsz.-gazd. ta- Főn.; Süveges Imre géplakatos !5KOf 1’ _ ^ aJoszen JP®Ler a lL » 
nácsadónak, Debrecen vasútig.; csop. vez., Bp. M A v Gépjav. Ü .; D anka D enes rak ta rn ok -aru -

Tarján Károly csop. vez., Pécs pénztárost, Budafok-Háros
vasútig.; B. Tóth Antal ügyint. áll.; Erős Zoltán műszerészt,
Debrecen Vasútig.; Zsidó Józsel Bp. Kelenföld Jobb parti
revizor, Vasutasok Szakszervezete. BBFF; Fabsich Frigyes áll.

£ tartalékost, Hegyeshalom áll.;
MINISZTERI DICSÉRET Fajkusz Imre művezetőt, Mis

kolc Vili. Vonalfelügy.; Frank 
kitüntető elmet adományozta: Ba- kitüntetést kaptak: Bodócs Isit- János kocsimestert, Miskolc- 
íogh Ferenc lakatosnak, Domb- ván szertári munkás, Rákos Tiszai pu.; Farkas János tola- 
óvár üzem főn.; Haltai János küi- 0 rsz. Osztószertárfőn.; Csukás tásvez., Békéscsaba Körzeti 
rencváros vŐm Főn “  ¿ a u «  j t  Tibor ügyint.. Debreceni Vas- Üzemtőn.; Gazsi János mér- 
zsef esztergályos csop. vezetőnek, útig.; Faragó Géza lakatos, Bök csop. vez., Bp.  ̂Távközl.- 
Székesfehérvár jj . ü .;  Botos jó -  Dunakeszi Jj. Ü.; Fekete Lász- és Biztosítóber. Közp. Főn.; 
zsef váltókezelőnek, Kecskemét ló műsz. ell., Debrecen Jj. U.; Gábris Lajos lakatost, Kapós
án.; Gödöny László művezetőnek, Fekete Sándor szerszám- és v á r  É pü let- és Hídfennt. Főn.; 
BP. TBEF; Horváth Béla gépko- anyagkiadó| Székesfehérvár Gáti András tart. váltőkez.,
Lészlófalvf 'A?oTné vonaP«vezew' Körzeti Üzemfön.; Gyergyák Mátészalka Körzeti pzem fön ; 
nek, Miskolc-Tiszai pu.; Lóvéi Jamosné rakt. munkás. Nagy- Gergely Jánosné raktámokot, 
Sándor mozd. lakatosnak, p ü s - kanizsa Szertárfőn.; Kenéz Salgótarján-külső áll.; Hargi- 
pökladány vont. Főn.; Mágori Béla csop. vez. Cegléd Körzeti bu  Ferenc menetirányítót, 
István irodavezetőnek, Bp. MAv üzem főn.; Kovács József ügy- Szentes Körzeti Uzemfőn.; He- 
Közönségszoigáiati iroda; Pálén- g p  Vasútig.; Kozák Fe- 8eúüs Bertalan tolatásvez., 
csár István vili. mozdonyvezető- renc tagozatvezető, Debrecen Miskolc-Tiszai pu.; Jámbrik

méltatásán kívül jelentőségé
nek megfelelően foglalkozni

hiányosságok megszűnteié- ségéről, ellenőrzéseik tapasz- 
o __|S sére tett intézkedésekről. A  talatairól, az esetleges hiá-

... . , , P , szervezettség színvonalát ősz- nyosságok rendezettségéről ésti-kai munka szerves részeként —-----|| L ----- --------------- —
kell értékelni. tályonként, műhelybizottsá- az alapszervi éves gazdálko-

ÁHogó értékelést
Alapvető szempont tehát, 

hogy a beszámoló átfogó hely
zetképet adjon a pénzügyi 
munkáról; érdekesen, színe
sen ismertesse az alapszerve
zet gazdasági helyzetét és an
nak a mozgalmi tevékenység
gel való kapcsolatát. Az ér
tékelésnél alapelvnek kell te
kinteni : a szakszervezeti
munka és a gazdálkodás össz
hangjára irányuló törekvést, 
esetleges hiányosságait; a tes
tületek és az egyes funkcioná
riusok gazdálkodási hatáskö
reinek, a gazdálkodás demok
ratizmusának érvényesülését; 
az anyagi források felhaszná
lását, az e téren esetleg létező 
feszültségeket; a tervszerűség,

gonként is lehet elemezni.
Nem maradhat ki az érté

kelésből a segélyezés és az 
üdültetés sem. Azonkívül.

dást értékelő véleményükről 
adjanak tájékoztatást.

A számvizsgáló bizottsági 
munka tartalmát illetően ar
ról kell beszélni, hogy mun
kájukban m egfelelően érvé
nyesült-e a tervszerűség. Ké- 
szült-e munkaterv és az ab
ban foglaltakat teljesítették-e. 
A  tervezett munkaértekezle
teiket rendszeresen megtar- 
tották-e, s ezeken milyen té
mákat tárgyaltak. Megvitat- 
ták-e az ellenőrzések tapasz
talatait, a testületi üléseken 
milyen állásfoglalások szület
tek?

Az ellenőrzések tapasztala
tainak ismertetésénél konk
rétságra kell törekedni. A 
pénzügyi szaknyelv kifejezé
seit mellőzve, a laikusok szá
mára is érthető módon, ér
deklődést keltőén kell elmon
dani, illetve szemléltetni, hogy 
a gazdálkodás egyes terüle-

az ésszerű takarékosság és a hogy célszerű összehasonlítani 
pénzügyi fegyelem  jobb meg- a kifizetett segélyék összegét
valósítását. a segélyezettek számával, az tein milyen pozitív és nega-

fV tájékoztatást szemlélete- egy főre eső átlagsegély ősz- tív jelenségekkel találkoztak. 
sebbé, konkrétabbá teszik a szegével arra is választ kell
szám szerűösszehasonlítások, adni: hogyan érvényesítették " . . .  * 1 1 1
A gazdálkodás jellemzőit, a a segélyezéspolitikaí e lvek et? . RllIIOSIteill Kell
fejlődés, .j *. mértékét célszerű A kifizetett segélyek össz- n
megfelelő helyen elhelyezett hangban vannak-e a rászorult- 11 ö«ZUUlKOnU5I
grafikonokon, táblázatokon sági indokokkal? A  bizalmiak
bemutatni. Továbbiakban ismertetniP  gyakorolják-e a segélyezéssel kell hogv a pénzügyi admi-

A vezetőségi beszámoló gaz- kapcsolatos hatáskörüket? r ’ 87 ^  8y a

Molnár Mlklósné személyzeti ve 
zetőnek, Debrecen 611.

m u n k a  Ér d e m r e n d

BRONZ FOKOZATA

dasági része, amely csak az nisztráció, nyilvántartás meg
aktivistákkal történt m^evita- SZOT és a vállalati fel- felelt-e az előírásoknak? Mi-
tás és testületi é r t é k e lv ű in  nott> családos “  S e r n e k -  lyen javaslatokat tettek a 
kerülhet a ta g g v á & e tó  a üdülteté? tapasztalatainak gazdálkodás javítására, a hi-
főbb kérd^c^onStokkal ’ fel összegezése mellett nem hagy- bák kiküszöbölésére? Javas- röDD kérdéscsoportokkal fel- ^ tó fi.gyelmen kívül az üdü.  lataikat megvalósították-e ha 
tétlenül foglalkozzon. A  költ- lAi^vok Plnsrtá^ a7 nHaító a a m  m y w w r o w e ,  1»  
ségvetési gazdálkodásban ilye- 2 ^ ó d i a  ^ b  ’ nem’ miért?
nek: les módja , A  számvizsgáló bizottság-

— a tervszerűségre, a költ- A  kulturális és sporttevé- nak végezetül minősítenie kell
ségvetés jóváhagyására, évkö- kfiBysőg költségalakulása is az egész gazdálkodást. A  ve- 
zi módosítására vonatkozó elő- fontos következtetések levő- zetőség munkája megfelelt-e 
írások betartása; nására alkalmas e mozgalmi a tagság bizalmának, érvénye-

— a különböző anyagi fór- területeken végzett munka el- sült-e mindenkor a demofcra-
rások összegszerű változása bírálásánál tikus centralizmus, a jó  gaz-
az előző időszakhoz képest; sportra vonatkozó elő- da gondosságával sáfárkod-

— helyesen m érték-e fel a irányzatok ismertetése tájé- tak'é  a közösség vagyonával,
rn u ^ t°^ teknr’ koztatásf nyújthat a  munka- a &  hatáskörük mégfe-
számokra é ?  a v á r Z ó  l )  helyi tömegsport helyzetéről, *  érvényesültek^? 
szükségletekre, a dolgozók ja- a személyi és tárgyi feltété- Semsei Károly
vaslataira;

— a különböző rendezvé
nyek mozgalmi célkitűzései, 
valamint az anyagi ráfordítás 
reális szempontjai között meg
volt-e az egyensúly;

— érvényesítették-e és mi
lyen eredménnyel az ésszerű 
gazdálkodásra és célszerű ta
karékosságra vonatkozó elő
írásokat;

— elmaradtak-e tervezett 
mozgalmi feladatok a bevéte
li kiesések miatt;

Páthy Ferenc műszerészt, Vasutasok Szakszervezete;

Károty11művezItőnekFOb ^.P jóbb- Okt. Főn.; Kozári Mária jegy- Mihály munkavéd. felügy.,
parti b b f f ; siska András vonta- vizsg., Nagykanizsa Uzemfőn.; Vasutasok Szakszerv. Szegedi 
tási technológusnak. Nyíregyháza Magó Ferencné ügyvitelei látó, r̂ er- Bíz.; Kamarás Károly 
vont. Főn.; siska János vonat- Vasutasok Szakszerv Debrecen ügyint., Bp. Vasútig.; Kiss La- 
menesztő térfeivigyézónak, Bp. T er Biz Németh József vo- í ° s ügyin t> BP- Vasútig.; Ko- 
Ferencváros áll.; Solymosl Józsel natvez Celldömölk áll • P á l-  czor József CSŐD. vez., Szom- 
munkásellatás-vezetonek, Szom- „ W5 r ’ „ 0 . - ^ al ba th elv  V a sú tit  • TCnvárc TA
bathely Jj ü  ; Székely Lajos la- zsef közp fűtésszerelőt Mis- Szombathely TBÉF; Petri Ist- Szálteleki Jánosné rakt. kéz.;katosnak, Békéscsaba Pft. Főn.; Záhony Uzemfőn.; Palfalvi p e r  kozp. iutesszereiot, Mis . kerékesztereálvos rson Péo< ^ r t á r fö n  ^ h n n v a  Tá
sziádik Géza műsz.-gazd. tanács- Vilmos művezető, Hatvan Vili. kolc Tiszai pu. Épület- és Híd- ™  í ?
adónak, k p m  Vasúti Főoszt.; Va- Vonalfőn • Pintér Laios mű- fennt Főn Kozó Jenő vonat- Vf Z”  Bebr^ eP Pon6- nos„  műszerészt, Debrecen—  - - - - -  -----------------  -  vonalion., r-im eivi^ jos mu ienni. fo n ., ivozo Jenő vonat- rácz József kőműves csop.vez., BBFF; Szöllősi Endre festőt,

szeresz, Pécs BBFF; Saiikadi vez., Szombathely áll.; Ladá- Miskolc Jj. Ü.; Porkoláb Celldömölk Vont. Főn.; Takács
q #s-zert™ '  n L r ? ;  Lf h önyi János munkást, Bp. Bal- László bétán, munkást, Cell- István vont. felelőst, Bp. Ke-
szertarton., sanaor István la- parti BBFF; Langer István dömölk Osztószertárfőn.; Pu- leti Vont. Főn.; Tóth Gyula

t a * k «*1 ' ’ külsős forg. szóig, tevőt, Rá- lay László raktárvez., Balas- csop. vez., Szeged Vasútig.;
BpKNyugatTálhiSkszerv!biz!^; kosrendező Körzeti áll. főn.; sagyarmat Szertárfőn.; Rava- Tóth Jőzsefné segédrakt.

KISZ-szervezetek jutalmazása
A  jó  gazdasági eredmények feladatok teljesítését. A  beér- 

elérésében nagy szerepe van kezett pályázatokkal, valamint 
a  KISZ-szervezetek termelést az elismerésre vonatkozó ja- 
segítő tevékenységének. Moz- vaslatok figyelembevételével
gosito és szervező munkájuk- ___, . . , . .... .
kai, sajátos akcióikkal, több- 77 a í  ^
letmunika-vállalással segítet- fes€ivel  egyidejűleg érte- 
ték a szállítási és fenntartási kelték a KISZ-szervezetek ter

melést segítő tevékenységét is.

sas László raktárnoknak, Bp 
Keleti áll.; Zöld Ferenc előmun
kásnak, Debrecen Pft. Főn.

A közlekedés- és postaügyi mi
niszter a

KIVÁLÓ VASUTAS
kosrendező Körzeti áll. főn.; sagyarmat Szertárfőn.; Rava- Tóth 

Szalay István mCvez., Bp. Epí- János « " y e z ő  szak- * *  * * * *  Ingatre*, B p.JS r- Eperjeske Átrakó PU.; Varga
kitüntető elmet adományozta: tési Főn.; Szalad József ájlomá- munkást, Dunakeszi Jj. Ü. műjav, ipari, Üzemszerv. Mun- László szervezőt, Bp. Vasút 

—R— ^ - hít-1 ix x m z kaszerv. és Tech. Iroda; Ré- ig.; Varsányi József tolatás- 
Bajnok László üzemvez., m Av  sí tartalékos, Torokszentmik- Molnár Mlklósné nyilvántar- dei Ferenc élőmunkást, Bp. vez., Tatabánya-alsó áll.; Vá-
szak- és szerelötp. Főn.; Büki los á ll.; Szelik Mihály vonat- tót, Pécs Vont. Fon.; N agyAn- Angyalföld Pft. Főn.* S ídos n y i Lajos üevint KPM Vas-
záhonyVáUU; Fodor istvá^ligyiní,’ ^ez-> C egléd  K örzeti Uzemfőn.; tál művez., .Szombathely Jj. Mihály fűtő szakmunkást, úti Főoszt.; Vass Károly rakt.,
Szeged vasútig.; Gosztoia Sándor ^ ° P K0 Jozsei: raktar^kéz., u .; Nagy István munkavez., Debrecen MÁV Gondnokság; Kaposvár Üzemfőn.; Váradi
vonatvez., Veszprém Körzeti üzem - N yíregyháza Szertárfőn.; Szó- Bp. Hídfennt. Főn.; Nagy Svajcsik László anyagcsop. Jánosné forg. szóig, tevőt,
főn.; Horváth József mozdonyla- ke István főmuvez., Északi Jj. László vonalgondozót, Kisúj- vez., Vác Pft. Főn.; Szabó Gá- Komló áll.; Vékony Sándor
hatosnak, szombathely Vont.Fön.: Ü.; Tarján F e r^ c  ügyint ■ pft. Főn.; Olajos Mik- böícsap ': v S  eíőmunkás't,T^ «»«»tost. Landler Je'nő Jj. Ö.;

---------   U l l g . , l^S. l O i n  t x --------------------- 1 . . " — ^

József műsz. gazd. vezető, S T !  ------ — -  Pécs BBFF; zvada Mi-
Kapás László ügyint. csop. veze- Szombathely Vasútig.; Cs. Tóth 
tőnek, KPM Vasúti Főoszt.; Kas g lós főmenetirányítót, Szeged polca Pft. Főn.; Szabó Sándor munkaügyi
sai József vonatvez.. Szeged Kör- VATUKL^Tóth °László ÍTka- Vasútig.; Pásztói Miklós asz- rakt. vez., Szeged-Rendező Ztul o i '
meLca“ ÖnS a t v ^ z  “aSny tos, Landler J « i ő ^ .  O.; TC- talost Bp MAV VU1. Felső- Osztószertárfőn.-, Szalka Ist- ^  B B FF? ^ á k  I S m f r
Pft. Főn.; Kiss Sándor oszt. vez., rök Antalné csop. vez., Mis- vez. Ep. Főn.; Pásztor Sándor ván tolatásvez., Rajka áll.; vezetőt, Tapolca Körzeti Üzem-
szoinok jj. ü .; Kocsis József ko- kolc Vasútig.; Udvardi Károly előmunkást, Záhony Pft. Főn.; Szamosi Jakabné takarítónőt, főn.

Ennek alapján pénzjutalom
ban részesítették a budapesti 
vasúti gazgatóság 3 KISZ-bi
zottságát, és 5. KISZ-szerveze
tet; a miskolci vasútigazgató- 
ság 1 KISZ-bizottságát, és 1 
KÉSZ-szervezetét; a debrece
ni vasútigazgatóság 2 K1SZ- 
bizottságát, és 3 KISZ-szerve
zetét; a szegedi vasútigazgató
ság 3 KTSZ-bizottságát, és 1 
KISZ-szervezetét; a pécsi vas
útigazgatóság 3 KISZ-bizottsá
gát, és 2 KISZ-szervezetét; a 
szombathelyi vasútigazgatóság 
2 KlSZ-toizattságát, 2 KISZ- 
szervezetét; a Vezérigazgató
ság -közvetlen felügyelete alá 
tartozó szolgálati helyek 5 
KlSZ-bizottságát, és 2 KISZ- 
szervezetét

összesen 19 KISZ-bizottság, 
és 16 KISZ-szervezet részesült 
pénzjutalomban.
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A bizalmiak és főbizal- A bizalminak voit miről beszámolnia
miak választásával április 
1-től a szakszervezeti moz
galomban is megkezdődött 
a tisztújítás. Ezt az ese
ményt talán még sohasem 
előzte meg ilyen érdeklő
dés, hiszen a mozgalom új 
szervezeti felépítésének az 
alapja a bizalmirendszer 
lett. A  bizalmiak tevé
kenysége a szakszervezeti 
élet olyan átfogó módsze
rét alkotja, amely a leg
közvetlenebb formában 
nyújt lehetőséget a külön
féle érdekek közvetítésére 
és képviseletére. A bizal
miak tekintélyét mindigaz 
alapozta meg, hogy követ
kezetesen képviselték
megbízóik érdekeit. Éppen 
ezért a bizalmirendszer 
működésének kulcskérdé
se a bizalmiak rátermett
sége, felkészültsége, kép
zettsége — hiszen tekinté
lye is ezektől függ. A  bi
zalmi jó  kiválasztása meg
könnyíti a többi mozgalmi 
szerv, a gazdasági vezetők 
munkáját is. Ezért nem 
szabad a véletlenre bízni, 
hogy kik lesznek a bizal
miak.

Tudósítóink három szol
gálati hely — Budapest- 
Angyalföld állomás, Kis- 
kundorozsma állomás, va
lamint a szombathelyi jár
műjavító dolgozóinak, bi
zalmi csoportjainak válasz
tó értekezletén vettek részt. 
Tapasztalataikról, az ott el
hangzott beszámolókról 
szólnak alábbi írásaink.

KISKUNDOROZSMA

Ismerősöm mesélte: szak* 
szervezeti bizalmi választá
son volt. ahol az évek óta lel
kiismeretesen dolgozó bizalmi 
az eltelt öt esztendő munká
ját négv mondatban sűrítette:

— A  bélyegeket mindig 
időben megkaptátok. A  se
gélykérelmeket továbbítot
tam, ha indokolt volt, a se
gélyezést javasoltam. Üdülő
jegyet annyit kaptatok, 
amennyi a rendelkezésünkre 
állt. A többi mondjátok el ti.

A fiatalok nem kertelnek
Nem lehet önteltséggel vá

dolni ezt a bizalmit, de túl
zott szerénységgel sem. In
kább tájékozatlansággal a 
mozgalmi élet jelentős ese
ményének megítélésében. Er
ről azonban nemcsak ő tehet. 
Felkészítése a szakszervezeti 
bizottság részéről nem volt 
körültekintő s ez a csoportér
tekezleten rányomta bélyegét 
a bizalmimunka alaposabb 
elemzésének hiányára is. Sze
rencsére ismerősöm nem a 
vasútnál dolgozik. így a  si
kertelen esemény tapasztala
tai csak okulásul szolgálhat
nak.

Ellenpéldaként személyes 
élménnyel is szolgálhatok. 
Márkus Imrével, a szombat- 
helyi járműjavító hőkezelő
részlegének fiatal dolgozójá
val februárban együtt utaz
tam a vonaton. Mindketten a 
balatonkenesei oktatóköz
pontból igyekeztünk hazafelé. 
A délelőtti előadáson elhang
zott felnőttoktatás gondjait 
boncolgattuk tovább, amelybe 
— érthetően — saját tanulá
sunk tapasztalatait is bele
szőttük

— Utolsó éves vagyok a

Merni Nándor rak tárnokot 
újból bizalminak választották

marxista egyetem hároméves 
tagozatán — mondta Márkus 
Imre —, és szeretném elvé
gezni a szakosítót is. Nálunk 
a brigádban sok a fiatal, akik 
olykor „meredek” kérdéseket 
tesznek fel. Nem fordulhat 
elő, hogy akár egyet is vála- 
szolatlanul hagyjak, mert 
rögtön megjegyzik: kit kér
dezzünk először, ha nem a bi
zalmit? Igazuk van. De az is 
igaz, hogy a bizalminak min
dig tudnia kell a megfelelő 
magyarázatot, különben ho
gyan bízhatnak benne az em
berek?

Így tudtam meg, hogy 
Márkus Imre bizalmi teendő
ket lát el. A  szombathelyi 
járműjavítóban 1977 óta inté
zi a Sallai Imre, valamint a 
József Attila szocialista bri
gád 17 tagjának ügyes-bajos 
dolgait. A  jobbára fiatalokból 
álló bizalmicsoport, a gyár
tás-esztergályos részleg és a 
hőkezelőműhely kollektívá
ját képezi. Csoportja tagjairól 
oly sok szeretettel, megértés
sel beszélt, hogy elhatároz
tam : megismerkedem a két 
brigáddal.

Mnszakváltás után
Április 11-én — műszak

váltáskor — valamennyien 
összegyűltek, hogy közösen 
értékeljék a bizialmi munká
ját. Figyelmesen hallgatták a 
beszámolót, és nem tették szó
vá, hogy Márkus Imre utol
sónak beszélt a bélyegeladás
ról, az üdülésről, segélyezés
ről. Nem mintha bármelyik 'is 
kevésbé fontos téma- lett vol
na, csak éppen a közösségi és 
egyéni érdek rangsorolása kí
vánta így. A bizalmi részle
tesebben értékelte a gazdasá
gi munkát. Megemlítette, hogy 
az eltelt öt esztendőben a 
csoport tagjai több kitünte
tésben, tekintélyes összegű ju
talomban részesültek, amely 
eredményes közreműködésü
ket bizonyította az üzem ter
veinek teljesítésében. A bére
zés tükrözi a végzett munka 
szerinti elosztást, amelynél 
figyelembe vették a bizalmi, a 
kollektíva véleményét is.

győző érvelés alapján tör
tént. Előfordult, hogy a dol
gozók bérkérdésben a gazda- * 
sági vezetőnél reklamáltak. 
Asbóth Zoltánt például ilyen 
jellegű panasszal heten ke
resték fel az idei bérrende
zésnél. A főművezető első 
kérdése az volt: megbepzél- 
ték-e gondjaikat a bizalmi
val? A .  jó  partnerkapcsolat 
nemcsak a bérezésnél mutat
kozott meg. Nagy Ernő mű
vezető, a munkaszervezési, 
munkaátcsoportosítási intéz
kedések előtt is mindig kér
te a bizalmi véleményét. S 
ahogy a beszámolóból kitűnt: 
sokszor előfordult, hogy a bi
zalmi a dolgozók tudta nél
kül látta el érdekvédelmi fel
adatát. Márkus Imre hangsú
lyozta : egyszer sem kellett
utánajárni a rendezetlen 
ügyeknek.

Rendhagyó módon
Szó esett az egyéni gondok 

megoldásáról is. Ennél a té
mánál azonban szintén rend
hagyó formát alkalmaztak. A 
bizalmi nem igazolta saját jó 
munkáját azzal, hogy felso
rolta a kérelmek teljesítését. 
Mi szükség a bizonygatásra 
akkor, ha a jó szándékú se
gítséget a tagság közvetlenül 
tapasztalja?

Az üdülőjegyekkel kapcso
latos gondok a szombathelyi 
járműjavító üzemben is köz
ismertek. A főszezonban sok 
a jelentkező, és kevesebb a 
lehetőség. Éppen ezért — 
mondta a bizalmi — a tava
szi, őszi, téli pihenés, üdülés 
tervezésének gondolatával 
kell megbarátkozniok.

A. hozzászólásokban egyér
telműen kifejezésre jutott, 
hogy elavult nézet a bizalmi 
munkáját a bélyegeladásra, 
üdülési és segélyezési kérel
mek intézésére korlátozni. De 
helytelen módszer az is, ha a 
csoport tagjainak tájékozta
tása nem rendszeres. Igaz, 
hogy a bizalmi — tájékozta
tás hiányában — maga sem 
adhat tovább információkat. 
A kapcsolatkeresésnek tehát

A szegedi körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizott
ságának területén 122 bizal
mi csoporUban választják új
já a tisztségviselőket. Közülük 
a Kiskundorozsma állomá
son dolgozó, Mencz Nándor 
ratárnok vezette csoport vá
lasztásán vettünk részt.

Mencz Nándor a legutóbbi 
választás óta végzett munkát 
összességében jónak értékelte. 
A forgalmi szolgálattevő, ko
csirendező rak tárnok és mál- 
házó munkakörben dolgozó 17 
tagú kollektíva legfontosabb 
feladatának tartotta a gazda
sági munkát segítő tevékeny
séget. Ennek érdekében szak
vonali munkájukat maradék
talanul elvégezitek. Pártunk 
XII. kongresszusa és hazánk 
felszabadulásának 35. évfor
dulója tiszteletére pedig több
letfelajánlásokat is tettek. 
Munkájukkal — mint a Jó
zsef Attila szocialista brigád 
tagjai —, hozzájárultak az ál
lomás terveinek teljesítéséhez. 
Az elért, eredmény tükrözi a 
gazdasági vezetők és a bizal
mi csoport jó kapcsolatát is. 
A  fontosabb kérdésekben min
denkor kikérték a bizalmi vé
leményét, aki élni tudott és 
élt is hatásköri jogaival.

Az elmúlt időszakban lé
nyegesen javultak a csoport 
tagjainak élet- és munkakö
rülményei. Bizonyítja ezt a 
korszerű öltöző, és fürdő, az 
üzemi étkeztetés feltételei
nek megteremtése, valamint a 
kereskedelmi dolgozók részé
re kialakított új szolgálati he
lyiség.

A kocsirendezőknek a múlt 
évtől szódavizet is tudtak biz
tosítani. A  lakásgondok eny
hítése érdekében egy dolgozó 
szolgálati lakást, három pe
dig vállalati kölcsönt kapott, 
ö t  év alatt 4 házaspári és egy 
gyermekes üdülő beutalót osz
tottak szét. Tizenketten 5600 
forint segélyben részesültek. 
A bérek elosztásánál az érde
mi munkát helyezték előtér
be. Mégis gondot okozott az 
új bérkategória bevezetése, a 
csoportba tartozó forgalmi 
szolgálattévőknél. Az iskolai 
végzettségből adódó 500 forin

tos besorolási eltéréseket sem 
pótolta a hosszabb" szolgálati 
idő. E gondolatokat az 1980. 
évi bérráépítéseknél már pró
bálták rendezni.

A  bizalmi elmondotta azt is, 
hogy a munka mellett többen 
is tanultak: marxista esti
egyetemen, MÁV Tisztképzőn, 
forgalmi és kereskedelmi tan
folyamokon gyarapították 
szakmai és politikai tudásu-, 
kát.

Az ötévi munka értékelésé
hez öten szóltak hozzá, majd 
a bizalmi csoport Mencz Nán
dort ismét megválasztotta bi
zalminak, helyettese pedig Zsó- 
ri Iván lett.

(Gellért)

Rákosrendező körzet szak- 
szervezeti bizottsága — iga
zodva a gazdasági felálláshoz
— már 1978-ban kialakította 
a főbizalmi rendszert. így 
most, választások alkalmával 
könnyebb a dolguk, hiszen 
kétéves tapasztalat van a há
tuk mögött. A  bizalmi- és a 
főbizalmi-választásokat min
den szolgálati helyen megtar
tották.

A körzethez tartozó Buda
pest—Angyalföld állomáson 
a főbizalmi-választást április 
10-én tartották. A főbizalmi
— Rákóczy Judit — beszá
molt a végzett munkáról. 
Ezen a szolgálati helyen — 
mint mondotta — bevált a 
főbizalmirendszer. Az öt szak- 
szervezeti csoportban ered
ményes munkát végeztek a 
bizalmiak.

Szólt a gazdasági eredmé
nyekről is. A vasutaskollektí
va az elmúlt öt év alatt há
rom alkalommal részesült el
ismerésben. A  jó  gazdasági 
eredmények annak is köszön
hetők, hogy az állomás öt 
szocialista, brigádja teljesítet
te azokat a vállalásokat, ame
lyeket a XII. pártkongresszus 
és hazánk felszabadulásának 
35. évfordulója tiszteletére 
tettek. Erőfeszítéseik nélkül

— Ebből is látható — ma
gyarázta Márkus Imre —, 
hogy a kollektív szerződés
ben foglalt kötelezettségeket 
betartják, rendjén mennek a 
dolgok. Akkor lehet kérni a 
jogok teljesítését is. Elérték 
például, hogy javultak a 
munkakörülmények. A hőke
zelőműhelyben korszerű hő- 
kemericék, elszívóberendezés, 
hideg-meleg vizes kézmosó 
biztosítja a kedvezőbb felté
teleket.

Természetesen voltak olyan 
esetek, amikor a bizalmi 
megállapításai nem egyeztek a 
gazdasági vezetőével. A dön
tés azonban ilyenkor is a 
gondos mérlegelés, a meg-

nehezen képzelhető el a terv- 
feladatok teljesítése, ugyanis 
az engedélyezett létszámból 30 
dolgozó hiányzik.

A szakszervezeti bizottság 
értékelését a főbizalmicsoport 
munkájáról Szalai László, Rá
kosrendező körzet szakszerve
zeti bizottságának titkára 
mondta ed. Mindenekelőtt ar
ról szólít, hogy Rákóczy Judi- 
tot a közelmúltban megvá
lasztották a párbaHiaipszerve- 
zet titkárának, ezért új főbi
zalmit kell választani. A tit
kár örömmel nyugtázza, hogy 
a szakszervezetben végzett ki
emelkedő munkája alapján a 
párttagság őt tartotta a leg
alkalmasabbnak a titkári 
funkció betöltésére.

A szakszervezeti bizottság 
titkára ezt követően a terme
lést segítő tevékenységet ele
mezte. Megállapította, hogy 
Angyalföld állomás vasutasai 
jobb eredményeket értek el, 
mint a körzethez tartozó, ha
sonló körülmények között dol
gozó többi állomás. Az ered
mények összefüggésben van
nak azzal, hogy a gazdasági 
vezetők, a pártszervezet és a 
szakszervezet rendszeresen 
egyeztette a tennivalókat. A 
szakszervezeti bizottság ne
gyedévenként beszámoltatta a

kölcsönösnek kell lenni. A  bi
zalmi használjon fel minden 
lehetőséget arra, hogy rend
szeresen tudjon tájékozódni 
és tájékoztatni.

A  csoport tagjainak jól 
hasznosítható véleményei 
azonban, már az újonnan vá
lasztott Csontos Ernő bizal
minak és Horváth Ferencné 
bizalmihelyettesnek szólta«. 
A 26 éves Márkus Imrét 
•ugyanis — eddigi eredményes 
bizalmimunkája alapján — 
magasabb szakszervezeti 
tisztség betöltésére javasol
ják.

Pálinkás Károlyné

gazdasági vezetőket — így 
Angyalföld állomás főnökét is 
— a termelési feladatok tel
jesítéséről.

A szakszervezeti bizottság 
egyébként félévenként egy-egy 
szolgálati helyen kihelyezett 
ülést tart, hogy a helyszínen 
szerezzenek tapasztalatokat és 
értékeljék a főbizalmi csoport 
munkáját.

Megállapította a titkár azt 
is, hogy az állomáson a mun
kakör tűmén yek jók, a mun
ka feltételei biztosítottak. Eb
ben a tekintetben Angyal
föld a MÁV egyik élenjáró 
állomása.

Miután a bizalmiak és he
lyetteseik meghallgatták a 
főbizalmicsoport munkájáról 
szóló értékelést, megválasz
tották az új főbizalmit és a 
helyettesét. A főbizalmi Ku- 
kor Ferenc, helyettese pedig 
dr. Krémer Ferencné lett. Az 
új főbizalmi régi szakszerve
zeti aktivista. Hat évig volt 
bizalmi, majd három évig 
Vizafogón szb-titkár. Azt kö
vetően pedig öt évig szb-el
nök. Az elmúlt öt esztendő
ben pedig az szb munkavé
delmi felügyelő j eként tevé
kenykedett.

Kőhidi László

Főbizalmi-választás A ngyalföldön

Lenin öröksége
m évvel ezelőtt, 1870. április 22-én született az em

beriség egyik legnagyobb lángelméje, az oroszor
szági bolsevik párt és a szovjet állam megalapítója, a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom vezetője: Vla
gyimir Iljics Lenin.

Munkáságának világtörténelmi jelentősége ma 
már a leninizmus legelszántabb ellenségei előtt is el
ismert. Lenin az októberi forradalom negyedik évfor
dulóján tömören és tudományos alapossággal fogalmaz
ta meg a forradalom nemzetközi hatásának lényegét, 
s annak két oldalát. Hangoztatta: „megkezdjük a szov
jet állam felépítését és ezzel megkezdjük a világtör
ténelem új korszakát. Azon új osztály uralmának kor
szakát, amelyet minden tőkés országban elnyomnak, 
de amely mindenütt törekszik az új életre, a burzsoá
zia legyőzésére, a proletárdiktatúrának a megteremté
sére és az emberiségnek a tőke igájától, az imperialis
ta háborúktól való megszabadítására.”

Az emberiség két legfontosabb kérdésére jelentett 
korszakalkotó választ az októberi forradalom: a tár
sadalom és nemzeti felszabadulás győztes programját és 
az emberiség világháborútól való megmentésének re
ménységét jelentette. Ez az utóbbi alkotta a korszak
nyitás másik oldalát. Lenin így fogalmazott: „A z im
perialista háborúk kérdése. . .  élet-halál kérdése az 
emberek iízmillói számára. . .  A  mi októberi forradal
munk ebben a kérdésben is a világtörténelem új kor
szakát nyitotta meg.”

T en-in munkásságának, elméleti és gyakorlati örök- 
ségének értékelése és folytatása több mint fél év

százada éles ideológiád-poMtifoai harc középpontjában 
áll. A  tudományos szocializmus ellenfelei dühöd ten tá
madják Lenint és a leninizanust. A burzsoázia ideoló
gusai ma is benne látják a legveszélyesebb ideológiai 
ellenfelüket, akd nemcsak következetes forradalmi har
cot vívott a burzsoázia gazdasági, politikai és ideoló
giai rendje ellen, hanem akinek tevékenysége elindí
totta a  szocialista forradalmi folyamatot, és akinek gaz
dag elméleti és gyakorlati öröksége hatékony fegyver 
a szocializmusért folyó harcban szerte a világon.

Ezért -mánden eszközt felhasználnak, hogy kiverjék 
ezt a fegyvert a szocializmusért harcoló munkásosztály 
és szövetségesed kezéből. Meghamisították és eltorzítot
ták Lenint, utópiaként gúnyolták, aki megvalósíthatat
lan álmokat kergetett. Halála után megpróbálják ki
játszani életműve élő folytatása ellen, szembeállítani 
eszmei, gyakorlati megvalósulásával, a megvalósított és 
létező szocializmussal.

Lenin egy olyan «történelmi korszákban, amikor az 
egész munkásmozgalom döntő forduló-és választópont- 
hoz érkezett/ éles vitákban alakította ki a  maga pold-. 
tikai irányvonalát* következetesen fellépett mindazok
kal az áramlatokkal szemben, amelyek ilyen vagyk 
olyan irányban megpróbálták letéríteni a forradalmi 
munkásmozgalmait a helyes útról. Ez a példa ma is 
kötelezi azokat, akik Lenin útján ¡haladnak. 
Alapjainkban a marxizmus helyzete egészen más,
■ * mint Lénán fellépésének idején volt. A  marxiz

mus jóval szélesebb körben elterjedt, a marxista mun
kásmozgalmon keresztül nagyobb mértékben vált anya
gi erővé, a világ egy részében az épülő szocialista tár
sadalom elméleti alapja, a társadalmi gyakorlat új ta
pasztalatainak és a tudományos megismerés új ered
ményeinek általánosításávaí minden területen sokat 
gazdagodott és fejlődött. Azok a problémák és irány
zatok azonban-, amelyek Lenin életében léteztek, .meg
változott formában ma is előfordulnak. Ma is van
nak, akik hajlamosak á  dogmatikus értelmezésre, vagy 
megelégszenek a sematikus magyarázattal.

A  történelmi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy 
vannak, akik nem értik, vagy nem akarják megérte
ni a leninizmus lényegét. Akik a megváltozott körül
ményekre hivatkozva készek hátat, fordítani a lenini 
örökségnek, azok előbb-utóbb szükségszerűen a mar
xizmussal kerülnek szembe, letérnek a marxizmus út
járól.

Minden ország forradalmi mozgalmát és pártját 
legjobban, legmeggyőzőbben saját tapasztalatai tanít
ják meg a marxizmus helyességére és alkotó alkalma
zására. A  magyar munkásmozgalom és a kommunista 
párt története is ezt példázza. Gondoljunk csak a bu
kásában is dicsőséges Tanácsköztársaságra és a fel
szabadulás utáni időkre. Saját bőrünkön kellett megta
nulnunk, hogy csak a leninizmus által megjelölt úton, 
a marxista elmélet alapján és annak alkalmazásával 
haladhatunk előre.

Számunkra a leninizmus nem történelmi emlék, 
amely előtt az évforduló alkalmából elég leróni tisz
teletünket, sokkal több annál. Ezért tanulmányozzuk 
Lenin munkásságát, gazdag örökségét, hogy segítségé
vel, módszere és példája alapján marxista módon old
juk meg napjaink bonyolult és sok tekintetben új for
radalmi feladatait.
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Kitüntetett szocialista brigádok
A vasúti gazgatóságok és a 

közvetlen felügyeletet ellátó 
szakosztályok által felterjesz
tett javaslatok alapján a MÁV 
Kiváló brigádja kitüntetésben 
részesülő kollektívák névsorát 
az alábbiakban igazgatósági, 
üzemi és a vezérigazgatóság 
közvetlen irányítása alá tarto
zó szolgálati helyek bontásá
ban közöljük.

Budapesti Vasútigazgatóság:

MÁV Budapesti Építési Főn. 
József Attila; Székesfehérvár 
Pályafenntartási Főn. Barát
ság; Budapest—Ferencváros
állomás Lenin; Budapest—Ke
leti pu. Béke; Budapest—Fe
rencváros Vontatási Főn. Ság- 
vári Endre; Szólnak Vontatási 
Főn. Damjanich; ¡MÁV Bal
parti Bizt. ¡bér. Fenntart Főn. 
Baross Gábor; MÁV Jobbpar
ti Bizt. bér. Fenntart. Főn. Jó
zsef Attila; Cegléd Körzeti 
Üzemfőnökség Május 1; Szé
kesfehérvár Körzeti Üzem fő
nökség Lenin: MÁV Magas- 
építési Főn. Április 4. szocia
lista brigádja.

Miskolci Vasútigazgatóság:
MÁV Hatvan—'Füzesabony

Pft. Főn. Petőfi Sándor; Mis
kolc—Tiszai állomás Ho Si- 
Minh; Gyöngyös állomás Ba
ross Gábor; Miskolc Vontatási 
Főn. Kandó Kálmán; Miskolc 
Bizt. bér. Fenntartási Főn. Ga
garin; Miskolc Vasútigazgató- 
ság Tervg. és Műsz. feji. oszt. 
Ybl Miklós szocialista brigád
ja.
Debreceni Vasú tigazgató ság:

Záhony GiRíF Motorszerelő; 
Záhony Pályafenntartási Főn. 
II. Rákóczi Ferenc; Debrecen

Pályafenntart. Főn. Kun Béla; 
Debrecen Építési Főn. Kos
suth: Nyíregyháza Körzeti
Üzemfőn. Gagarin; Püspökla
dány Körzeti Üzemfőn. Beb- 
rits Lajos szocialista brigádja.

Szegedi Vasútigazgatóság:

Szentes Építési Főn. (Gépál
lomás) Zalka Máté; Békéscsa
ba Pályafenntartási Főn. Dó
zsa György; Békéscsaba Kör
zeti Üzemfőn. (forgalom) Sal- 
lai Imre; Békéscsaba Körzeti 
Üzemfőn. (Orosháza) Gagarin; 
Szentes Körzeti Üzemfőn. (von
tatás) Szamuely Tibor szocia
lista brigádja.

Pécsi Vasútigazgatóság:
Kaposvár É. H. 'F. Petőfi 

Sándor; Nagykanizsa Pálya- 
fenntartási Főn. Hollán Ernő; 
Fécsbánya rendező állomás 
Arany János; Nagykanizsa 
Üzemfőn. József Attila; Pécs 
Vontatási Főn. Kandó Kál
mán; Kaposvár Szertárfőn. 
Dózsa szocialista brigádja.

Szombathelyi 
Vasútigazgatóság:

Várpalota állomás Béke; 
Celldömölk Vontatási Főn. Do
bó István; Szombathelyi Bizt. 
bér. Fenntartási Főn. Béke; 
Szombathely Vontatási Főn. 
Lenin; Zalaegerszeg Körzeti 
Üzemfőn. (vontatás) Novem
ber 7. szocialista brigádja.

MÁV Járműjavító Üzemek
MÁV Landler Jenő Jármű

javító Ady Endre; MÁV Land
ler Jenő Járműjavító Révai 
József; MÁV Szombathelyi 
Járműjavító Petőfi Sándor; 
MÁV Szolnoki Járműjavító 
Hámán Kató; MÁV Dunake

szi Járműjavító Váci Mihály; 
MÁV Székesfehérvári Jármű
javító Kossuth Lajos; MÁV 
Debreceni Járműjavító Ifjú 
Gárda; MÁV Északi Járműja
vító Landler Jenő szocialista 
brigádja.

A vezérigazgatóság közvetlen 
felügyelete alá tartozó szolgá

lati helyek:
iMÁV Gyöngyösi Kitérő

gyártó Üzem Rózsa Ferenc; 
MÁV Jászkiséri Építőgép javí
tó Üzem Dobó István; MÁV 
Gépjavító Üzem Béke; MÁV 
Hídépítési Főnökség Komorov; 
MÁV Szak- és Szerelőipari 
Főn. Landler Jenő; MÁV 
BVKiH VII. osztály Dobó Ka
talin; MÁV T. B. Központi Fő
nökség Bláthy Ottó; MÁV T. 
B. Építési Főnökség Petőfi 
Sándor; MÁV Tervező Intézet 
Széchenyi III. szocialista bri
gádja.
MÁV Kiváló ifjúsági brigádja 

kitüntetésben részesült:
Budapest Ferencváros Pft. 

Főn. Széchenyi István; MÁV 
Landler Jenő Villamos Vonal- 
felügy. Landler Jenő; MÁV 
Miskolci Építési Főn. Jendras- 
sik; Záhony Üzemfőn. vonta
tás Petőfi Sándor; Szeged 
BFF. Morse I.; Dombóvár 
Üzemfőn. (vontatás) Zipper- 
novszky;' Szombathelyi Szer
tárfőn. Kandó Kálmán; MÁV 
Szombathelyi Járműjavító 
Üzem Dr. Csanádi György; 
MÁV Miskolci Járműjavító 
Üzem Kandó Kálmán; MÁV 
Gyöngyösi Kitérőgyártó Üzem 
Kandó Kálmán; MÁV Jászki
séri Építőgépjavító Üzem Pus
kád Tivadar; MÁV T. B. Épí
tési Főn. Széchenyi István szo
cialista brigádja.

A M IK O R  S Z Ü N E T E L T  A S Ó D E R S Z Á L L ÍT Á S

Üveggel rakott irány vonatok Dunántúlra
S a jó sz e n tp é te r  állom áson m egelőzik  a g é p re  várásokat

Ideiglenes jelleggel fabarakk 
helyettesíti Sajószentpéter ál
lomás felvételi épületét. A ré
gi épületet már csaknem tel
jesen lebontották, mert a fa
lak szigetelését az alapoktól 
kell kezdeni. Az építők 1980. 
végére ígérik a teljes felújí
tás befejezését. így csak a ba
rakk egyik kis szobájában ta
lálkozhattunk Kádár Bertalan 
állomásfőnökkel, akitől a szol
gálati hely munkájáról, fel
adatairól érdeklődtünk.

Nehéz feladatok
— Április elsejétől a ka

zincbarcikai körzeti üzemfő
nökség üzemegységeként dol
gozunk — mondotta. — Ez 
azonban nem változtat azon, 
hogy két hónapja mi szolgál
juk ki a Borsodi Vegyikombi
nát mindhárom gyárát. Ez ne
héz feladatot jelent, bár sokat 
segít a BVK Il-es telepén lé
tesült ötvágányos fogadó-in
dító pályaudvar, ahol vasúti 
kirendeltségünk dolgozik 18 
emberrel.

— Hogyan teljesítették a 
múlt évi tervet? — kérdeztük.

— Az 502 ezer tonnában 
előirányzott kocsiágényes szál
lítási tervünket 516 ezer ton
nára teljesítettük. Ez a túl
teljesítés jóval nagyobb ará
nyú is lehetett volna...

— S miért nem lett az?
— Azért — felelte Kádár 

Bertalan —, mert a gyakori 
kocsihiány nem tette lehetővé, 
hogy szállíttató vállalataink 
minden igényét kielégítsük. 
Kocsi tartózkodási tervünket 
103,44 százalékra teljesítettük. 
A  191 ezer forintos önköltségi 
tervünkhöz viszonyítva jelen
tős eredmény volt az elért 44 
ezer forintos megtakarítás.

Biztató eredm ények
— Mennyi az állomás idei 

szállítási feladata?
— Jóval több a tavalyi tel

jesítésnél: 770 ezer tonna. Az 
eddigiek során biztatóan ha
ladunk a feladat teljesítésé
vel. A  BVK-ból naponta 22 
kocsit adnak fel jugoszláv ex

portra és az NSZK-ba is rend
szeresen küldenek export szál
lítmányokat: Hetenként há
romszor, ferencvárosi rendel
tetéssel indított irányvonatok
kal a dunántúli térségbe to
vábbítjuk a BVK késztermé
keit. A fagyos időszakban, 
amikor a sóderszállítás szüne
telt, a rendelkezésre álló négy- 
tengelyes nyitott kocsikat a 
Sajószentpéteri Üveggyár ki
szolgálásának javítására hasz
náltuk fel. Ezekkel az üveg
gel megrakott fordaszerelvé
nyekkel hetenként 3—-4 irány
vonatot indítottunk Szigetvár
ra, Nagyatádra, Kecskemétre 
és Debrecenbe á konzervgyá
rakhoz, de küldtünk üveg 
irányvonatokat Budafok-Há- 
rosra is, a borpalackozó részé
re. Ennek köszönhető, hogy 
most sikerült a minimálisra 
csökkenteni az üveggyárban 
felhalmozódott árukészletet.

Elmondta az állomásfőnök 
azt is, hogy a legtöbb gondot 
a könnyűbetongyár gázszilikát 
termékeinek továbbítása jelen
ti. Erre a célra nem szervez
hetnek irányvonatot, mert ezt 
az építőanyagot a keüet-ma- 
gyarországi kis .tüziéptelepekre 
kell eljuttatni. Ezek pedig 
egyszerre csak egy-két kocsit 
tudnak fogadni. így ha más 
lehetőség nincs, akkor a be- 
rentei szénosztályozóról kike
rülő padlójavításos. kocsikat 
is ,bevetik” a könnyűbeton
gyár kiszolgálására.

— A múlt évben többször 
volt 25—30 órás géprevárás 
kész vonatainknál — jegyezte 
meg Kádár Bertalan. — Most 
javult a gépellátásunk, de ma
gunk is igyekszünk úgy szer
vezni a munkát, hogy lehető
leg megelőzzük a hosszabb 
gépre várásokat.

Ö ntevékenyen
— Milyen lehetősége van 

erre az állomásnak? — kér
deztük.

— Sok nincs, de azt rend
szeresen megtesszük, hogy ál
lomási tartalékunkkal viszünk 
el vonatokat Sajóecseg állo
másra, villanyvezeték alá. Ott 
már előbb akad szabad villa
mosmozdony, amellyel -bevi
szik az elegyet Miskolc-Tiszai 
rendezőjébe.

Értékelték az állomás szo
cialista brigádjainak a kong
resszusi és felszabadulási mun
kaverseny múlt évi szakaszá
ban elért eredményeit. A be- 
rentei gócponti értékelés alap
ján ezüst jelvényt kap a Kos
suth forgalmi-kereskedelmi
szocialista brigád, amelynek 
Nemes József forgalmi szolgá
lattevő a vezetője. Bronzjel
vénnyel jutalmazzák a Fur- 
marm Lászlóné, raktárnok ál
tal vezetett Haladás szocialis
ta brigádot.

L. J.

Ki tud többet a Szovjetunióról?
Április elsején délután Ki tud többet a Szovjetunióról 

címmel rendezték szellemi vetélkedőt Szombathelyen. A vas
utasok Haladás Művelődési Házának a nagytermében a jár
műjavító üzem 63 szocialista brigádja mérte össze tudását. A 
brigádoknak a testvéri szocialista ország gazdasági, politikai 
és társadalmi életéről kellett ismereteit elmondani.

Az első helyezett a tervosztály Savária brigádja lett a 
dízel-lakatosok Magyar László és a Kun Béla kollektívájának 
a képviselői előtt. Mind a  három helyezett pénzjutalomban ré
szesült. A  vetélkedő közben feltett villámkérdésekre adott he
lyes válaszaikért 50 szovjet reprodukciót és két könyvet nyer
tek a jól válaszolók.

Sz. J I.
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Szegedre került a Vörös Vándorzászló !
(Folytatás az 1. oldalról.)

sabb színvonalon, a vasút há
lózati érdekeinek figyelembe
vételével valósította meg. A 
siker hosszú évek következe
tes munkájának az eredmé
nye, hiszen hosszú idő óta 
mindig ott voltak az első hely
re pályázók között. S, ami ed
dig nem sikerült, az most va
lóra vált Tizennégy év után 
ismét Szegeden a Vörös Ván
dorzászló.

Tavaly 20,3 millió utast és 
10,7 millió tonna árut szállítot
tak. Az áruszállítási tervet 
101,2 százalékra teljesítették. 
Különösen sikeres volt a kocsi- 
igényes terv teljesítése, mivel 
a célkitűzést 3,5 százalékkal 
túlteljesítették. Ez annak is 
köszönhető, hogy előszállítás
ra 16 vállalattal, míg a szállí
tások átütemezésére a feladás
nál 16, a leadásnál 17 fuvaroz- 
tatóval kötöttek megállapo
dást. Évközben, ha esetenként 
akadtak is gondok, a szállítás
ra felkínált árut elfuvarozták. 
Jelentősen csökkentették a ki 
nem állított kocsik számát. A

jobb kocsikihasználás eredmé
nyeként az egy kocsira jutó 
statikus terhelést a tervezett 
18,3 tonna helyett 20,82 tonná
ra teljesítették. Árufuvarozási 
munkájukban mindjobban elő
térbe kerültek a korszerű szál
lítási módok. A  konténerekben 
feladott árusúly 12 százalékkal, 
a csererakodólapos forgalom 
19 százalékkal volt több, mint 
1978-ban. A  berakott áruk 27,2 
százalékát rakodással képzett 
irány- és célvonatokkal továb
bították.

Állóeszköz-fejlesztési ter
vüket 432 millió forint felhasz
nálásával 107,1 százalékra tel
jesítették. Szociális beruházá
sokra 8,4 millió forintot költöt
tek. Csupán a legjelentősebbe
ket iemlítjük: befejeződött a 
900-fis vonal villamosítása. 
Szeged-rendezőn új dízel-javí
tócsarnok, Békéscsabán kocsi
műhely, Kiskunhalason delta
vágány épült, Makón új szo
ciális létesítményt, üzemorvo
si és fogorvosi rendelőt, 300 
adagos üzemi konyhát adtak 
át, s 327 dolgozó lakásgondját 
segítette az igazgatóság.

Jól gazdálkodtak a rendelke
zésükre álló költségekkel. Több 
mint 8 millió forintot takarí
tottak meg, ebből 4 milliót 
üzemanyagból.

Az ünnepi beszéd után Gu
lyás János vezérigazgató-he
lyettes a 'közlekedés- és pos
taügyi miniszter, valamint 'á 
vasút vezetői nevében köszön
tötte a dél-alföldi vasutasokat 
Hangsúlyozta, hogy különösen 
mennyiségi és minőségi téren 
javult az igazgatóság munká
ja, így méltán érdemelték ki a 
magas kitüntetést. A  vándor
zászló elnyerésének erkölcsi 
értékét még növeli, hogy az 
eredményeket a kongresszusi 
munkaverseny során érték el.

Szádóczki István felszólalá
sában az élet- és munkakörül
mények javítása ' terén elért 
eredményeket, az igazgatóság 
616 szocialista brigádjának 
helytállását emelte ki.

Ezt követően Gulyás János 
és Szádóczki István átadta a 
Vörös Vándonzászüólt Lovász 
Lázárnak és Ácsai Mihálynak.

Gellért József

Á ta d tá k  a  D icsé rő  O k le v e le t  
a  p é cs i va sú tig a zg a tó sá g n a k

A  pécsi vasútigazgatóság az 
elmúlt esztendőben végzett ki
emelkedő teljesítményéért el
nyerte a MÁV vezérigazgató
ja és a vasutasszakszervezet 
elnöksége Dicsérő Oklevelét.

A  kitüntetés átadására áp
rilis 10-én, Pécsett került sor.

Az ünnepséget Halmai Ár
pád, a területi bizottság tit
kára nyitotta meg és üdvö
zölte az elnökségben helyet 
foglaló Gulyás János vezér
igazgató-helyettest, Tolnai 
Ildikót, a vasutasszakszerve
zet elnökségének tagját, * a 
szervezési és. .káderosztály ve
zetőjét, Neubauer Józsefet, a 

, pécsi SZMT vezető titkárát, 
valamint a megye és a város 
tömegszervezeteinek, fuvaroz
tató vállalatainak képviselőit. 
Utána Mészáros András, a 
pécsi vasútigazgatóság vezető
je mondott beszédet.

‘Ismertette többek • között az 
elmúlt esztendőben elért ered
ményeket és az idei terve
ket. Hangsúlyozta, hogy a 
kiemelkedő teljesítmények

részben a XII. pártkongresszus 
é s 1 hazánk felszabadulása 35. 
évfordulója tiszteletére indí
tott munkaversenynek kö
szönhetők. Az igazgatóság 
1979. évi áruszállítási terve 
minden eddiginél nagyobb 
volt, ezért teljesítésére jól 
szervezett előszállításokkal, a 
járműgazdálkodás színvona
lának emelésével készültek. 
Az erőfeszítések nem voltak 
hiábavalók. Több mint 18 mil
lió tonna árut szállítottak el, 
amely 1,2 százalékkal volt 
több a tervezettnél.

A  kisebb létszám ellenére 
— 1978-hoz viszonyítva — 45 
ezerrel csökkent a túlórák 
száma. Az igazgatóság dolgo
zói 15 millió forint értékű 
energiát takarítottak meg.

Sikeres volt a hálózatfej
lesztés is. A vágánykilométer- 
építési tervet tíz, a kitérőcse
rékre vonatkozó tervet pedig 
tizenhárom százalékkal tel
jesítették túl.

Az idei feladatokról szólva 
az igazgató elmondotta, hogy

18,6 millió tonna árut kell 
elszállítani és törekedni kell 
a személyszállítás kulturált
ságának fejlesztésére.

Mészáros András beszámo
lója után Gulyás János ve
zérigazgató-helyettes a főosz
tály és a vasutasszakszérvezet 
vezetői nevében köszöntötte 
az igazgatóság dolgozóit. A 
további eredményes munka ér
dekében arra hívta fel a fi
gyelmet, hogy törekedjenek a 
belső tartalékok feltárására, a 
munka mim őségének javítá
sára.

Ezt követőén Gulyás Jánosa 
és Tolnai Ildikó átnyújtották 
a Dicsérő oklevelet Mészáros.,. 
András igazgatónak, majd kö
szöntötték a nemrég nyugdíj
ba vonult dr. Szabó. Tibor 
igazgatót is, akinek irányí
tásával születtek az 1979. évi 
eredmények.

Az ünnepség Halmai Árjaid 
zárszavával ért véget.

Urbán Ferenc

iiiiiiinminimumimiiiiiimiiii immmiímmmmmmii mmmmmmmmmmii; mmmimmmmmmm immmmmmmmmmi mmmmmmmmm

A fasiszták végezték ki

Benke Ferenc vonatkísérő életútja
Béniké Ferenc vasutas már

tír 1945-ben életét áldozta Szé
kesfehérvár felszabadulásáért. 

- Emlékét antifasiszta emlékmű 
és utca őrzi a városban.

Benke Ferenc 1881. augusz
tus 14-én a Zala megyei Alsó- 
Hahóton született Alig csepe
redett föl, .máris elkerült a 
szülői házból. Édesanyja, Ben
ke Juli napszámos, nem isko
láztathatta. Tizenéves korá
ban mindenesfiú, majd urasá
gi inas egy grófi kastélyban. 
1902 tavaszán besorozták. Mi
után a közös hadsereg 48. gya
logezredében leszolgálta a há
rom évet, szakaszvezetői rang
ban lépett tartalékba. Ezt kö
vetően négy évig csendőr őrs
vezető Tolnában. Huszonkilenc 
éves korában megvált a csen
dőrségtől és felvételét kérte a 
Déli Vasútra. Ennek egyik fel
tétele az elemi iskola negye
dik osztályának elvégzése 
volt. A nagykanizsai állami 
népiskola negyedik osztályá
ban az 1909/10. iskolaévben 
tanított tárgyakból 1910. ja
nuár 14-én tett magánvizsgát 
jeles eredménnyel.

A  vasutasmozgalom 
ismert személyisége
1911. február 1-én már ide

iglenes minőségű vonatfékező 
a Déli Vasút egykori Budapest 
állomásán, a mai Déli pálya
udvaron. 1913 nyarán végle
gesítették, s 800 korona évi 
fizetéssel kinevezték kalauz

nak. Ezzel megteremtődött a 
családalapítás anyagi feltétele. 
Ősszel házasságot kötött Szán
tó Piroskával. A  Déli Vasút 
pedig Székesfehérvárra he
lyezte. Itt élt haláláig. Három 
gyermeke volt: 1914-ben szü
letett Mária-Terézia, 1916-ban 
Ferenc, s 1917-ben Margit.

Benke Ferenc azokban az 
években került a Déli Vasút
ra, amikor e magánvasút öntu
datos dolgozói az illegális va
sutas szakszervezet vezetésé
vel kemény osztályküzdelmet 
folytattak gazdasági helyzetük 
javításáért és legális szakszer
vezetük engedélyezéséért. A

lendületes küzdelem magával 
ragadta őt is. Megismerkedett 
a munkásmozgalommal, s a 
harcosa lett. A  fehérvári va
súti csomópont különösen jó 
iskolának bizonyult, hiszen 
ennek dolgozói századunk első 
két évtizedében kiemelkedő 
szerepet játszottak a szocia
lista vasutasmozgalomban, s 
városuk munkásmozgalmában 
is. Az 1919-es évek derekától 
Benke Ferenc — mint a vo
natkísérő személyzet bizalmija 
— ismert személyisége a helyi 
munkásmozgalomnak, s aktív 
szervezője a vasutasok hábo
rúellenes megmozdulásainak. 
Közben tanult is; 1917 nyarán 
összevont magánvizsgát tett a 
polgári iskola első két osztá
lyának anyagából. Emberi ma
gatartását és mozgalmi mun
káját értékelve 1918. február 
19-én a szociáldemokrata párt 
székesfehérvári szervezetének 
vezetőségi tagja lett. Fél-, 
évvel később, október 13-án a 
József utcai Szüts-féle ven
déglőben megjelenő déli vas
úti -tisztviselők s egyéb (kine
vezett dolgozók az ő kezde
ményezésére csatlakoztak a 
Nemzeti Tanácshoz, s határoz
ták el, hogy belépnék a szo
ciáldemokrata pártba.

Fáradhatatlanul 
a munkáshatalomért

Az őszirózsás forradalom 
győzelme biztosította a szer
vezkedési szabadságot, így
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Kommunista
műszak

(Folytatás az l. oldalról.)

sőbb a nagy teljesítményű 
osztrák gyorsvágányépítő za
vartalanul megkezdhesse a sí
nek lerakását.

Nyolcvanan a Porpác és 
Vép közötti szakaszon vago
nokból építési anyagokat rak
tak ki és padkavágással gyor
sították a második vágány el
készítését.

Sárvár állomáson 50 katona 
a kongresszusi vállalásának 
eleget téve társadalmi mun
kában az első vágány átépí
tésén munkálkodott.

A Landler Járműjavító kol
lektívája is csatlakozott a 
„Sziklai Sándor”  szocialista 
brigád felhívásához. A  március 
22-ére meghirdetett kommu
nista műszakra 1376 dolgozó 
ment be az üzembe.

A kommunista műszakon az 
üzem aktív dolgozói együtt 
munkálkodtak a nyugdíjasok
kal, a MÁV Vezérigazgatóság 
Járműjavító Szakosztályának, 
valamint a JÜMTI dolgozói
val.

A közös munkán alapuló, 
szovjet—magyar barátság szép 
példája volt, hogy a kerület
ben állomásozó szovjet alaku
lat katonái szintén részt vet
tek a kommunista műszakon.

A kommunista műszakon 
részt vevők bérüket (amely 
az előzetes számítás szerint 
210 ezer forintot tesz ki), a 
vasutas gyermekintézmények 
fejlesztésére ajánlották fel.

G ő s m a f s d a n y  
a jubileumi 

parkban
A  vasútmodellezők és vas

útbarátok nagykanizsai köre 
és a iKTE vasiúti szakcsoport
ja Nagykanizsán, a jubileumi 
parkiban mozdonyavató ünnep
séget tartott április 3-án a vas
úti közlekedés megindulásának 
120 éves évfordulója alkalmá
b ó l ^ ,  ...

Mészáros András, a pécsi 
vasútigazgatóság vezetője m on
dott beszédet. A  jubileumi 
parkban egy 375696-os soroza
tú gőzmozdonyt helyeztek, el. 
A  mozdonyt Zsoldos Ferenc, a 
városi tanács elnökihelyettese 
és Flinger József üzemfőnök 
vette át.

A  muzeáiliis értékű gőzöst a 
rtagykanizBai vontatási főnök
ség szocialista briágádjai több 
mint 1000 óra társadalmi mun
kában újították fel.

REFLEKTORFÉNYBEN Kőbánya-Kispest
Akik kiérdemelték 

az Állami Ifjúsági Díjat
A Keleti vontatási főnök

ség Steimetz Miklós szocia
lista brigádja helytállásával 
már sokszor kivívta környe
zetének elismerését (három
szor „csak” a MÁV Kiváló 
Brigádja megtisztelő címet 
nyerte el), most mégis meg
lepő volt a hír: a tizenegy 
tagú kollektíva hazánk fel- 
szabadulásának 35. évfordu
lójára Állami Ifjúsági Díjat 
kapott. A  meglepetést tulaj
donképpen az okozta, hogy az 
„ifjúsági”  jelzőt viselő elis
merésben olyan brigád része
sült, amelyben a  tagok átlagos 
életkora a 34 évet is megha
ladja.

A  magyarázatot kutatva 
érdeklődtem Eőry József 
vezénylőtisztnél, a Steimetz 
brigád vezetője, Harsányt La
jos felől. Közölte, hogy 15 
óra 55 perckor kell jelentkez
nie, de hozzátette, hogy me
hetek hozzájuk korábban is, 
mert „Lajos mindig előbb 
szokott megérkezni.”  S ez 
most is így történt.

MINDIG
A  FIATALOKÉRT

A  szolgálat közeli kezdete 
miatt rögvest a lényegre tér
tünk:

— Hogyhogy a klasszikus 
értelemben vett ifjúsági tevé
kenységgel kapcsolatos ki
tüntetésben részesült a bri
gádjuk? — kérdeztem.

— A z évek  során úgy ala
kult, hogy többnyire mindig 
a fiatalokkal foglalkoztunk, 
társadalmi munkánkkal az ő 
céljaikat segítettük. Bár vál
lalásunk egyik részének előz
ménye nem éppen kellemes 
élményhez kötődik, de talán 
ez volt a kiváltó ok, amiért 
feladatul- választottuk. Tör
tént ugyanis, hogy • az egyik 
kollégánk kislánya betegsér 
ge folytán a Gyerm ekek Or
szágos Módszertani Intéze
tébe került. Többször s?óba 
hozta, hogy ez az intézmény 
milyen nehézségekkel küzd: 
nem kapnak munkaerőt a 
kert, az udvar gondozására.

| Fűtőberendezésük elavult, 
i nem felel meg a követelm é
nyeknek stb. így határoztuk 

j el, hogy patronáljuk az inté- 
I zetet. Immár hat éve, hogy

felkerestük a vezetőket, akik 
természetesen nagyon szívesen 
fogadták ajánlatainkat. Azóta 
term ővé tettük a kertjüket, 
átalakítottuk olajtüzelésűre a 
kazánt, épületet bontottunk 
és építettünk. Mindig olyan 
munkát kértünk, amelyre nem  
kaptak vállalkozót. így  
évente mintegy ötszáz társa
dalmi munkaórát teljesítet
tünk az intézetben.

— Ez valóban nagyszerű 
cselekedet. . .

— Igen, de ez még nem 
minden. A  másik vállalásunk 
szorosan a szakmánkhoz, he
lyesebben munkahelyünkhöz 
kötődik. Célul tűztük ki, hogy 
messzemenően segítjük a 
pályakezdő mozdonyvezetők  
beilleszkedését. Ez abból áll, 
hogy a hozzánk beosztott 
gyakornokokkal —, ha a szük
ség úgy kívánja — szolgálat 
után is foglalkozunk. Netán 
utazás közben adódik vala
milyen rendkívüli helyzet, azt 
a szolgálat után megbeszél
jük, elemezzük. Egyszóval a 
hozzánk vezényelt fiatalok fe 
letti védnökséget vállaltuk. 
Más szóval: garanciát szak
mai előmenetelükért. Eddig 
mintegy huszonöt gyakornok 
dolgozott mellettünk, akik 
azóta szinte kivétel nélkül jól 
megállják a helyüket, moz
donyvezetőként. Mi több: 
egyikük, Kristóf Mihály há
rom és fél évvel ezelőtt vég
képp a brigádunk tagja lett, 
és minden tekintetben kivá
lóan látja el feladatát. Egyéb
ként ő a legfiatalabb köz
tünk, most 25 esztendős.

A HÁRMAS JELSZÓ 
SZERINT

— Mozdonyvezetők, utazó 
emberek. Adott esetben ho
gyan tudják összehangolni a 
kollektív társadalmi munkát?

— Ezt a kérdést már sokan 
feltették. A  titok nyitja ta
lán az, hogy sok olyan „bri- 
gádtagunk”  van, akik hiva
talosan nem tartoznak közénk, 
csupán érzelmileg kötődnek 
hozzánk. Erre mi nagyon 
büszkék vagyunk. Eőry József 
vezénylőtiszt is közéjük so
rolható, aki adott esetben úgy 
készít szolgálati beosztást,

hogy egy-egy nagyobb akció
ban a brigád 80—90 százaié- ■ 
ka együtt vehessen részt. így  
fordulhatott elő, hogy például 
az intézeti nagyobb munká
kat szinte teljes létszámmal 
végezhettük.

— Van-e olyan sajátossá
guk, ami csak a Steimetz bri
gádra jellem ző?

— Egyáltalán nincs. De 
nem  is akarunk mi különcök 
lenni olyan értelemben, hogy 
valamiféle túlfűtöttséggel 
„lógjunk ki a sorból” . A  hár
mas jelszó szerint igyekszünk 
élni és dolgozni, ami minden 
brigád célja. Nem mondom, 
az adott szóra, a vállalásokra 
nagyon nagy gondot fordí
tunk. Mindemellett nem mon
danék igazat, ha azt állíta
nám, hogy a megalakulástól 
eltelt 15 esztendő alatt soha 
nem vétettünk hibát. Ezeket 
azonban mi soha se próbál
tuk magyarázkodásokkal ki
védeni, hanem megbeszéltük, 
levontuk a tanulságokat, és 
arra törekedtünk, hogy ugyan
az az eset többet ne fordul
jon elő.

A  brigádtagok közéleti em 
bereknek tartják magukat. 
Majdnem mindannyian be
töltenek valamilyen társa
dalmi tisztséget. A  brigádve- 
zető például szakszervezeti 
bizalmi, akit nemrégen kül
döttnek választottak meg a 
vasutas bizalmiak országos 
értekezletére.

A Z  ELISMERÉS 
KÖTELEZ

— A  Steimetz brigád to
vábbi céljáról e pillanatban 
mit mondhatna el? — kér
deztem.

— Mi az évek során meg
lehetősen re flek to r fén y b ek e 
rültünk, am i'azt jelenít? hogy 
teljesítm ényeinket nem ad
hatjuk lejjebb. Nem hiúság
ból, egyszerűen csak tevé
kenységünkből eredően  — 
amelyre az elismerés is köte
lez — előbb vagy utóbb sze
retnénk kiérdemelni a Nép- 
köztársaság Kiváló Brigádja 
címet. Ez a lehetőség egyéb
ként minden jól dolgozó kö
zösség számára nyitva áll

Séra Sándor

metróvégállomás
Kőbánya—Kispest állomáson csatlakozik a vasúthoz a metró 
észak—déli vonalának végállomása. Az új vasút-metró csatla
kozás megkönnyíti a munkába járást azok számára, akik a 
Kőbánya—Kispest állomásra érkező vonatokkal jönnek Cegléd, 
Lajosmizse felől a  fővárosba. Képriportunk a vasúthoz csat

lakozó ú j metróállomást mutatja be.

Ilyen Kőbánya—Kispest vasútállomás látképe a metróvégállo
más zárt felüljárójának ablakából nézve

A fedett átjárókban kaptak helyet a vasúti jegypénztárak. 
Innen lehet eljutni a számozott vágányokhoz is.

i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i u i i m i i i i i i i u m i m i  : i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i : i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i : i i i n

1918. november 24-én legálisan 
is megalakulhatott a vasutas
szakszervezet, a Magyarországi 
Vasutasok Szövetsége. Azonnal 
megkezdődött a helyi szerve
zetek kiépítése is. A  székesfe
hérvári szervezet 1918. decem
ber 15-én tartotta alakuló 
gyűlését, amelyen á fehérvári 
vasutasok minden rétege kép
viseltette magát Benke Feren
cet pénztárossá választották. 
Küldöttként vett részt a Szö
vetség 1919. január 6—7-i első 
kongresszusán. A  fizetésrende
zés tárgyalásakor a  vonatféke- 
zők besorolásáról fejtette ki 
véleményét.

Vasúti tevékenysége mel
lett — mint a Nemzeti Tanács 
Fejér megyei bizottságának 
tagja — fáradhatatlanul járta 
a megye községeit, szervezte a 
Mívlak nincstelenjeit.

A Tanácsköztársaság kikiál
tásáról értesülve, 1919. március 
22-én a székesfehérvári Mun
kás- és Katonatanács Benke 
Ferencet közlekedési népbiz
tos-helyettesként a város ve
zetésére hivatott Forradalmi 
Tanácsba delegálta. Az április 
7-i tanács választáson a 80 ta
gú Székesfehérvári Munkás, 
Katona és Földműves Szegé
nyek Tanácsába választották. 
A városi tanács első ülésén az 
intéző bizottság és a megyei 
tanács tagja lett. Az első mun
káshatalom idején dolgozott a 
tanács gazdasági osztályán, • a 
városi művelődési bizottság
ban, szervezte a proletáráUam 
védelmére felfegyverzett mun
kások frontra szállítását, szót 
emelt a város nyugalmának s 
forradalmi rendjének fenntar
tása érdekében, s a tanácskor
mány lemondásának napján is 
még azon fáradozott, hogy ko

csit biztosítson a nincstelenek 
fájának behordásához.

Az ellenforradalom győzel
me után a székesfehérvári ki
rályi törvényszék mint büntető 
bíróság a gyorsított bűnvádi 
eljárás alapján megtartott fő
tárgyaláson két évi fegyházra, 
mint főbüntetésre, további 5 
évi hivatalvesztésre és politi
kai jogai gyakorlásának 
ugyanolyan tartamú felfüg
gesztésére ítélte. Indoklás: 
Benke Ferenc a kommün alatt 
mint közlekedési megbízott a 
szegényeknek díjtalanul biz
tosított fuvarozáshoz bérkocsi
kat, s a vasutasok május 20-i 
gyűlésén a társadalmi osztá
lyok ellen izgatott azzal a ki
jelentésével : „menjünk ma
gunkat la js tr o m o z ta tn i1920. 
november 5-én a székesfehér
vári törvényszék — miután 
büntetéséből már egy évet és 
hat hónapot letöltött a székes- 
fehérvári fogházban, kegye
lemre ajánlotta.

Hűség a mozgalom hoz
Benke Ferenc szabadulása 

után a vasúthoz nem kerülhe
tett vissza, mert az ítélet alap
ján a Déli Vasút törölte a lét
számból. 1931-ben gabonaügy- 
nök, égy budapesti terményke
reskedő alkalmazottja. 1932- 
ben iparigazolványt kapott: 
Székesfehérvár területén m e
zőgazdasági term ékekkel és 
takarmányfélékkel keresked
hetett. A  munkásmozgalommal 
azonban nem szakadtak meg 
kapcsolatai, dolgozott a szoci
áldemokrata pártban és volt 
kapcsolata a vasúton maradt 
elvtársaival. Az ellenforradal
mi rendszer alatti mozgalmi 
tevékenysége még feltárásra

vár, de minden bizonnyal sze
repe volt abban, hogy 1944 
decemberében a város lakói 
nem engedelmeskedtek a ki
ürítési rendeletnek, hogy a 
vasutasok megakadályozták a 
vasútállomás Széchenyi utcai 
aluljárójának felrobbantását.

A z M KP fehérvári 
vezetőségének élén
1944. december 23-án a szov

jet 7. gépesített hadtest és a 
31. gárdahadtest gépesített 
erői áttörték a német 23. pán
céloshadosztály állásait és fel
szabadították Székesfehérvárt 
Benke Ferenc és élvtársai: 
Görhely István, Kiing János, 
dr. Koch László, Kovács Sán
dor, Mayer János, Móder Jó
zsef, Pelcz Jenő, Promper Fe
renc, dr. Szirbik Ferenc, Tur- 
ner Miklós, Virágh János és 
mások azonnal hozzákezdtek az 
új élet megindításához. Meg
alakították a Magyar Kommu
nista Párt székesfehérvári szer. 
vezetét. A  pártszervezet elnöke 
az őszhajú, de még mindig fia
talos mozgású veterán, Benke 
Ferenc lett, titkára pedig az 
oroszul is beszélő, a nyilasok 
elől októberben Kecskemétről 
Székesfehérvárra menekülő 
angol szakos középiskolai ta
nár, dr. Szirbik Ferenc. A  front 
még a város határában állt, né
met messzehordó ütegek lőtték 
a várost, mialatt a kommunis
ta pártszervezet a szovjet ka
tonai parancsnoksággal kar
öltve hozzálátott az élet nor
malizálásához.

1945. január 3-ára a párt- 
szervezet nagygyűlést hívott 
egybe az Álba moziba. Benke 
Ferenc hatásos elnöki meg

nyitója után Vas Zoltán, az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés kom 
munista képviselője ismertet
te a debreceni Ideiglenes Kor
mány programját, s hívott 
harcba a szabad, független, de
mokratikus Magyarország 
megteremtéséért.

A  pártszervezet munkájának 
eredményeként január 6-án 
megjelent a felszabadult város 
újságja, a Fehérvári Hírek. A 
lap tudósított a város javuló 
közegészségügyéről, közellátá
sáról és beszámolt az újjáépí
tés első eredményeiről, így a 
vasútállomás éledéséről, a va
súti forgalom megindításáról, 
a gázgyár helyreállítási mun
kálatairól stb.

Január 19-én röplap adta hí
rül Pest felszabadulását, a 
szovjet parancsnokság viszont 
arról értesítette a  fehérvári 
pártvezetőséget, hogy a Budán 
bekerített német egységek ki
szabadítása érdekében indított 
erős német ellentámadás kö
vetkeztében kénytelenek kivo
nulni a városból. A  vezetőség 
egyes tagjai a városban ma
radtak, mások elhagyták azt 
Miután január 22-én a német 
csapatok átmenetileg vissza
foglalták a várost többen ille
gálisan visszatértek, hogy se
gítsék annak végleges felsza
badulását. Közöttük volt Ben
ke Ferenc is. A harcoló német 
katonai alakulatokkal a vá
rosba érkezett a  Szálasi-re- 
zsim több exponense és meg
kezdte véres tevékenységét a 
nyilas Számonkérő Szék. A 
pártvezetőségi tagok többsége 
a fasiszták kezébe került s 
Benke Ferenccel életüket ad
ták szeretett városuk felszaba
dításáért.

Gadanecz Béla

Az utasok örömmel vették birtokukba az ú j létesítményeket

Fedett lejáró a vasúti sínekhez

(Laczkó Ildikó képriportja)
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Hangversenykörúton

A Budapesti MÁV Szimfonikusok
A szegedi fiatalok elnyerték 

a KISZ KB Vörös Vándorzászlaját
tavaszi turnéja S/a I ï U cI I I

A magyar—francia kultúr- 
kapcsolatok keretében rend
szeresen tartanak magyar na
pokat Franciaországban. En
nek Során nemcsak Párizs, de 
a francia vidék is megismer
kedhet a magyar irodalom, 
képző- és zeneművészet legja
vával. Az idei magyar napok 
kiemelkedő eseménye volt a 
Budapesti MÁV Szimfonikus 
Zenekar fellépése St. Etienne- 
ben, Brestben és Lorient-ban.

A hetekkel korábban meg
hirdetett hangversenyek mind
egyikére valamennyi jegy ét
keit, jóllehet mind a három 
számottevő francia városban 
2000 személyes hangversenyte
remben került sor szimfoniku
saink fellépésére. A legna
gyobb érdeklődés Lorient-!ben 
volt, ahol sok pótszékkel 
igyekeztek a nagy számú ér
deklődők igényét kielégíteni. 
A  legmegkapóbb élményben 
St. Etienne-ben volt része a 
zenekarinak, ahol az esti hang
versenyen kívül, délután 2 
órakor ifjúsági koncert is volt, 
s kétezer fegyelmezett, feszül
ten figyelő fiú és lány ismer
kedett egy kis ország zenemű
vészetével.

san elfogadott — egyik legna
gyobb remeke.

A zenekart a nyolcnapos 
turné idején OÜerfrank Géza 
vezényelte, a Bartók-operáhan 
Szőnyi Olga és Kováts Kolos 
léptek fel. S hogy milyen si
kerrel? Ennek szavakba ne
hezen foglalható illusztrálásá
ra szolgál jón : valamennyi
hangverseny után szűnni nem 
akaró taps közepette ráadást 
követelt a közönség. S bár 
zenekari koncerten nem szo
kás ráadást adni, a Budapesti 
MÁV Szimfonikusok mégis el
játszották az egyetlen nem 
magyar művet, Berlioz Rá- 
kóczi-vndulóját. A magyar— 
francia kultúrbarátság örök 
időkre szóló közös zenei kin
csét.

A  Budapesti MÁV Szimfo
nikusok meghívást kaptak, 
hogy két év múlva ismét lá
togassanak él Franciaország
ba. Eredményes vendégszerep
lésük nemcsak a zenekar, ha
nem a fejlett magyar zenekul
túra tekintélyét is emelte.

Dr. Csillag Ferenc

A szegedi vasúti csomópont 
KISZ-bizottságát immár má
sodszor tüntették ki a KISZ 
KB Vörös Vándorzászlajával. 
A kitüntetés mögött tartalmas 
munka húzódik. Erre utal, 
hogy az elmúlt öt év alatt öt 
aflapszervezetük kapta meg a 
KISZ KB Dicsérő Oklevelét, 
KLSZ-bizottságuk pedig 1977- 
ben és 78-ban elnyerte a KISZ 
KB Kiváló . KISZ-szervezet 
zászló elismerést, majd tavaly 
és most a KISZ1 KB Vörös 
Vándorzászlaját.

A KlSZ-ibizottsághoz két 
KISZ-vezetőség és 15 alap- 
szervezet tartozik, közel 650 
fiatallal. Taglétszámuk és 
szervezettségük alapján a vá
ros legnagyobb és egyik leg
jobban szervezett üzemi bi
zottsága. Ez azért is jelentős, 
mert területi széttagoltságuk 
igen nagy, s a fiatalok 65 szá
zaléka változó, többen utazó 
munkakörben dolgoznak. Fe
gyelmezett, szervezett mun
kájukkal hozzájárultak a cso
mópont, illetve az igazgatóság 
személy- és áruszállítási fel
adatainak teljesítéséhez.

A csomóponton 21 ifjúsági 
szocialista brigád is működik. 
Jó eredményeket értek el a ki
váló ifjúsági, valamint az

egyéni versenymozgalmakban, 
a különböző feladatok telje
sítésében. Beneveztek az 
energiatakarékossági mozga
lomba. A  társadalmi munká
ban is élenjártak. Tavaly 57 
alkalommal mozgósították a 
fiatalokat, több mint tízezer 
munkaórát dolgoztaik. Többek 
között 238 tonna vas- és fém
hulladékot, közel 4 ezer kg 
papírhulladékot gyűjtöttek 
össze.

Rendezvényeik városszerte 
ismertek; így a szolidaritási 
esték, ahol a Szegeden tanuló 
arab, szírdai fiatalokkal talál
koztak. A  csomóponton fel
vett 42 párttag közül 28-nak 
a KISZ volt az ajánlója. Gon
doskodtak á szabadidő hasz
nos eltöltéséről is. Szoros kap
csolatot alakítottak ki a vas
utas művelődési házzal és az 
SZVSE-vel.

A kitüntetés átadására már
cius 18-án került sor a MÁV 
Nevelőotthonban. A zászlóát
adáson részt vett Mester Ala
jos MÁV-vezérigazgató-he- 
lyettes, Lovász Lázár vasút- 
igazgató, Papdi József, a  me
gyei és Rigó Szilveszter, a vá
rosi pártbizottság osztályveze
tője, Kulcsár Péter, a megyei 
KISZ-ibizottság megbízott el
ső titkára, Batki József, a vá
rosi KISZ-'bizottság első titká-

A Budapesti MÁV Szimfo
nikusok a magyar zeneiroda
lom legnagyobbjainak remek
műveit vitte magával. Erkel 
híres Hunyadi-nyitánya (a Hu
nyadi László c. operához utó
lag írt közismert és közked
velt nyitány) éppúgy nem té
vesztett hatást, mint Liszt 
nagyhatású szimfonikus költe
ménye a Tassó. S azután szá
zadunk büszkeségei Kodály 
Zoltán, akinek Galántai tán
cok című kompozíciójából az 
egyetemes magyar kultúra ősi- 
modern hangja csendül ki, s 
Bartók műve a Kékszakállú 
herceg vára a XX. század 
operairodalmának—  általáno-

A z építőkkel közösen

Munkáshangversenyek Debrecenben
Köszöntő szavakkal kezdő

dött Debrecenben az első 
vasutas-építő munkáshang
verseny, amelyet a rendezők 
— a Vasutasok Szakszerveze
te területi bizottsága, a Hajdú 
megyei Állami Építőipari Vál
lalat szakszervezeti bizottsága, 
a debreceni vasútigazgatóság, 
a Kölcsey Ferenc megyei Mű
velődési Központ, és a MÁV 
Filharmonikusok zenekara 
március 31-én tartottak a 
Kölesei Ferenc Művelődési

n
„A  proletár utókoré...1

József Attila születésének 75. évfordulójára

Proletárköltő volt? Költő-proletár? A  proletariátus 
sorsát senyvedte* s e sorsot önkéntes — szárszói, vas
úti síneken léit — haláláig vállalta, ám mégis : nem 
proletárköltő volt csupán. Költő volt, korának legna
gyobb magyar lírikusa. Mlég a korai halál is költő
sorsra utal: harminchárom évet sem élt meg.

Költő volt, akinek távozása csak az irodalmi élet 
gyásza? Nem. Elkötelezett költő volt, az Ügy igazát 
hitte-vallotta; tanult, hogy „ egész népét” taníthassa 
(valóban nem középiskolás fokon!). Aligha csupán a 
soröa, hanem ismeretanyaga, 'meggyőződése avatta 
kommunistává.

Humanista volt. Ösztönösen vonzódott a kisembe
rekhez, az elesettekhez, a város — a társadalom — 
peremén élőkhöz. Nekik írt — róluk írt. Kéretlenül 
a szószólójukká szegődött. Nekik? Róluk? Indokolat
lan a többes szám harmadik személy — sosem feled
te el honnan indiult, hová tartozik, egyetlen percre 
sem tagadta meg osztályát.

Emlékedből is töltőké zett. Életformáló élménye 
volt a gyermekkor — és a mama. Egy a sziklake- 

'ménységű, ritkán panaszkodó proletáranyák közül, 
akik családjukért, gyermekeikért! görbültek a teknő 
fölé, jártak el takarítani, keltek 'hajnalban és pihen
tek le késő éjszaka. A  mamáról — a mamához —  
írott versek nemcsak most, az anyák napja küszöbén 
aktuálisak.

József Attila emlékét idézi évről évre a születés
napján megrendezendő Költészet Napja.

Most lenne hetvenöt esztendős.

Központ színháztermében, a 
kongresszusi és felszabadulási 
munkaversenyben élenjáró 
vasutas és építőipari szocialis
ta brigádok tagjainak.

Halmos Sándor, a Hajdú 
megyei Állami Építőipari 
Vállalat szakszervezeti bizott
ságának munkatársa felidézte 
a!z első — 1974-es — vasutas 
munkáshangversenyen elhang
zottakat, majd arról szólt, 
hogy azóta rendszeressé vál
tak mind a vasutas, mind az 
épít őtrmmk ás -hangversen yek. 

Az idén a két szakszervezet 
elhatározta, hogy évente, két
szer közösen rendeznek mun
káshangversenyeket szocialista 
brigádok tagjainak.

A megnyitó szavak után fel
csendült Rossini, Beethoven, 
Mozart, Csajkovszkij, Bizet 
népszerű zenéje. A MÁV Fil
harmonikusok Zenekarát Kó
pé czky Lajos vezényelte. Má
jus 26-án szerzői estre kerül 
sor, amelynek vendége Csenki 
Imre Kossuth-díjas karnagy, 
zeneszerző lesz.

A szék halkan felsóhaj
tott, amint odébb rak
ta. A  hamutál elvigyo- 

rodott, amikor tisztára töröl
te a képét. A  padló ragyo
gott örömében, hiszen fényes 
lett isméit. A kilincs csende
sen csikordult, amikor utoljá
ra becsukódott mögötte az aj
tó.

Egyedül a szemétkosár nem 
tudott méltóképpen elköszön
ni. Érezte, hogy most utoljára 
is rá haragudott legjobban 
Amnuska, a takarítónő. Pe
dig hla tudná Ö volt a  bú
torok között mindig a leghá- 
lásaibb, hiszen neki volt a leg
nagyobb terhe itt az irodában. 
Néha ki sem látszott az ösz-

JÓZSEF ATTILA

M am a
Már egy hete csak a mamára 
gondolok mindig, meg-megállva. 
Nyikorgó kosárral ölében, 
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam, 
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra. 
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán, 
nem szidott, nem is nézett énrám 
s a ruhák fényesen, suhogva, 
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő, 
most látom, milyen óriás ő* 
szürke haja lebben az égen, 
kékttőt old az ég vizében.

szegyűrtt papírokból, cigaretta- 
végekből és az egyéb hulla
dékokból. Aliig várta, hogy es
ténként Amnuska megszaba
dítsa. És mégis! Ölt szívlelte 
legkevésbé. El is panaszolta 
bánatát a többieknek.

Az irodában csak addig tar
tott a csend, amíg elhangzott 
az éjjeli portás szokásos kér
dése: „ Ugye holnap is jössz, 
Annus?”  Ezután az irodában 
halk zsongás kezdődött. Be
szélt a szőnyeg, az asztal és 
a szék. De szót kapott iitt
minden bútordarab. Megvitat
ták az eseményeket és dicsér
ték szerencséjüket, amely An- 
nuskával hozta össze őket. 
Mert hallottak olyan irodák
ról is, ahol hetente sem tö
rölték le a port a polcokról, 
s az íróasztalról. Minderről 
ebben az irodában csak hal
lomásból tudtak. Néha — 
amikor egy-egy értekezlet 
miatt a másik irodából átke
rült hozzájuk néhány szék — 
se vége, se hossza nem volt 
a panaszáradatnak.

i a .
Juhász András, a KISZ KB 

titkára ünnepi beszédében 
méltatta a szegedi fiatalok 
helytállását, majd átadta Koós 
Lászlónak, a KlSZ-bizottság 
titkárának a KISZ KB Vörös 
Vándorzászlaját. Ezt követően 
az ifjúsági mozgalomban leg
jobban dolgozó fiatalok közül 
többen kaptak kitüntetést.

(Gellért)

MADÁR JÁNOS

Szárszói
töredék

Nem engedték 
a vo'natkefré<kek, 
hogy tovább sírjon 
a dal.

A  vas kemény 
ütéseitől 
lehulltak 
a költő szavai 
a csend hideg 
köveire.

Bútorok
Különösen az öreg fotelt 

szapulták sokan. Azt beszél
ték, hogy múltjára való te
kintettel emelték ki. Bár most 
csak az osztályvezető ül ben
ne. Mesélték azt is, hogy a 
fotel, képzettsége alapján nem 
is felelhetne meg annak, ami
nek kineveztette magát, de 
mindenki szemet hunyt felet
te, hiszen már abban a kor
ban van, amikor helyének és 
helyzetének megfelelően kell 
vele bánni.

A  panaszáradat hallatán a 
szemétkosár csak sóhajtozott. 
Hűsége nagyobb volt a bána
tánál, ezért most utólag örült, 
hogy nem beszélt feleslegesen 
a többieknek. Hiszen ki is ért
hetné meg őt? Ki tudná iga
zán átérezni fájdalmát? Ta
lán a tükör, aki mindenkire 
csak mosolyog? Vagy az író
gép? Annál nagyobb rabszol
ga nincs több a szobában. Az 
íróasztal is kényelmesen el
terül, ahelyett, hogy inkább 
azzal törődne, mit döntenek 
fölötte. A  szemétkosár csak 
hallgat és figyel.

Ma, amikor Annuskát bú
csúztatták, rendkívüli nap 
volt. Az íróasztalra abrosz és 
virág került. Nem tudták mi
re vélni a dolgot. Később 
megtudták, hogy ma dolgo
zik itt utoljára.

Szegény szemétkosár majd
nem elsírta magát, csak a 
büszkesége tartotta vissza. De 
azt azért látta, hogy a padló

Váci Mihályra emlékezünk
9» ' >
Tíz évvel ezelőtt, .1970. április 16-án 46. életévé

ben hált meg Váci Mihály. Csak emlékei és könyvei 
maradtak velünk. Kérdeznek, vallatnak bennünket 
szüntelen. Versei, prózai írásai beleszólnak az éle
tünkbe. A  vasutasok életébe is .1 Mint tudjuk, Váci 
Mihály vasutas családból származott. Nagyon sok mű
vében megtaláljuk a vasutas élet egy-egy képét, ami 
az édesapja életén keresztül rólunk is szól. Csak né
hányat ezek közül: Beszélgetés közbe, Apám, Pálya
őrök, Falvak között, Sínek, Távolodón, Vonatablakok. 
Nem feledkezhetünk meg prózai munkáiról sem. Csak 
nézzük meg A  zsezse-madár című tanulmánykötetét, 
amelyben a lírai általánosítás érvényével vall Önma
gáról és osztályáról: kimondja erkölcsi kötelességein
ket, feladatainkat.

(Minden munkájában ott él a tanító szándék. Vál
lalta a legnehezebbet, a nép fölemelkedéséért vívott 
harcot. Ügy* ahogyan József Attila. Váci Mihály köl
tészetének ez az archimedesi pontja. Az Embert állít
ja a középpontba — szembesítve a társadalommal. 
Ezért oly kíméletlen számtalan művében. Csak gon
doljunk az Utazás Bürokronéziában című kötetére, 
amely a közelmúltban jelent meg. Ebben — a közös
ség érdekeit megcsorbító szemlélet és magatartás el
len emel vádlat.

Másfél évtized alatt olyan életművet teremtett, ami 
a felszabadulás utáni magyar irodalom legjobbjai kö
zé emelte.

Most, az emlékezés évében óhatatlanul is eszünk
be jut: korai halálával vajon hány remekművet vitt 
a föld alá? Hány remekmű maradt örökre megírat- 
lan? Mert tudjuk, tele volt írói és közéleti tervekkel 
egyaránt.

Madár János

VÁCI MIHÁLY

Falvak között
A  vonat^füst bolyhos pamutja 
utánunk hosszan legomolyttva száll. 
Sarlóíveit megsuhintja 
az éj: — hulló csillag fénye kaszál.

A  sin, akár a cimbalom-húr, 
zümmög zsibongó lágy moll-dallamot; 
mennyei fényű halmokon túl 
jászolba pólyáit hajnal mosolyog.

Az állomások homlokáról 
dereng tántorgó kis faluk neve. 
Emlékszel rájuk, míg a tájról 
utánad int tornyok sebzett hegye?

Egyforma mind, ahogy hasonlít 
minden ököl, ha szerszámot szorít,
— de más, ha tenyere kibomlik, 
asszonyt ölel, barátot bátorít,

Egyforma falvak, de közelről 
minden sorsot külön sövény kerít, 
s más-más irányba látnak bentről, 
kik nézik létünk á/myát -fényeit.

Hiába őriünk egy malomban, 
minden szájban más ízű a falat. 
Hányféle apró tülekedő gond van 
a közös végzetü égbolt alatt!

búcsúja
egyre sötétebbre vált, s a csil
lár sem olyan fényesen ragyo
gott, mint eddig. Még a szek
rény is elkeseredett, pedig ne
ki volt a legkevesebb oka a 
panaszra. Az iroda dolgozói őt 
gyakran látogatták, hiszen az 
iratok mögött mindig lapult 
egy-két üveg ital.

A  nagy napra átjöttek a 
szomszéd iroda székei is. Sőt, 
a nagyfőnök kérésére a régi 
fotel is átkerült. Ki is húzta 
a hátát, amennyire csak le
hetett. A  bútorok nem tudták, 
hogy mitévők legyenek. An
nuskát figyeljék-e, aki ünnep
lőben olyan furcsa volt szá
múkra, vagy pedig a nagy 
hatalmú fotelt, amelynek kí
méletlenségéről már annyit 
hallottak.

Az ünnepi beszéd a szoká
sos volt. Olyannyira, hogy 
még a szemétkosár is csodál
kozott az ismerős szavak hal
latán. A  vendégszékek gúnyo
san nyikorogtak. Azt suttog
ták, hogy hiába vágtak ők fel 
annyira Anmuskájukkái, most 
kiderült, hogy neki sem jár 
más, mint Rózsikának, aki 
köztudottan nagyon hanyag 
teremtés volt. Mégis náluk 
ugyanígy búcsúztatták Rózsi-  
kát, sőt, még a jutalom is 
ugyanaz volt. A  szemétkosár
ban megroppant valami e 
csúfondáros szavak hallatán, 
ö  még fiatal volt, lelkes és 
naiv; ezért semmiképpen nem 
akarta elhinni ezeket az osto
ba rágalmakat.

Csak a fotel volt neki is 
gyanús. Ahogy odafonódott a 
vezetője' derekára, melegítet
te, dédelgette, valóban elhtyte 
róla, hogy van hatalma a 
többiek fölött. És ezt a ha
talmat (már számára sem volt 
kétséges), hogy kinek köszön
heti.

A  búcsúszavak után, mint 
ahogy ez már lenni szokott, 
előkerültek a szekrényekből az 
italok is. Most mindenki iha
tott, igaz Annuska csak úgy 
illendőségből kortyolt egy 
cseppnyit, s azután csendben 
üldögélt. A nagyfőnök is egy
re jobban felengedett. Több
ször emelte poharát az ünne- 
péltre, és gyakran megfogta 
a fotel karját. Egyszer, amint 
rápillantott, felkacagoltt és 
megrázta a fotelt. Még sze
rencse — mondta —, hogy 
ilyen hallgatag és titoktartó 
vagy. így nem kell semmitől 
tartanom! És a többiek, a 
szobában lehajtott fejjel, ne
vetve helyeselitek. Csak a sze
métkosár, amely már néhány 
feljelentő és panaszos levél 
másolatát is elrejtette, dühö- 
dött meg. ö t  csak az Annus
ka iránti tisztedet tartotta 
vissza.

Az ünneplés befejeződött. 
Mindenki sietett haza. S vé
gül, (a bútorok legnagyobb 
megdöbbenésére) Annuska 
megvárta (amíg mindenki el
megy, és kezébe vette a por
rongyot. Takarítani kezdett. A 
szék felsóhajtott, a hamutál 
elmosolyodott, a padló ismét 
ragyogott, csak egy vala&tí, a 
szemétkosár nem tudott mél
tóképpen elköszönni. Kiborult

Szalai Mária
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HÁROM ÉVTIZED EREDMENYE

Százezer bevezetett újítás révén 
1,4 milliárd forint megtakarítás

Kiváló újítókat tüntettek ki a felszabadulás 35. évfordulóján

Hazánk felszabadulásának 
35. évfordulóján osztották ki 
a vasutas kiváló újítók ki
tüntetéseit. Ebből az alkalom
ból a MÁV Vezérigazgatósá
gon bensőséges ünnepség ke
retében emlékeztek meg a 
vasutas újítómozgalom ered
ményeiről. Az ünnepségen 72 
újító munkásságát ismerték 
el a Kiváló újító kitüntetés 
arany, ezüst és bronz foko
zatával.

Patai András szakosztály
vezető-helyettes üdvözlő sza
vai után Mester Alajos ve
zérigazgató-helyettes mon
dott ünnepi beszédet, vázolva 
az új ítómozgalóimra váró je
lenlegi feladatokat is. Az 
alábbiakban Mester Alajos 
beszédének legfontosabb meg
állapításait ismertetjük.

Göröngyös úton
A XII. pártkongresszus rész

letes elemzést adott társa
dalmunk fejlődéséről, s hatá- 

! rozatában fontos feladatként 
szabta meg a népgazdaság 

: .belső tartalékainak jobb ki
használását, a munka terme
lékenységének növelését, a 

; termékek minőségének javí- 
: tását, az önköltség csökkenté
sét. A belső tartalékok feltá
rásában — a műszaki fej- 

| lesztésben, a munka- és 
■ üzemszervezésben stb. — min
den dolgozónak részt kell 

: vennie, bár ennek feltételeit 
elsősorban a gazdasági veze
tésnek kell megteremtenie. A 
dolgozók aktivitásának, alko
tókészségük kibontakozta
tásának egyik nélkülözhetetlen 
eszköze az újítómozgalom.

A vasútüzemnek ma már 
nincs olyan területe, ahol 

légy-egy újítás, új‘ 'eljárás ne 
’fémjelezné a vasutas dolgo-F

Mester Alajos vezérigazgató-helyettes kiváló újító-kitüntetést 
ad át Bámhidai Károlynak, a dorogi vontatási főnökség dolgo
zójának.

tót az idén tovább korszerű
sítik, amitől ismét remélhető 
majd, hogy kedvezően befo
lyásolja a mozgalom 'további 
fejlesztését. Fokozni, tökéle
tesíteni kell a mozgalom pro
pagandáját is. A miskolci, a 
vésztői vontatási főnökségen, 
illetve a szegedi, a békéscsa
bai, a kiskunhalasi csomó
ponton, a Miskolc Tiszai pá
lyaudvaron rendezett kiállí
tások tapasztalatai arra utal
nak, hogy célszerű a jelentő
sebb újításokról és találmá
nyokról mpdellt készíteni, és 
bemutatni azokat is a dolgo
zóknak.

Az újítási feladattervi té
mák megoldásában élenjár
nak az üzemek, valamint a 
■budapesti, a miskolci és a pé
csi vasútigazgatóság újítói. Az 
V. ötéves terv. időszakára az 
igazgafóságők Jtözött meghijr-

Izók íeeiobliiainak -  szakmai detet* HtíífcU verseny éléi?k -■¿OK íegjoDDjainaK szakmai ,épdeklőd4  közben zajlott és
sikeresen zárult. Jellemző,hozzáértését, tenniakarását, 

felelősségérzetét. A termelés 
'technológiája a szolgáltatás 
\fejlettsége a legtöbb helyen 
újítások, éisszer'üsítéskk révén 
jutott él a mai színvonalra. 
Az elmúlt 30 év során a vas
utasok által benyújtott újítá
sok és találmányok száma 
több mint 288 000. A  beveze
tett újítások száma százezer
re tehető, s az ezek révén e l
ért megtakarítás összege meg
haladta az 1,4 milliárd forin
tot. A kifizetett újítási díj 
mintegy 86 millió forint, köz
ben két és fél ezer vasutas 
részesült Kiváló újító vagy 
Kiváló feltaláló kitüntetésben.

Az említett eredmények el
lenére: az újítók útja sokszor 
még ma is göröngyös. A  kö
zöny, az értetlenség, az eset
leges akadályok azonban csak 
hátráltatják, de nem állít
hatják meg a mozgalom dia
dalát. A kormány felhívta az 
állami és társadalmi szervek 
figyelmét, hogy gondoskod
janak olyan társadalmi lég
kör kialakításáról, amelyben 
még rtfigyöfab elismerés és 
megbecsülés illeti az újítókat, 
ugyanakkor lépjenek fel az 
újítómozgalom fékezőivei 
szemben, minden visszaélés 
és erkölcstelenség ellen.

V Az V. ötéves terv negyedik 
évében — az előző ötéves 
terv hasonló időszakához ké
pest — a vasúton nőtt a be
nyújtott, az elfogadott és a 
hasznosított újítások száma. 
A megtakarításban kimuta
tott növekedés értéke 36 mil
lió forint, ugyanez az újítók
nak és feltalálóknak fizetett 
anyagi elismerésben 1,3 mil
lió forintot tesz ki. A  hasz
nosított szolgálati találmá
nyok száma megkétszerező
dött, s a találmányok értéke
sítéséből származó bevétel ta
valy a 9,6 millió forintot is 
meghaladta.

Módosítják a VUSZ-t
A jó eredmények elérésé

hez hozzájárult a szakvonali 
irányítás és a szakszervezeti 
aktivisták hatékony propa
gandája, nem utolsósorban az 
1975—80-as évekre kiadott 
Vasúti Újítási Szabályzat, 
amely több új rendelkezést 
tartalmazott. Ezt a- szabályza-

hogy a múlt év első felében 
a miskolci, a szombathelyi és 
a budapesti igazgatóság veze
tett, Ynajd a verseny második 
szakaszában Pécs került az 
első helyre, míg Miskolc a 
második, Szombathely a har
madik lett.

A  járműjavító üzemek újí
tási versenyében is változott 
a sorrend. Az első szakasz
ban a szombathelyi, a Land
ler Jenő és a székesfehérvá
ri üzem vezetett, majd a 
Landler Jenő járműjavító ke
rült az első helyre Szombat-

(Laczkó Ildikó felvétele)

hely és Miskolc előtt. A 6. 
szakosztály közvetlen irányí
tása alá tartozó üzemek és fő
nökségek 1979. évi újítási 
versenyét az A-csoportban a 
Gyöngyösi MÁV Kitérőgyár
tó Üzem, a B-csoportban a 
MÁV Szak- és Szerelőipari 
Főnökség nyerte meg. A ver
seny időszakában 1311 mun
kavédelmi jellegű újítást fo
gadtak el. A kulturáltabb 
utazás megvalósítását 50 újí
tás szolgálta.

Tovább tart a verseny
A vezérigazgató-helyettes 

követésre méltó példaként 
említette a különböző üze
mekben, szolgálati főnöksé
geken rendszeresen megren
dezésre kerülő újítási hóna
pokat, illetve ötletnapokat, és 
név szerint méltatta az újító
mozgalomban élenjáró szocia
lista brigádok tevékenységét, 
több kiemelkedő újítás jelen
tőségét. Bejelentette, hogy az 
újítómozgalom további fej
lesztése érdekében a VI. öt
éves terv időszakára újabb 
versenyt hirdetnek meg a 
vasút egész területén. Végül 
köszönetét mondott a vasút 
gazdasági vezetői nevében a 
Vasutasok Szakszervezete el
nökségének és az újításokkal 
foglalkozó aktivistáknak
azért a segítségért, amelyet az 
újítási mozgalom támogatá
sához nyújtottak, kifejezve azt 
a reményét, hogy a jövőbejn 
is megadják ezt a segítséget.

Elismerésre méltóan

Együtt
a határőrizeti 

szervekkel
Tizenöt évvel ezelőtt kötöt

tek szocialista szerződést .a 
Keleti csomóponton szolgála
tot teljesítő határőrök, vám
őrök és vasutasok. A  komplex
brigádhoz azóta csatlakozott 
az Utasellátó mozgószolgáliata, 
a rendőrség és az IBUSZ.

A  komplexbrigád április 
11-én értekezletet tartott a 
Keleti kultúrtermében, melyen 
részt vett dr. Fehér István 
vasútigazgató-helyettes, Czu- 
kor József ezredes, a Határ
őrség Országos Parancsnoksá
gának osztályvezetője, dr. 
Szenté Gyula alezredes, a Fő
városi Vámhivatal parancsno
ka, Fehér László, a Vasúti 
Főosztály üzemviteli szakosztá
lyának osztályvezetője, Vájná 
Ferenc, a Keleti csomópont 
pártbizottságának titkára.,

Az értekezletet Molnár Gá
bor állomásfőnök nyitotta 
meg. Bevezetőjében a  komplex- 
brigád történetéről adott né
mi áttekintést, majd példákat 
említve igazolta e mozgalom 
hasznosságát. Többször meg
történt, hogy egyik-másik kül
földi utas nem akarta meg
fizetni az egyébként jogos 
pótdíjat, mire a jegyvizsgáló 
a határőrökhöz fordult segít
ségért. A vasutasok szintén 
tettek jó  szolgálatot néhány 
veszélyes, rovott múltú határ
sértő vagy csempész leleple
zésében. A komplexbrigád 
tagjai között a szó valódi ér
telmében baráti kapcsolatok 
alakultak ki. Ebben nagy sze
repe van a csomóponti párt- 
bizottságnak, amely védnöksé
get vállalt az együttműködés 
felett.

Az ünnepi értekezlet záró
aktusaként a határőrség Or
szágos Parancsnoksága tíz 
vasutast, a vasútigazgatóság, 
illetve a Vámőrség pedig több 
határőrt és vámőrt részesített 
pénz-, valarrtint tárgyi juta
lómban.

—  ■•-••s . ' r :

Eötvös Loránd-díj
A Közlekedés- és Posta

ügyi Minisztériumban Pullai 
Árpád miniszter adta át az 
ágazati Eötvös Loránd-díjat. 
Hosszú időn át kifejtett komp
lex műszaki, gazdasági és 
tudományos tevékenységéért, 
a közlekedés fejlesztésében ki
emelkedő eredményeiért ha
tan kaptak Eötvös Loránd- 
díjat, köztük Erdőhegyi 
György, a debreceni vasút
igazgatóság osztályvezetője.

Nyugdíjban a rugókovács
Derkovits Gyula képeinek 

markáns munkásportréit lá
tom Kiss Jánosban, a szom
bathelyi járműjavító nyugdíj
ba vonult rugókovácsában.
Kereken 31 évet „húzott le” 
a tüzes, nehéz munkahelyen.
Méghozzá ingázva, a Szom
bathelytől 25 kilométerre lé
vő Sárvárról járt be három, 
illetve két műszakban.

Elégedetten, jövőjét bizton
ságban látva tette le a kala
pácsot Jó munkáért, hűsé
gért megbecsülték, szép nyug
díjat kap. Nincs még 60 éves.
Nehéz munkahelyén korked
vezmény illette meg, öt éven
ként egy esztendő. így lett a 
jó erőben levő, de már el
fáradt rugókovácsból, nem 
egészen 55 évesen nyugdíjas.

Az egykori rábasömjéni fia- 
talember a H Ü  kovácsok es

gókovácsműhelly, ahol 60—200 
kilós alkatrészekkel dolgoz
nak, nem tartozik a könnyű 
munkahelyek közé.

Kiss János az új rugók ké
szítésében, továbbá a szétsze
relt és „megkezelt” rugóacél
lemezek (lapok) összeszedésé- 
ben és grafitozásában lett 
mester. Szerszámai, a kala
pács és a fogó valósággal ösz- 
szenőttek vele. De ugyanígy 
összeforrt, munkatársból jó 
baráttá nemesedett a hétköz
napok során az a hat ember, 
aki Kiss Jánossal együtt egy 
csoportot alkotott a munka 
ésszerű elvégzésében. De az 
egész részleg kollektívája jó 
munkatársi viszonyban volt 
egymással.

,  ■  ,  P p t  kötzsé^ ° 7  Nehéz időszak volt az. Nem vácstól tanulta a mesterséget voltak gépek> mmdent kézzel

Régen együtt voltak a tűz- 
a rugókovácsok, 
■ v o lt  I

a felszabadulás után. Két év 
alatt felszabadult. Munkát ke
resett, s így jutott el a szom-

kellett csinálni. Most daruk, 
feszítő- és bontógépek segítik

*• l.s“ íu“1 IS ZÍSnyék akkor legismertebb öze- Időkből. A
mébe, ahol olyan szerencse-------
érte, hogy nyomban felvették. 
Másnap már az akkor még 
igen elmaradott, nehéz körül
mények között dolgozó ko
vácsműhelyben állhatott mun
kába. Boldog volt. Egy életre 
eljegyezte magát e nehéz, de 
szép munkával. Pedig a me-

fiatalabbak lassan átveszik a 
stafétabotot az idősebbektől. 
Többen éppen ázok, akik 
Kiss Jánostól tanulták a mes
terséget. A 31 év alatt 25—30 
fiatal tanúit a keze alatt.

Nagy része volt a vasúthoz, 
a munkahelyhez való hűség-

leg, izzó vasakkal, különböző hen a Petőfi Sándor szociális- 
szennyező anyagokkal teli ru- ta brigádnak, amelynek Kiss

János kezdettől, 1961-től tag
ja volt A  17 tagú kollektíva 
a Magyar Népköztársaság Ki
váló Brigádja kitüntetést is 
kiérdemelte. Számára mindig 
a munka volt az első. Szeret 
dolgozni, ha valamit rábíztak, 
azt maradéktalanul teljesítet
te. Több éven át volt csoport- 
vezető. Azt tartja: ha az em
ber kedvvel csinál valamit, 
fele akkora energia kell hoz
zá, mintha unottan, vonakod
va áll neki. A  munkaszeretet, 
a társakhoz való hűség mon
datott vele nemet, amikor 
többször is hívták lakóhelyén 
más üzembe.

Megbecsülték jó munkájáért 
a járműjavítóban. A  brigádiki- 
tüntetéseken kívül számos 
egyéni kitüntése is van. Anya
gilag is megtalálta a számítá
sát: a rugókovács szakma jó 
kenyeret biztosított a négyta
gú család számára. A sárvá
ri, kertes családi házból ké 
lánya már kirepült, mindket
ten önálló családot alapítot
tak.

Kiss János néhány hete 
hiányzik már a rugókovács 
„csapatból” . Biztosan sokat 
emlegetik társai. De ő is 
gyakran gondol rájuk, miköz
ben a vasútra néző házának 
kertjében szorgoskodik. Mert 
ezentúl erre is jut bőven ide
je.

Szelczi Teréz

MÁJUS

Szolidaritási bélyegakció
A dolgozó emberek érdekei világszerte azonosak, mert 

bárhol éljenek — szocialista, kapitalista vagy fejlődő 
országban —, egyformán érdekük, hogy béke legyen. 

Létbiztonságot akarnak, jogot a munkához, az egészségvéde
lemhez, és a tanuláshoz, s igazságos bérezést. Azt akarják, 
hogy gyermékeik társadalmi igazságosságban, boldog világban 
éljenek, részt akarnak venni e  világ fejlődési útjainak megha
tározásában. építeni és irányítani akarják ezt a világot.

Ezen az alapon a különböző társadalmi rendszerű orszá
gok szakszervezetei előtt bár sajátos, de hasonló, sőt azonos 
problémák vetődnek fel. Most például, amikor az imperialista 
reakció erői saját országukban újabb összehangolt támadást 
indítottak a dolgozók jogai ellen, a szakszervezetek nem nél
külözhetik egymás tapasztalatait és támogatását, az álláspon
tok egyeztetését és az akciók összehangolását a dolgozók ér
dekeinek jobb képviselete és* védelme céljából.

A  IX. Szakszervezeti Világkongresszuson elfogadott orien
tációs dokumentum aláhúzza: „A  szolidaritás oszthatatlan, 
egységes egész. E szolidaritásban minden szakszervezet egy
formán érdekelt, bármilyen legyen is az a politikai, társadal
mi rendszer, amelyben működését k ifejti. . .  Ez mindenki szo
lidaritása mindenkivel.”

A  dolgozók és a szakszervezetek minden országban sajá
tos feladatokkal kerülnek szembe. Ezek megoldása elsősorban 
az adott ország dolgozóinak és szakszervezeteinek a dolga. 
Azonban még sajátos feladataik megoldásában sem nélkülöz
hetik a nemzetközi szolidaritást.

A nemzetközi szakszervezeti mozgalomnak évszázadokon 
keresztül éltető eleme volt és ma is egyik erőssége a 
dolgozók nemzetközi egysége és szolidaritása, amely 

valamennyi haladó erőt összeköt. A szakszervezetek szolidari
tási erejének növekedése visszahat a nemzetközi helyzetre is, 
mert ha igaz, hogy a történelem változásainak / mozgatói a 
tömegek, akkor a legnagyobb tömegeket képviselő szakszer
vezetek hatnak a nemzetközi élet alakulására, az enyhülésre 
és a békés egymás mellett élés gyakorlati megvalósulására, 
amelyet sorozatosan tesznek próbára az imperializmus mester
kedései.

A  világnak szinte minden tájáról: Ázsiából, Afrikából,
Latin-Amerikából naponta érkeznek hozzánk hírek éhezésről, 
megrendítő elmaradottságról, nyomorról. Másfél milliárd ember 
gyakorlatilag nem jut egészségügyi ellátáshpz, 800 millió fel
nőtt nem tud írni-olvasni, 250 millió iskoláskorú gyermek 
nem jár iskolába. Ezeknek az elmaradott országoknak a békés 
életéért, felemelkedéséért is síkraszáll a nemzetközi szakszer
vezeti mozgalom.

A magyar szakszervezetek szolidaritási munkája az el
múlt években jól szolgálta az internacionalista elkötelezett
ségből adódó feladatokat. Ez a tevékenység a szakszervezeti 
tagság körében megértő támogatást váltott ki és jól mozgósí
tott a különböző szakszervezeti akciók, rendezvények szerve
zésében.

•A szolidaritási akció célját és tartalmát meghatározza, 
hogy a magyar szakszervezetek széles körű nemzetközi kap
csolatokkal rendelkeznek, szolidaritási tevékenységük fokozó
dik  ̂ állandóan, gazdagodik. Ez egyben politikai elveinkből, 
SZVSZ-tagságunkból és az ott viselt tisztségekből fakadó kö
telezettség is.

Sszolidaritásunk legsokoldalúbban a fasiszta ellenforrada- 
| lom sújtotta chilei, a vietnami és a kambodzsai nép 

J támogatásában nyilvánult meg. A vietnami nép győ
zelmét a magunk győzelmének is tekinthetjük, hiszen a ma
gyar dolgozók kezdettől fogva mélységesen rokonszenveztek 
a hős vietnami nép harcával. S nemcsak rokonszenveztek, ha
nem minden támogatást is megadtak a győzelmes harchoz.

A szolidaritás elsősorban politikai kérdés: erkölcsi, politi
kai tartalma és jelentősége van. Ugyanakkor — mivel anyagi 
támogatásként is kifejezésre jut — meg kell teremteni hozzá 
a szükséges anyagi alapokat.

A  magyar szakszervezetek szolidaritási tevékenységüket — 
erkölcsi, politikai és anyagi vonatkozásban egyaránt — a kö
vetkező fő területekre összpontosítják: anyagi támogatást
nyújtanak a természeti katasztrófa sújtotta országok szak- 
szervezeteinek és dolgozóinak; a szabadságukért és nemzeti 
függetlenségükért harcoló országok szakszervezeteinek; az
emigrációban, illegalitásban dolgozó, haladó irányzatú szak
szer vezetéknek; a gyarmati elnyomásból felszabadult orszá
gok szakszervezeteinek függetlenségük megőrzéséhez, szerve
zeti életük anyagi és technikai bázisának megteremtéséhez.

A  felsorolt támogatási formákon belül a szakszervezetek 
önállóan tevékenykednek és ehhez biztosítják a szükséges 
anyagi fedezetet. Ezeken kívül a szakszervezeti mozgalom 
jelentős valutaösszeget fizet be a Szakszervezeti Világszövet
ség szolidaritási alapjára, amelyet az 1957. évi IV. Szakszer
vezeti Világkongresszus létesített A SZOT kezelésében levő 
Szolidaritási Alap két forrásból tevődik össze: a szakszerve
zeti tagdíjbevétel 0,5 százalékát kitevő összegből és a szolida
ritási akció keretében befizetett összegből.

Hazánkban a szakszervezeti mozgalom hagyományossá 
váló nagy tavaszi akciója a nemzetközi szolidaritás 
eszméjének gyakorlati demonstrálása. Szakszervezetünk 

tagsága, (aktivistái, de Tm^deneke'lőtt! ta bizfailmiak számtalan
szor tanúj elét adták annak, hogy mélyen átérzik a nemzet
közi szolidaritás jelentőségét. Ezért, mint minden évben, most 
is elsősorban a bizalmiakhoz fordulunk, hogy okos érveléssel, 
meggyőző szóval álljanak étére a májusban kezdődő szolidari
tási bélyegakciónak. Munkájuk során — az önkéntesség elvé
nek szigorú betartása mellett — éljenek á nevelés, a tudati 
ráhatás eszközeivel a -tagság körében. A gazdasági vezetők 
pedig példamutató közreműködésükkel segítsék elő a szolida
ritási bélyegakció sikerét.

Baranyai Zoltán

Kiváló KISZ-szervezet
A hatvani cso m ó p o n to n  2 0 0  fiatal 
dolgozik a z  ifjúsági m ozgalom ban
A  hatvani csomópont dolgozói szovjet vendégek*jelenlété

ben ünnepelték hazánk felszabadulásának 35. évfordulóját. 
Basa Zoltánné, az állomás pártvezetőségének titkára méltatta 
az évforduló jelentőségét, s emlékezett a város felszabadítá
sáért elesett szovjet hősökre.

A  csomóponton több mint kétszázan dolgoznak az ifjúsági 
mozgalomban. Tavalyi munkájukért, kiváló eredményeikért 
Zelenka Ferencné, a városi KISZ-bizottság munkatársa adta 
át a KISZ Központi Bizottsága Kiváló KISZ-szervezet Zászla
ja címet és a vele járó pénzjutalmat. Zöld Gábor KlSZ-titkár 
aranykoszorús KISZ-jelvényt kapott.
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Szellemi vetélkedő 
Ferencvárosban

Felszabadulásunk 35. évfor
dulója tiszteletére) április 9- 
én szellemi ¡vetélkedőre ke
rült sor a ferencvárosi mű
velődési házibán. A  csomópon. 
ti pártbizottság és a vasutas 
művelődési ház szervezésében 
lebonyolított erőpróbán a szol
gálati főnökségek 16 szocialista 
brigádja vett részt.

A vetélkedői témája a fel
szabadító harcokat, a korabe
li magyar ellenállási mozgal
mat és a felszabadulás tói a 
népi demokratikus konszolidá
cióig terjedő, történelmi idő
szak eseményeit ölelte fel. A 
vetélkedő első részében a se
lejtezést ejtették meg a játék 
rendezői, így ai döntőbe már 
csak tíz csapat jutott. Villám, 
kérdések következtek ismét, 
aztán diavetített képekhez- 
kapcsolódó kérdéseket kaptak 
a versenyző cshpatok, majd 
barkoehiba következett, végül 
5—5 kérdésre kejlett ismét vá
laszolni.

A szellemi vetélkedő győz
tese a pályafenntartási főnök
ség Széchenyi szocialista bri
gádja lett A második és har
madik helyre a' vontatásiak 
Villanyszerelő KISZ és aStei- 
metz kapitány hevét viselő 
brigádjai „futottak”  be. Az ál
lomás Keleti-rendezőjében dol
gozó Béke brigád a negyedik 
helyen végzett. Az első helye
zett brigád 2000,! a második 
1500, a harmadik 1000, míg a 
negyedik 500 forint pénzjuta
lomban részesült, ia többi pe
dig értékes könyveket kapott.

A hir< estő r

(Marmarosi)

Hosszú esztendők óta a ma
gyar vívósport egyik legerő
sebb pillérét alkotja a BVSC. 
A vasutasvívók olimpiai és vi
lágbajnoki érmei, helyezései, s 
számos országos bajnoki cím, 
figyelemre méltó nemzetközi 
eredmény igazolja ezt a megái-, 
lapítást.

A négy fegyvernem közül 
különösen párbajtőrben erős a 
szakosztály. A jelenlegi kisebb 
hullámvölgy sem homályosítja 
el azokat az emlékezetes sike
reket, amikor éveken át meg- 
szakítás nélkül a vasutascsapat 
vehette át az országos párbaj
tőrbajnokság aranyérmét. És 
akkor még nem is beszéltünk 
a Baijnokcslapatok Európa Ku
páján aratott sikersorozat
ról, pedig hát a heidenheimi 
pástokon nemritkán nemzeti 
válogatottakkal egyenértékű 
ellenfelekkel szemben érték el 
győzelmüket

Erdős Sándor, dr. Fenyvesi 
Csaba és Pap Jenő még ebből a 
nagyszerű gárdából is kiemel
kedik — ők hárman évek óta 
biztos tagjai a világversenyek
re készülő magyar vívóváloga
tott keretnek.

Hogy hármójuk közül ki 
szerzi meg a moszkvai repülő
jegyet, esetleg kijutnak-e 
mindhárman az olimpiai játé
kokra — most, hetekkel a csa
pathirdetés előtt lehetetlen 
megmondani. A küzdelem ide
haza is rettentően kiéleződött, 
nagyon sok fiatal követel ma
gának helyet a legjobbak kö
zött.

A hármas legidősebb tagja 
dr. Fenyvesi Csaba mellett el
sősorban hallatlan rutihja, 
küzdőképessége szól, az a ki
vételes adottság, amellyel 
csörtéket, sőt, mérkőzéseket is 
meg lehet fordítani. . .  Érde
mes visszaemlékezni az 1978- 
ban lebonyolított hamburgi vi
liágba jnokságr a, ahol dr. Feny-H

örömteli pillanatot örökített meg a fotóriporter. Képünkön a 
müncheni olimpián aranyérmet nyert párbajtőrcsapat két vas
utas tagja, dr. Fenyvesi Csaba és Erdős Sándor látható dr. Bay 

Béla szakfelügyelő és dr. Csanádi Árpád társaságában
(MTI Külföldi Képszolgálat)

nincs jó  formában, nincs iga- lyogták érte, újabban előre kö- 
zán kiemelkedő eredménye, szönnek neki. Nem véletle- 
Teljesítményével aztán a-lapo- nüj
san meggyőzte az aggályosko- 
dókat. . .

Erdős Sándor nem tartozik 
a virtuóz, pengeművész vívók 
közé, találatait 
trükkök, látványosságok nélkül 
viszi be ellenfeleinek, de — 
igen nagy számban. Márpe
dig a találatokat mennyiségre 
mérik. . .  Nagyszerű „csapat-

Olimpiáról lévén szó dr. 
Fenyvesi Csaba és Pap Jenő a 
többiekkel szemben némi 

¿Sönösébb elönn>'el indulhat harcba a ki- 
utazásért. Hogy miért? Egy
szerű. Az évekkel ezelőtt meg
hozott határozat értelmében 
az ötkarikás játékokra egy-egy 
ország legfeljebb 18 vívót ne-

emberként”  jegyzik, de azért vezhet (a világbajnokságon en- 
egyéni teljesítményeiért sem gedélyezett húsz helyett). Ez az 
kell szégyenkeznie: 1973-ban elgondolkodtató szabály —
például az ő neve került föl a amely egyébként éppen a 
legjelentősebb hazai párbajtőr- „négyfegyvernemes” országo- 
verseny, a BVSC rendezésében kát sújtja — a magyar vívó
sorra került Tokaj Express sport esetében úgy jelentkezik 
vándordíjra. a gyakorlatban, hogy a négy

Pap Jenő, a maga huszonki- fegyvernem közül háromban 
lene esztendejével a hármas teljes csapatot nevezünk majd, 
legfiatalabb tagja, s ha mé- leggyöngébb számunkban, a

vési vezéregyénisége volt az lyebben belegondolunk, ebben férfi tőrben pedig csak három
aranyérmes magyar együttes
nek, jóllehet csapatba kerülé
sét sokan ellenezték, mondván:

a fegyvernembei} ez még nem vívónk szerepel. A hiányzó két 
is jelent kort Mindennek elle- helyre olyan párbajtőrözőket

NEMZETKÖZI TEKEVERSENY

Ötödik helyen végzett Szófiában 
a magyar férfi vasutas válogatott
A Nemzetközi Vasutas 

Sportszövetség (USIC) 33. 
kongresszusán a bolgár vas
utasok vállalták, hogy otthont 
adnak a soronkövetkező VII. 
Nemzetközi Vasutas férfi te
kebajnokságnak. A  verseny
re 1980. március 30., április 
3. között került sor Szófiában, 
ahol nyolc ország — NSZK, 
Lengyelország, Csehszlovákia, 
Románia, Jugoszlávia, Auszt
ria, Magyarország és a1, házi
gazda Bulgária — legjobb 
vasutas versenyzői < álltak
rajthoz.

A  Szolnoki MÁV-MTE, a 
Szegedi VSE, a Szentesi VSE 
és a Kecskeméti VSC legered
ményesebb versenyzőiből Ösz- 
szeállított magyar válogatott 
a korábbi versenyeken meg
szokott tisztes helytállás re
ményében vette fel a küzdel
met ellenfeleivel.

Az első két napon a \ csa
patversenyek küzdelmeire: ke
rült sor, amely eredmények
ben nem, de izgalmakban bő
velkedett. A  magyar csapat 
nagyszerű rajt után az elő
kelő második helyről vá^ta a 
másnapi folytatást, amely 
azonban nem várt sikertelen
séget hozott. A befejező fem- 
berek indiszponált formája el
lenére végül is az országok 
közötti sorrendben az ötödik 
helyet sikerült megszerezni. 
Feltűnő volt, hogy a mezőny 
egyetlen tagjának sem sike
rült a férfiaknál egyáltalán 
nem ritka 900 pontos ered
ményt elérni. A szakvezetők 
állítása és a versenyzők egy
behangzó véleménye szerint 
ezeket az alacsony, teljesít
ményeket a szokatlan n}ű- 
anyag borítású pálya okozta.

A  csapat-küzdelmek után; a 
harmadik napon a tizenkét 
legjobb versenyző egyéni küz
delmére került sor, amelybén 
két magyar, Dedrák György 
és Kántor Sándor is szere

pelt. A többiekhez hasonlóan 
sajnos ők sem tudták megis
mételni a csapatversenyek so
rán nyújtott teljesítményüket 
és így meg kellett elégedniök 
az 5., illetve 7. hellyel.

Eredmények: Csapatban: 1. 
Ausztria 5021 pont, 2. Jugo
szlávia 4944 pont, 3. NSZK 
4893 pont, 4. Románia 4880 
pont, 5. Magyarország 4829 
pont, 6. Csehszlovákia 4821 
pont, 7. Bulgária 4754 pont, 
8. Lengyelország 4353 pont. ,

Egyéniben: 1. Gerhard
Pracher (Ausztria) 1761 pont, 
2. Günter Baumei (NSZK) 
1723 pont, 3. Osvald Frind, 
(Ausztria) 1720 pont, 5. Ded- 
rák György (Magyarország) 
1700 pont, 7. Kántor Sándor 
(Magyarország) 1689 pont.

Sz. Gy.

nére nevét már jóideje isme
rik a párbaj tőr-világban. A 
BVSC BEK-győztes csapatá
nak három alkalommal volt 
tagja, s közben, 1975-ben meg

állít mgjd b# a szövetségi ka
pitány, akik a tőrt is jól keze
lik.

A magyar pástok környékén 
hosszú évek óta két ilyen ver-

nyerte a Világ Kupa-pontokat senyző akad: dr. Fenyvesi
adó Spreafico-emlékversenyt. Csaba és Pap Jenő.
No és, persze, ő is tagja, sőt, 
egyik húzóembere volt a Ham
burgban világbajnoki aranyat 
szerzett magyar válogatottnak. 
Vívóstílusa meghökkentő, köz
beszúrásaiban szép számmal 
találni Róna Viktor-i balettele
meket. Régebben megmoso-

Félreértés ne essék, mindez 
még nem jelent, nem jelent
het garanciát a kiutazásra, leg
feljebb némi pluszt. . .

A többit a pengéknek kell 
kiharcolniuk.

Pilhál György

Együttműködési szerződés 
a közművelődés érdekében
Pápa állomás és a város Jó

kai művelődési központja eb
ben az évben is együttműkö
dési szerződést kötött. Célja: 
a közművelődés fejlesztése, a 
kölcsönös segítségnyújtás.

Tavaly novemberben adták 
át az állomáson a vasutas dol
gozók klubját. A művelődési 
központ vezetői segítik a prog
ramok szervezését, a fotószak-

Szófiában ülésezett 

az USIC technikai bizottsága
A  Nemzetközi Vasutas Sportszövetség (USIC) 

Technikai Bizottsága a  versenyek szabályszerű és szak
mai lebonyolításáért felelős szervezet április 6—>12 kö
zött Szófiáiban tartotta évi rendes ülését. A tanácsko
zás fő témája az 1978. évi bajnokság eredményeinek 
értékelése, a versenyrendezések elbírálása, valamint a 
bajnokságok tervének 1980—83. évi kiegészítése volt. 
A  bizottság ülésén a magyar vasutas sportot Molnár 
György, a vasutas-szakszervezet titkára képviselte.

Az ülés résztvevői a zárónapon kifejezésre juttat
ták féltő aggodalmukat a moszkvai olimpiát érintő 
több ország részéről bejelentett bojkott következmé
nyeiért, melyet jegyzőkönyvibe foglaltak: „Sajnálatos 
lenne, ha olyan Vasutas sportolók, akik négy éven ke
resztül lelkiismeretesen, sok lemondással készültek az 
olimpiai játékókra, a béke és barátság megnyilvánulá
sát jelentő nagy találkozóra, most külső befolyásra le 
kellene, hogy mondjanak a részvételről. . . ”  — hang
zott a vasutas sportvezetők jegyzőkönyvi állásfogla
lása.

körükbe pedig vasutas fiatalo
kat is befogadtak. Januárban 
már sikeres fotókiállítást ren
deztek alkotásaikból. Az év 
végén képzőművészeti és faze
kaskiállítás rendezését terve
zik. Utána vetélkedőt szervez
nek az állomás és a város 
üzemeinek brigádvezetői részé
szére, „Mit tudunk városunk
ról és a Bakony ról?” címmel.

A  vasutas klubban kézimun
katanfolyam is indult. Okta
tóról a művelődési központ 
gondoskodott. Áprilisban a tan
folyamhallgatók munkáiból ki
állítást rendeznek.

A vasutas szocialista brigá
dok — a szerződéshez híven 
— társadalmi munkát végez
nek a városi művelődési köz
pontban.

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti' a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visá Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Budapest VI., Benczúr u. 41. 

Telefon várasd: 229-072, 
üzemi: 19-77 

Kiadja, és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1004 Bpest V E , Rákóczi út 64. 

Telefon: 224-016
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

(igazgatója
C sekkszám la szám iunk:

MNB 219 — 11 859 
80—1505. Szákra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Képzőművészeti kiállí
tás. A  miskolci vontatási fő
nökség művelődési bizottsága 
a XIV. és a XV. század fes
tőművészetének remekeiből 
rendezett reprodukciós kiállí
tást a főnökség étkezdéjében. 
A  kiállítást április 2-án Ma- 
jorossy Rezső vontatási fő
nök, a művelődési bizottság 
társelnöke nyitotta meg. A k i
állítás anyagát a miskolci Jó
zsef Attila klubkönyvtár bo
csátotta a főnökség rendelke
zésére.

— Marosán György látoga
tása. A  ferencvárosi vasutas 
művelődési ház vezetőinek 
meghívására április 14-én Fe
rencvárosba látogatott Maro
sán György, és ott találkozott 
a csomópont szocialista bri
gádjaival, munkásaival. A 
munkásmozgalom érdekes tör
ténelmi eseményeiről és ak
tuális politikai kérdésekről 
tartott tájékoztatót.

— Közművelődési vetélke
dő. Békés megye tizenegy vas
utas szocialista brigádja ne
vezett be az idén a megyei 
közművelődési vetélkedőre, 
amelynek munkahelyi döntő
je  március 28-án volt Békés
csabán. A döntőn a békéscsa
bai körzeti üzemfőnökség, 
Tótkomlós, Mezőhegyes állo
mások, valamint a vésztói 
vontatási főnökség brigádjai 
vettek részt. Az első és <a má
sodik helyet a körzeti üzem
főnökség Zipemovszky, illet
ve Sallai Imre brigádja sze
rezte meg. A  harmadik a 
vésztői vontatási főnökség 
Lenin brigádja lett

— Bizalmiválasztások. A 
hatvan—salgótarjáni pálya-
fenntartási főnökség nyolc 
szolgálati helyén április 12-én 
befejeződtek a bizalmiválasz
tások. A  tagak három főbi
zalmit és húsz bizalmit, illet' 
ve helyettest választottak.

— KISZ-fiatalok vetélkedő
je. Hazánk felszabadulásának 
35. évfordulója tiszteletére a 
hatvani vontatási főnökség 
pinceklubjában képkiállítás
sal egybekötött politikai vetél
kedőt tartottak, amelyen hat
van KISZ-tag vett részt. A 
vetélkedő első három helye
zettjét értékes könyvekkel ju
talmazták.

— Jegyautomaták. Debre
cen állomáson az utasok meg
kedvelték a januárban üzem
be helyezett olasz gyártmá
nyú hat SASIB típusú jegy- 
automatát. Az „okos” gépek 
15—50 kilométeres távolságra 
adnak ki teljes áru, másod- 
osztályra szóló menetjegyeket.

— ünnepi nagygyűlés. A fe- 
ferencvárosi csomóponton 
április 2-án ünnepi nagygyű
lésen emlékeztek meg hazánk 
felszabadulásának 35. évfor
dulójáról. Az ünnepség szó
noka Kovács József, a  ferenc
városi vontatási szertár veze
tője volt. Utána Iván Antonö-' 
vics Morozov kapitány, a bu
dapesti igazgatóság katonái 
szállítási osztálya mellett mű
ködő szovjet képviselet tagja 
Lenint ábrázoló mellszobrot 
adott át Gál Györgynek, a 
csomópont pártbizottsága tit
kárának. Ezt követően kitün« 
tetések átadására került sor.

— Titkok tükörben. József 
Antilla születésének 75. évfor
dulója alkalmából érdekes 
Jrodalmi előadást tartott a ta- 
oolcai Batsányi János jMűve- 
lődési Ház nyugdíjasklubjá
nak tagjai részére Bácskai Já
nos színművész. A ■ „Titkok 
tökörben” című irodalmi ösz- 
szeáilítás nagy sikert áratótt 
a klubtagok körében.

— Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. Pécs állomás szakszerveze
ti bizottsága március 25-én 
ünnepséget rendezett 35 nyug
díjba vonult dolgozójuk tisz* 
teleiére. A több évtizedes szol
gálat után nyugdíjba vonult 
vasutasokat Hornyák István 
állomásfőnök és Paku Lajos 
szb-titkár köszöntötte, majd 
valamennyiüket megvendé
gelték.

Lakáscsere
Elcseréném Budapest VIII. ke

rület Kiss József utcai egy szo
ba (5X5 m), konyha, fürdőszoba, 
W. C. helyiségekből álló tanácsi 
főbérleti lakásomat két- vagy 
háromszobás MÁV-bérlakásra. Ér
deklődni lehet szombat és va
sárnap kivételével reggel 7.30—10 
között a 174—948 telefonszámon, 
Sándor Tibornénál.

Elcserélném két szoba komfor
tos, 48 négyzetméteres MAv-bér- 
lakásomat, valamint 1,5 szobás 
távfűtéses, Pest közeli tanácsi la
kást három-, három és fél szobás 
lakásra. Érdeklődni csak 14 óra 
után a 134—802 telefonon.

Elcserélném Budapest x m „  
Szabolcs u. 13. 1/73. szám alatti 
szoba-konyhás, gázfűtéses, vil
lanybojleres tanácsi lakásomat 
budapesti 1,5—2 szobás komfortos 
tanácsi vagy MAV-lakásra. So
mogyi András, Landler Jármű
javító Üzem mozdony osztály, sí
el.

Eladnám Budapest XVm ., Laka
tos u. 20. alatti kertes családi 
házam. Két szoba komfortos be
költözhető, plusz szoba-konyha 
lakottan. Érdeklődni telefonon 
este 6 után, 274—412.

F E L V E S Z Ü N K !

K IK É P E Z Ü N K !
A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG 
szolgálati főnökségeire:

N Ő K E IA K A
LÁ N Y O K A T  -  F IÚ K A T
iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésűk, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, 
saruzá, vágányfékkezelő, kocsifelíró, 
személy- és árupénztáros, távgépíró, jegyvizsgáló, 
vonatvezető, raktárnok és rakodómunkás munkakörbe. 
Gimnáziumi, középiskolai vagy vasipari szakmai 
végzettséggel: mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, 
féklakatos, általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vízvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ:

festőket, mázolókat, ácsokat, 
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, 
pályamunkásokat betanltott- 
és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakaritókat

KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ, minden beosztásban havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken, egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKOROKI 
JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, valamint a 

KÖZPONTI MUNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest, Keleti pu. (Cinkotai kapu)
Telefon: 145-010.



Áfád fák 

a kiváló 

kitüntetéseket
Szerte az országiban, így 

a vasútnál is a május else
je előtti napokban adták 
át <az 1979. évi eredmények 
állapján a legkiemelkedőbb 
munkált végzett szo-lgálaiti 
helyek kitüntetéseit. Mint 
arról Lapunk 8. számában 
is beszámoltunk, a vasúti 
nádi (halt üaemfőnökség, két 
csomópont, két főnökség, 
két üzem, összesen 12 szol
gálati hely részesült kiváló 
kitüntetésben. Két szolgá
lati ihély pedig oklevél el
ismerést kapott. A  kitünte
téseket ünnepélyes külső
ségek (között ladtták át:

A  nagykanizsai üzemfő- 
nölkséglnék április 26-án 
Gulyás János vezérágazga- 
tóJhelyeittes és dr. Bárdi 
István, a tánaadjalomíbázíto- 
sítási osztály vezetője; a 
békéscsabai üzemfőnökség
nek Egri István Szakosz
tályvezető és Ácsai Mihály, 
a szegedi területi bizottság 
titkára; a ceglédi üzemfő
nökségnek Kiss Károly 
vásúti'gazigiaitó. és Kajcsa 
József, a központi vezető
ség tagja; a szombathelyi 
járműjavítónak Szcukáli Jó
zsef, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, Szabó• 
Béla, a MÁV vezérigazga
tó-helyettese és dr. Gás
pár Imréné, a szociál
politikai és munkavé
delmi osztály vezetője; 
a székesfehérvári üzemfő
nökségnek április 28-án 
Gulyás János vezérigazga
tó-helyettes és dr. Szabó 
Miklós, a budapeti területi 
bizottság (titkára; a miskol
ci csomópontnak április 
29-én dr. Bajusz Rezső, a 
KPtM főosztályvezetője, 
Hernádi István, vasútigaz- 
gató és Szemők Béla, a 
viasuiLas-szakszervezet tit
kára; Dunaújváros csomó
pontnak Mészáros András 
viasúltigazgiaitó és Kedves 
Ferencné, a vasutas-szak
szervezet elnökségének tag
ja; Mátészalka üzemfőnök
ségnek április 30-án Kul
csár József viasútigazgaltó és 
Koszorús Ferenc főtitkár; a 
tapolcai Körzeti Üzemfő- 
nökségnek Szabó Béla 
vezérigazgató-helyettes és 
Gyócsi Jenő, a vasutas
szakszervezet elnöke; a 
debreceni építési főnök
ségnek dr. Telek János ve- 
zérigiazgjaitónhelyeítites és 
Vólosinovszky János, a deb
receni területi bizottság tit
kára; a budapesti TBÉF- 
nek Urbán Sándor szak ősz-’ 
tályvezető, Sólyom Ferenc, 
a SZOT tilt kára és Tolnai 
Ildikó, a szervezési és ká- 

j  derosátály vezetője; a 
I Gyöngyösi ' Kité rogy ártó 

Üzemnek Kurrvmer István 
szakosztály-vezető és Mis
kolci Sándor, a vasutas- 
szakszervezet elnökségének 
tagja. Az oklevél Mlfcünte- 
bést április 29-én a szentesi 
üzemfőnökségnek Juhász 
Miklós szakosztályvezető és 
Feleky Pál, a vasutas-szak
szervezet alelnöke; a Land
ler Jenő Járműjavítónak 
pedig Tongori Imre szak
osztályvezető és dr. Bordi 
István, a társadalombiztosí
tási osztály vezetője adta 
át

Közlekedési park 
Nagykanizsán

Százhúsz éve múlt, hogy a 
Déli Vaspálya Társaság megin
dította a vasúti forgalmat a Ba
laton déli oldalán. A  Fiúméig 
közlekedő vonatok egyik fon
tos csomópontja volt a nagy- 
kanizsai pályaudvar. A  nagy
kanizsai vontatási főnökség 
szocialista brigádjainak kezde
ményezésére most vasúttarté- 
neti parkot alakítanak ki a 
pályaudvar szomszédságában. 
Az első, csaknem 100 éves, 
ipartörténeti emléknek is szá
mító mozdonyt már felállítot
ták a parkban.

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
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Az elnökség napirendjén:

A MÁV Kollektív Szerződés módosítása, 
a szociálpolitikai és munkavédelmi terv

A vasutas-szakszervezet el
nöksége április 17-én ülést 
tartott. Elsőnek a M ÁV Kol
lektív Szerződés 1979. évi 
tapasztalatairól és az 1980. 
évi módosításról szóló beszá
molót vitatta meg a testület.

Mint azt a MÁV vezérigaz
gatójának előterjesztése le
szögezd a Kollektív Szerződés, 
melyet a munkáltatói és a 
dolgozói érdek összehangolá
sával rendszeresen tovább fe j
lesztenek, lényegében betölti 
szerepét, megfelel a követel
ményeknek. Betartásával, il
letve végrehajtásával történik 
a munkaerő-utánpótlás, a fog
lalkoztatás, valamint az er
kölcsi és anyagi ösztönzés, 
valamint a szociális ellátás is.

A  kollektív szerződés je
lentőségét, valamint eredmé
nyes végrehajtását, a beszá
molási időszakban elősegítet
te az is, hogy már a bázis- 
időszakban, de ebben az év
ben is, a végrehajtásról 
szóló beszámolótaz üzemi de
mokrácia megfelelő fórumain 
tárgyalták. Ezeken a tanács
kozásokon a részvevők sok 
hasznos tapasztalatot, észre
vételt mondtak el. Ez is azt 
bizonyítja, hogy a kollektív 
szerződés betölti szerepét.

Az elnökség, a MÁV vezér- 
igazgatójának előterjesztését, 
a vitában elhangzott észrevé
telek, javaslatok figyelembe
vételével elfogadta.

A  második napirendi pont 
keretében ugyancsak a MÁV

vezérigazgatójának előterjesz
tésében került az elnökség 
elé a MÁV 1979. évi szociál
politikai és munkavédelmi 
tervének teljesítése. A testü
let megállapította, hogy az 
előterjesztés reálisan mutatja 
be mind az 197%. évi, mind 
az V. ötéves tervidőszakban 
eddig elért eredményeket. 
Különösen kedvező a munka- 
védelmi fejlesztések 95,65 
százalékos és a munkavédelmi 
ellátások 105,49 százalékos 
teljesítése. Ugyanakkor rá
mutatott: az üzemi konyhai 
kapacitás mind mennyiségi, 
mind minőségi színvonalának 
növekedése mellett az üzemi 
étkeztetésben részesülők szá
ma, illetve aránya csökkent. 
Kétségtelen ebben az is köz
rejátszott, hogy a budapesti 
igazgatóság területén nem 
megfelelő az üzemi konyhák 
kihasználtsága.

Az elnökség a beszámolót 
elfogadta, s felhívta a szakvo
nali és szakszervezeti munka- 
védelmi apparátusok figyel
mét, hogy fordítsanak na
gyobb gondot a munka biz
tonságának ellenőrzésére és 
fokozottan lépjenek fel a 
munkaidő alatti alkoholfo
gyasztás ellen.

Ezután az elnökség megvi
tatta és elfogadta a MÁV jó
léti és kulturális alap 1979. 
évi felhasználásáról és az 
1980. évi tervről, az üdültetés 
végrehajtásáról és az idei föl
adatokról, továbbá a vasutas 
társadalombiztosítás mérleg- 
beszámolójának főbb szám
adatairól szóló tájékoztató je
lentést. Ugyancsak elfogad
ta a középirányító vezető 
szakszervezeti szervek, szám- 
vizsgáló bizottságok és mun
kabizottságok káderösszetéte
lére készült javaslatot.

Ü/ést tartott 
a központi vezetőség

A  vasutas-szakszervezet központi vezetősége április 25-én 
a MÁV Vezérigazgatóság konferencia termében tartotta ülését. 
A  szakszervezet,.a Vi százalékos ÓTA és a vasutas társadalom- 
biztosítás 1979. évi mérlegbeszámolója, a IX. kongresszus óta 
végzett írásos beszámoló vázlata, a X. kongresszus munkabi
zottságainak megbízása szerepelt az ülés napirendjén.

A  központi vezetőség megvitatta, majd elfogadta a mér
legbeszámolókat, ugyancsak elfogadta az írásos beszámoló váz
latát és egyetértett a munkabizottságokra előterjesztett javas
lattal.

A munka ünnepén
voltunk a felvonuláson. Budapesten és Debre- 

i l  cenben, Szombathelyen és Nagykanizsán ott, 
ahol nagyobb vasúti csomópontok vannak, s azo

kon a kisebb településeken is, ahol az ott dolgozók, ott 
lakók közösen ünnepelték a munkát. A  munkát, amely 
szocialista társadalmunk alapja, s amely — mind nyil
vánvalóbb — a holnapunk alakulását döntően megha
tározza. Most és a következő években azon múlik min
den: miként vagyunk képesek e legnemesebb emberi te
vékenységek egyikét ésszerűbben, magasabb színvona
lon, az eddigieknél jobbat\ végezni.

Minderről sok szó — szentencia és igaz megállapí
tás — hangzik manapság, s május elseje végső fokon 
ünnep. A  követelmények sorolására van alkalmasabb 
időpont is. E napon azt ünnepelhetjük Magyarországon, 
hogy — megannyi nyomasztó esztendő után — immár 
három és fél évtizede nincsenek megélhetési gondjaink. 
Élhetnénk jobban, elvitathatatlan — de két kezünk ere
jével, igyekezetünkkel olyan korszakba jutottunk, ami
kor a munka biztos kenyeret kínál. Társadalmunkat 
olyan életszínvonal jellemzi, amelyet méltán-okkal véd
hetünk.

Ott voltunk a felvonuláson. Sokan közülünk a sör
nyitók között, -hiszen az ünneplőik élén azok haladhat
tak, akik munkájukkal kiérdemelték a „Kiváló”  címet. 
Kiváló vállalatok, szolgálati helyek, főnökségek képvi
selői között emelték magasba a zászlót a legkiválóbb 
vasutasok. Fiai, unokái, dédunokái azoknak, akik a leg
első magyarországi május elsején — 1890-ben, egy esz
tendővel a II. Internacionálé párizsi határozata után —, 
a világ proletariátusával szolidaritást vállalva, emelt fő
vel ünnepeltek.

Demonstráció volt e  mostani. Eltökélt szándékunk 
kinyilvánítása. Hogy dolgozni akarunk — és békét aka
runk. Mert a munka és a béke elválaszthatatlan ikerfo- 

■ galmak.

r  *

Amon Ágnes

M ájus
Az égen, tiszta függönyét 
a kikelet teríti széjjel. . .  
óh, hajts el minden felleget 
friss, hajnali, tavaszi széllel:

— Dolgozók Májusa!

A  rétek virágszőnyegét 
a Természet, hímezi szépre... 
Azon lép majd a Szerelem, 
szirmokat bontó, napos fénnyel!

— Ifjúság Májusa!

Ti erdők! Mind ébredjetek! 
Madárénektől zengjetek!
Dal csendüljön és ének... 
Legyen békés az élet:

— Gyermekek Májusa!

Ti utak, emlékezzétek, — 
rajtatok lettünk, — öregek, 
míg végigjártunk sok rögöt. . .  
De kiharcoltuk a Jövőt!

— A Népek Májusát!

ÁPRILIS 22-24-IG

Szegeden ü lésezett az Tanácsa
Az OPW Tanácsa április 22. 

és 24. közötti Szegeden, a MÁV 
Nevelőotthonban 'tadtoötía 37. 
ülését. A  tanácskozáson Bul
gária, Csehszlovákia, Lengyel- 
ország, Magyarország, laz NDK, 
Románia és >a Szovjetunió Vas
úi td szakértői, továbbá az OPW 
Iroda képviselői vettek részt. 
Az ülésen Szabó Béla, a MÁV 
vezérigazgató-helyettese, a ma
gyar küldöttség vezetője elnö
költ.

A  közös Teherkocsipark Ta
nácsának szegedi ülését Urbán

Lajos közlekedés- és postaügyi 
minisztériumi államtitkár nyi
totta meg. Az államtitkár be
vezetőjében emlékeztetett az 
OPW történetének fontosabb 
állomásaira, majd a soron kö
vetkező feladatokról szólt, 
hangsúlyozva, hogy a tanács
kozáson hozott minden egyes 
döntésnek valamennyi tagor
szág közös érdekeit kell szol
gálnia.

Urbán Lajos megnyitóját kö
vetően az ülés első napirendi 
pontja keretében Szabó Béla

vezérigazgató-helyettes Lenin 
születésének 110. évfordulójá
ról %Lenin eszméinek megva
lósulása a KGST-tagországok 
közti nemzetközi együttműkö
désben” címmel emlékezett 
meg.

A tanácsülés napirendjén 18 
olyan téma megvitatása szere
pelt, amelyek felölelték az 
OPW kocsipark üzemeltetésé
nek szerteágazó műszaka., szer
vezési és pénzügyi kérdéseit.

(Folytatás a 4. oldalon)

Urbán Lajos államtitkár megnyitja a* tanácskozást
(Laczkó Ildikó felvétele)

Zöld utat 
a zöldárunak

A  zöldség és gyümölcs vas
úti szállításáról tanácskoztak 
április 24-én a Zöldért Válla
lat, a Magyar Hűtőipar, a 
MÁV budapesti igazgatóság 
és a HUNGAROFRUCT ille
tékes vezetői. A  tanácskozáson 
részt vettek az igazgatóság 
területén működő megyei 
zöldértek vezetői is.

Somorjai Bertalan, a Zöld
ért szállítási osztályának he
lyettes vezetője arról beszélt, 
hogy az üzemanyag árának 
emelkedése miatt több zöld
ség- és gyümölcsfélét szeret
nének vasúton szállítani. A 
MÁV-val jó együttműködés 
alakult ki az évek során. Bi
zonyítja ezt az is, hogy ta
valy tíz százalékkal több árut 
szállítottak vasúton, mint 
1978-ban. Gondot többnyire a 
göngyöleg visszafuvarozások 
okoztak. Ezt a jövőben ,úgy 
orvosolják, hogy a Zöldért — 
ahol lehet növeli az úgyne
vezett zsákos feladásait. Csak 
a kényesebb árukat fuvaroz
zák ládákban. Egy üres rekesz 
szállítási költsége ugyanis né
ha eléri az öt forintot is.

A  Zöldért az idén mintegy 
9 ezer vagont igényel a MÁV- 
tól. Úgy tervezik, hogy a szük
séges kocsimennyiséget egy 
héttel előre kérik a KTG-szol- 
gálaittól.

A  kocsiforduló idő csökken
tése érdekében a vasutasokkal 
közösen takarítják a vagono
kat.

Ezután Likó István, a Bu
dapesti Zöldért rakodási osz
tályának vezetője számolt be 
a fővárosba vasúton hozott 
áruk mennyiségének növeke
déséről. Tavalyelőtt 5777 va
gon (85 143 tonna) zöldség- és 
gyümölcsféle érkezett a buda
pesti nagyvásártelepre. Az el
múlt évben már több mint 
hatezer vagonba majdnem

százezer tonna zöldségfélét 
szállítottak ide.

Az osztályvezető arról is 
tájékoztatta a résztvevőket, 
hogy az idén júniusban üzem 
be helyeznek egy korszerű 
vágányhídmérleget. Ezzel lé
nyegesen gyorsabb lesz a 
munka, mert nem kell azután 
egy vagon rakományt 10—15 
tételben lemérni.

A  Magyar Hűtőipar és a 
HUNGAROFRUCT képviselői 
arról számoltak be, hogy eb
ben az évben mintegy 2500 
hűtővagont kell megrakniuk.. 
Azt kérték a MÁV képviselői
től, hogy a kocsikat lehetőleg 
ne a rakodás helyén vizsgál
ják meg, hanem a kiindulási 
helyükön. Korábban ugyanis 
előfordult, hogy Budaörsről 
vittek vissza jó néhány kocsit 
műszaki hiba miatt.

A  vidéki zöldértek vezetői 
azt kifogásolták, hogy a Sajó- 
szentpéteri Üveggyár nem 
küld üveget a feldolgozó rész
legekhez kocsihiány miatt.

Tóth István, az igazgatóság 
üzamvt/teld osztályának he
lyettes vezetője hangsúlyozta, 
hogy kapcsolatukat a népgaz
dasági érdekeknek megfelelő
en kell szabályozni. A  vasúti 
szállításhoz ugyanis 28 száza
lékkal kevesebb energia és 
fele annyi élőmunka szüksé
ges, mint a közúti fuvarozás
hoz. Ezért mindkét félnek fe
lül kell vizsgálnia a lehetősé
geket.

Tóth István végezetül arra 
kérte a fuvarozókat, hogy 
csak akkor igényeljenek kocsi
kat, amikor erre szükségük 
van, mert a kocsiálláspénzzel 
nem pótolhatók a kiesések.

A  szállíttatok és az igazga
tóság képviselői elhatározták, 
hogy a jövőben rendszereseb
ben tájékoztatják egymást a 
gondokról és az eredmények
ről.
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Kitüntetések május 1. alkalmából
A SZOT elnöksége május 1. 

alkalmából a szakszervezeti moz
galomban kifejtett eredményes 
munkája elismeréséül Szakszerve
zeti Munkáért kitüntetéseket ado
mányozott. A kitüntetés arany 
fokozatában 16. ezüst fokozatá
ban 40 vasutas tisztségviselő ré
szesült. A  kitüntetéseket április 
29-én Koszorús Ferenc főtitkár 
adta át. A

SZA K S ZE R V E ZE TI M U N K Á É R T  
A R A N Y  F O K O Z A T Á T

kaptáik: Bamanytad Borbála
VSZTO-előadó; Gazsi J-ános
TBKF gazdasági tanácsadó, tár
sadalmi szb-ttiítfloár; Hegedűs Ká
roly, Vasutasok Szakszervezete 
szociálpolitikai és munkavédel
mi ovh.; Horváth Árpád Mis
kolc ter.->bdz. részdSogl. nyugdí
jas; Kertészti Lászlómé.. Pécs
BI5TF távgépírók ez., a tér.-biz. 
nyugdíjas adlbiz.-vez.; Kiss János 
függ. szó-titkár, Székesfehérvár 
Pft. Főn.; Kovács Imre mozd.-fel- 
vigy. társadalmi szb-titkár, vésztő 
Vont. Főn.; Kurucz Sándor függ. 
szrb-tditkár Budapest Ferencváros 
Vont. Főn.; MlaicthuHa Gábor oszt.- 
vez. tánsadailmi szb-tilkár, Szá- 
mításteohmikaii Üzem; Maikó Bé
lámé üzemeltető, társ. szb-titkár
Utasellátó V. Szolnok Területi 
lg .; Pintér Lajos nyugdíjas, a
KV mellett működő nyugdíjas
szakbizottság elnöke: Sommer
Páliraé ügyviteleüá/tó, Vasutasok 
Szakszervezete Pénzügyi és 
Gazd.-o.; Tóth Tibor Győa 
GySiETV-állomás főn.-h;. szb. 
gazd.-Del.; Töllyné Bogács Ró
zsa, a Vasutasok Szakszervezete 
Saodálpol. és munkavédelmi o. 
politikai főmunkatársa; Tüttő Kál
mán Tapolca Körzeti Üzem főn.

vont. technológusa. szb-clnök; 
Utnata Tibor., a miskolci területi 
bizottság politikai munkatársa.

SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT 
EZÜST FOKOZATA

kitüntetésben részesültek: dr. Ba
lázs Ákos Vasutasok Szakszerve
zete Kult. Aigit.-Prop. és Sport 
őszit. vez.; pálinkás Károly né Vas
utasok Szakszervezete KuLt. Agit.- 
Prop. és Sport-O. politikai mun
katársa ; Kökény Józsefeié Vas
utasok Szakszervezete Pénzügyi és 
Gazd. O. politikád munkatársa; 
csezmaxhy Bándiné VSZTO köz
ponti ellenőr; Szaithmáry László 
VSZTO Debrecen területi ellenőr; 
Kovách Lehelné VSZTO köponti 
ellenőr, szb. tt.-tag; Gyarmati 
Istvánná Vasutasok Szakszervezete 
Pénzügyi és Gazd. O. kézbesítő; 
Csáki Sándor függ. szó-titkár 
Észaiká Járműjavító U .; Sikula 
Miklós függ. szb.-tiOkár Hámán 
Kató Vont. Főn.; Vágó János 
beruházási koordinátor, Szolnok 
Vont. Főn. szakszerv, szervező; 
Sípok János reszortos Rp. Nyu
gati Műsz. Kocsúszolg. szb.-elnök; 
Jászai Nlaigy József Kisterenye 
állomás áru pénztárosa, társadal
mi szb-titkár ; Daczkó János 
Bpest-Keletd VIFF belső ellenőr, 
szb.-elnök; Dede Lajos Debrecen 
BűBTF szb.-elnök; Rájtmár Miklós 
Nyíregyháza Körzeti Uzemfőn. 
szb. politikai munkatárs; Sápi 
Lajos Debrecen gomdnokságveze- 
tő, tb. számviLzsg.-biz. elnök; 
Tasnádi Károly Debrecen • állo
más-időelemző, tt-taig; Vasas Ká
roly Záhony állomás kocsünté- 
ző, szb gazd.-felel ős; Száj lad Pé
ter Füzesabony állomás raktár
nak szb-elnök; Kasuba Györgymé 
MdskoLc Pft. Főn. raktárkezelő, 
szakszerv, bizalmi; Soltész Jó

zsef függ. seb-titkár Miskolc 
ÉHF; Tímár István Moskolc-Ti- 
sízai pályaudvar raktámok. mb.- 
titikár; Kassai László Miskolc 
Vont. Főn. lakatos csop.-vez. 
mb.-gazd.-felelős; Torma Ignác 
Nagykanizsa Pft. Főn.-vez.. Pécs 
TB-elnök; dr. Pécsi Lajosné 
Nagykanizsa Üzem főnökség szb- 
admindsztrátora: Gelencsér Endre
függ. szb-titkár Kaposvár Pft. 
Főn.; Sósa Zoltán Szeged lg. 
ügyintézője, szb.-gazd.-felelős; 
Metzing Mária Szeged Körzeti 
Üzem főnökség forg. statisztikus 
szb-tag; Leh elviért Sámdonmé Sze
ged Területi Bizottság adminiszt
rátora; Nóikófaivi József Szeged 
Körzeti Uzemfőn. tart.-vezénylő, 
szb-elnök; Kiss Ede Szombat
hely lg. ügyintéző, társadalmi 
szb-titikár; Riiba Imre Pápa Pft. 
Főn. előadó, szb-gazd.-fel.; Pó
lósakéi István ZlaiLaagefrszeg Kör
zeti Uzemfőn. oktató tiszt, köz- 
gazd. biz .-vez.; Am old Gyula 
Szombathely Járműjavító U. 
MlEO-vezetője, Szaksz. Tanács 
tagja; Konrád György Sopron 
Pft. Főn. munkaügyi csop.-vez.; 
szb-elnök; Szokob Fenencné MÁV 
Tüdőgyógyintézet mosodavezető, 
szb.-elnök; Hbjdú János MÁV 
Vezérigazgatóság oszt.-vez.-h., 
ob.-tWkár; Etzl István GySEV- 
Igazgatósiág munkavédelmi elő
adó, TT-elmöfc; Kovács Istvánné 
Utasellátó V. Budapesti Tér. lg. 
büféeladó, szaksz. bizalmi; dr. 
Tornai Józsefeié Utasellátó. V. 
Mozgószolg. munkaügyi előadó, 
mb-ti tikár.

Szakszervezeti . oklevél elisme
résben 260 tisztségviselő, illetve 
aktivista részesült. Ezeket az el
ismeréseket a vasutas-szakszerve
zet középszervednek vezetői ad
ták át.

AZ ALAPSZERVEZETEKEN A SOR

FIATALÍTÁS ES UJJAVALASZTAS

Tárgyilagos értékelések, 
önkritikus felszólalások

Körültefcmitő szervezés és 
őszinte véleménynyilvánítás 
jellemezte a Balparti Épület -  
fenntartó Főnökség bizalmi 
csoporttértekjezletek. A  .főnök
ség Bulcsú ufteai telepén, láto
gatásunk idején, két büztaHmánia 
adlta le - voksát a szakszerve
zeti ¡tagság.

Régi tapasztaltat, hogy a 
tárgyilagos' és ’ j ó ' beszámoló 
meghatározója1 a csoportgyűlés 
sikerednek. A  Bulcsú utcáiban 
a Kossuth és Rákóczi szocialis
ta brigádok esete is ezt bizo
nyítómba, László József bizal
mi rövid értékelése után a tag
ság is elmondta véleményét. 
Különösen a szocdiailsitia brigád - 
kitüntetések odaítélésével 'kap
csolatosan hangzottak ed figye
lemre méltó észrevételek.

— Helytelennek tartom,
hogy a brigádkitüntetéseket a 
cicomás napló alapján ítélik 
oda. Több kollektívánk is el
ismeri, hogy a II. Rákóczi Fe
renc brigád végezte a legtöbb 
munkát. A  Nyugati pályaud
var rekonstrukciójából ránk 
eső feladatokat egy hónappal 
a határidő előtt elvégeztük. 
Igaz, naplónk nem díszes, de 
ez természetes, hiszen munkás 
emberek vagyunk, nem irodád 
lián dolgozunk. Nem panasz
kodás ez, hiszen a munkáért 
megkaptuk bérünket. De jó 
lenne már elérni, hogy a bri
gádkitüntetés odaítélésének 
alapja is a hármas jelszó szel
lemében végzett munka legyen 
— mondta Palovecz Illés, az 
egyik régi bizalmi.

A  tagság döntése alapján a 
korábban két bizalmi csopor
tot jelentő Kossuth és Rákó
czi brigádok most új bizalmit 
választottak Hever Béla asz
talos személyében. Helyettese 
Palovecz Illés lett.

— Nem új dolog nekem a 
bizalmi feladat, hiszen a párt
szervezetben már végeztem 
hasonló munkát. Annyit azon
ban megígérhetek, hogy nem
csak azt fogom megmondani, 
miért kap egyik vagy másik 
kollégám kevesebb béremelést, 
hanem a csoport minden közös 
álláspontját közvetítem, képvi
selem a felsőbb szervek előtt. 
Remélem a két brigád ezután 
rnég jobban összetart, hiszen 
a munka ipiatt egymásra van 
utalva az üveges, asztalos, bá
dogos, tetőfedő, ács és még né
hány más szakmabeli. Nálunk 
a józan munkás önértékelés
ből — mint a beszámolóból is 
kitűnt — nincs hiány. A  re
konstrukció során végzett 
munkáért kapott célprémiu
mot is közösen osztottuk szét. 
nem volt belőle ellenségeske
dés, s ebben a régi bizalmiak
nak nem kis szerepük volt. Le
gyen így ezután is. — Ezekkel

a szavakkal köszönte meg a 
bizalmat az új tisztségviselő.

Legalább ilyen élénk volt a 
kőművesek bizalmi választása, 
ahol Maurer János brigádve
zető a -jelenleg alkalmazott 
aszfaltfőző üstök miatt pa- 
maszkodott.

— Többször szóltam már én 
és a bizalmi is ebben az ügy
ben, de nem változik semmi. 
Aszfaltozó szakemberek hiá
nyában mi, kőművesek végez
zük á  burkolómunkát, ami az 
üstök miatt balesetveszélyes. 
Nem azt mondjuk, hogy újat 
vegyenek, de amikor szükség 
van rá, kölcsönözzünk más fő
nökségtől olyat, aminek üzem
szerű használata megfelel a 
munkavédelmi előírásoknak. 
(Azóta az szb a jogos felvetést 
házon belül megoldotta. A 
szerk.)

Figyelemre méltó annak a 
dolgozónak a felszólalása, akit 
később bizalmilhelyettesnek 
választottak.

— A béremeléssel mint min
denütt, nálunk is adódik prob
léma. A  dolgozók jogosan 
mondják, őket nem a bérkate

gória, az órabér felső vagy al
só határa érdekli, hanem az, 
hogy a végzett munka alapján 
mit visznek haza a családnak 
Természetesen az egyéb jut
tatások differenciálásánál kel
lőképpen figyelembe kell ven
nünk dolgozóink szakmai, tár
sadalmi tevékenységét. A  bri
gádból például az év eleji bér
emelésnél csak három fiata
labb kolléga kapott 1,50 fo
rintot, a többiek semmit, még
se volt reklamáció. Más kér
dés a teljesítményprémium, 
amit az adott munkahelyen 
töltött idő, a végzett munka 
minősége, az igazolt és igazo
latlan hiányzás, az esetleges 
munkahelyi italozás — mert az 
is előfordult — figyelembevé
telével a bizalmi véleménye 
alapján reálisan szét lehet osz
tani — tette szóvá Kutter Ká
roly.

Borovich János érdekképvi
seleti munkájának, a dolgo 
zókkal kialakított közvetlen 
kapcsolatának tulajdonítható, 
hogy 26 évi tisztségviselői múlt 
után ismét bizalminak válasz
tották.

Orosz

A  jó  beszámoló alapja lehet 
a nyílt, őszinte vitának

Ha a tagság szól, oda kell 
figyelni. Mindig és mindenkor, 
de legjobban most — a szak- 
szervezeti választások idején. 
Áprilisban lezajlottak a bizal
miak értékelő beszámolói és 
minden vasúti munkahelyen 
sor került megválasztásukra. 
A  csoportértekezletek tükröz
ték az előkészítő munka ala
posságát, s a (hozzászólásokban 
— vagy éppen a passzivitás
ban — kifejezésre jutott a 
szakszervezeti munkáról alko
tott vélemény is. Szűkebb kör
ben tehát már mindenütt le
vonták a hasznos tanulságo
kat és a  bizalmiak, főbizal
miak megválasztásával rende
ződtek a mozgalom legkisebb 
egységeinek sorai is.

Yan mire figyelni

Májusban a szakszervezeti 
bizottságok adnak számot 
munkájukról. Hasztalan dolog 
lenne most arról beszélni, hogy 
a beszámolók milyen témákkal 
foglalkozzanak, hiszen azok 
többsége már elkészült és min
den bizonnyal tartalmazza 
azokat a kérdéseket, amelyek 
nemcsak bemutatják, értékelik 
és elemzik az alapszervezetek 
több évi tevékenységét, hanem 
választ is adnak a dolgozókat 
érdeklő kérdésekre. A  szák
szervezeti bizottságok választó 
tanácskozásai azonban . csak 
akkor lesznek élő, feladatmeg
határozásban előremutató, de
mokratikus fórumok, ha a tag
ság is szól. Ha a beszámolót 
néma csend helyett parázs vita 
követi, s az egész választásnak 
olyan atmoszférája teremtődik 
meg, amelyben érzékelhető, 
hogy jelentős eseményről, min
denki ügyéről beszélnek.

Lehet és érdemes szólni. 
Ehhez azonban bátorítani kell 
a tagságot azáltal is, hogy a 
szakszervezeti bizottság titká
ra kritikusan és önkritikusan 
beszél a munkahelyi eredmé
nyekről, a hibákról, és reagál

a bizalmiválasztásokon el
hangzott véleményekre is. Van 
mire odafigyelni. A  bizalmi 
csoportokban több helyütt em
lítették a gazdasági intézkedé
sek jó és rossz tapasztalatait, a 
tervteljesítéssel kapcsolatos 
gondokat, a munkaverseny fel
tételeinek hiányát, a szerve
zetlenség, a fegyelmezetlenség, 
ittasság következményeit, a 
szocialista brigádok munkájá
val kapcsolatos szemlélettor
zulásokat. Mindezeket a bizal
miválasztásokon szóvá tették 
úgy, ahogy a tagság látja.

Most, az alapszervezeti ve
zető testületek választása ide
jén, ezekre a kérdésekre vissza 
kell térni. Beszélni kell róluk 
azért is, hogy a tagság jobban 
megértse az összefüggéseket, a 
felszín alatt meghúzódó lénye-

A  bizalmihelyettes előlépett
A  szombathelyi vontatási fő

nökség motor- és mozdonyve
zetődnek bizalmi csoportja áp
rilis 14-én tartotta bizalmivá
lasztó taggyűlését, amelyen 
megjelent Nagy Lajos, a Szak- 
szervezetek Vas megyei Taná
csának vezető titkára, szak- 
szervezetünk elnökségi tagja 
is. Szemes Gyula, a tizenöt ta
gú kollektíva bizalmija szá
molt be az eddig végzett mun
káról, az eredményekről és a 
gondokról,

Elmondotta többek között, 
hogy a csoport tagjai tavaly 
több mint száz óra társadalmi 
munkát végeztek. Kivették ré
szüket a M Á V  répceszent- 
györgyi nevelőotthonnak aján
dékozott gőzmozdony helyre- 
állításában és a helyszínre 
szállításában is. A  motor- és

mozdonyvezetők (fűtők hiá
nyában) 1o0Bo^száz Órát dol
goztak a gőzösökön. A  közel
múltban forgalomba álltak a 
Bz motorvonatok és az M63- 
as mozdonyok. Ezáltal sokat 
javultak a munkakörülmé
nyeik.

A  hozzászólók sokoldalúan 
elemezték a bizalmi ‘csoport 
munkáját, gondjaikat és ered
ményeiket. Felszólalt Péter- 
falvi István, a vontatási fő
nökség szb-titkára is. Értékel
te a bizalmi munkáját. Szemes 
Gyula, a közeljövőben nyug
díjba vonul, ezért helyettesét, 
Horkics Mihályt javasolta bi
zalminak. A  csoport tagjai el
fogadták a javaslatot és egy
hangúlag „képviselőjükké” vá
lasztották.

Sz. Jakab

ŐSZINTÉN BESZELTEK KÖZÖS DOLGAIKRÓL

Fiatalok a bizalmi csoport élén
Az

Üzem
Északi Járműjavító 

villanymozdonyjavító 
műhelyének Tyereskova bri
gádja az ipari tanulók gyakor
lati oktatóival képez önálló bi
zalmi csoportot. Április 9-én 
Hanák József bizalmi tájékoz
tatta a csoport tagjait az elő
ző választás óta végzett mun
káról.

Mint mondotta, az öt évvel 
ezelőtti 21 tagú kollektíva idő
közben 15 főre fogyatkozott, 
miközben a feladatok növe
kedtek. Ennek a tagság a hár
mas jelszó szerint, szervezet
tebb munkával, megvalósított 
újításokkal tett eleget. A  kö
zösség az elmúlt években meg
kapta a M ÁV Kiváló brigádja, 
illetve a Közlekedés, Posta és 
Hírközlés Kiváló brigádja cí
met is. Tavalyi munkájuk 
alapján viszont csak bronzra 
terjesztették fel a kollektívát.

— Sokan tragédiaként fog
ták fel ezt a visszaesést, sőt 
volt olyan, aki azt mondta, 
„kiestünk a kosárból**. Szó 
sincs erről. Tudomásul kell 
venni, hogy a múlt évi ered
mények szerint nem érdemel

tünk többet, nem tudtunk -a 
követelmények növekedésével 
lépést tartani. Ebben szerepe 
volt a nagy munkaerő-fluktuá
ciónak, ami azért is hátrányos 
volt Számunkra, mert éppen a 
fiatalok váltak ki közülünk. 
Pedig nem voltak háttérbe 
szorítva, hiszen nemcsnak a 
béremelésnél, a jutalomkeret 
szétosztásánál vettük őket fi
gyelembe, hanem az üdülője- 
gyek többségét is ők kapták. A 
kitüntetettek között is meg
találhatók a brigád fiataljai. 
Az ő munkáshűségük még nem 
mérhető a régi mércével, jólle
het, akik maradtak, a brigád 
csaknem fele KlSZ-korosztá- 
lyú, azok becsülettel megállják 
helyüket — tájékoztatta cso
portját a bizalmi.

Hogy a fiatalok nemcsak a 
munkában állják meg a he
lyüket arra példa az is, hogy 
a felszólalók többsége közülük 
került ki.

— A  V.43-as mozdonyok V— 
5 és V—6-os javítását végez
zük, s főként a javított egysé
gek felszerelésével, a moz
dony kábelezésével foglalko

zunk. Munkaterületünk elég 
zsúfolt, balesetveszélyes. Meg
értjük, hogy ezen nehéz vál
toztatni, sőt mi magunk pró
báljuk a munkahelyi körülmé
nyeket javítaná. A bizalmi ja
vaslatára a szakszervezeti bi
zottság egy Hajdú típusú boj
lert biztosított a mosdóhoz. 
Amikor megkapták, nem vár
ták a tmk-ra, hanem a szere
lési munkát maguk végezték 
el. A  bizalminak szerepe volt 
abbam is, hogy egy Lehel hű
tőszekrényt is kaptak a tízórai 
és ebéd tárolására. Eredmé
nyeik elismerésre méltóak. 
Előbbre léptek a bizalmi mun
kában a jogok és hatáskörök 
gyakorlásában, de még sokat 
kell tenni, hogy a bizalmi „bé
lyegeladó” szerepe a közösség 
javára végzett érdekképvisele
ti munkával fcserélődjék fel — 
mondta hozzászólásában Kau- 
renszky Ferenc műhelybizott
sági titkár.

Noszkay Gyula KISZ-tag pe
dig azt fejtegette, hogy ami 
egyes embernek előnyös, an
nak üzemi társadalmi mére
tekben is annak kellene len

nie. A  fiatalok fluktuációjának 
elemzése közben többek között 
utalt a bizalmi nevelő munká
jára is.

— Nekünk nincs problé
mánk a régi bizalmival, de az 
a véleményem, ¿hogy a mi ge
nerációnkkal egy fiatalabb bi
zalmi jobban tudna azonosul
ni, s nevelő .munkája talán az 
elvándorlást is csökkentené. 
Ezért fis javaslom bizalminak 
a katonai szolgálatról vissza
tért Kóper Józsefet, s helyet
tesének a KISZ-vezetőségi tag
ként is tevékenykedő Csizma- 
zia Gyulát. Javaslatát még az 
idősebb kollégák is elfogadták.

A  bizalmiválasztás fontossá
gát, a tagság jó hozzáállását 
mutatta: annak ellenére, hogy 
a brigádltagok többsége az 
isaszegi, ócsai, ceglédi vonal
ról ingázik munkahelyére, a 
műszakváltás utáni taggyűlés
ről senki sem távozott. Végig 
ott maradtak, s aktívak vol
tak. Ez így természetes, hi
szen a csoport közös dolgairól 
döntöttek — felelősen.

O . K.

get. És azért is, hogy a dolgo
zók tapasztalják: érdemes szól
ni, mert odafigyelnek minden 
szavukra. Persze a figyelem 
még nem elegendő. Követke
zetesnek kell lenni a bonyolult, 
nehéz problémák megoldásá
ban is, amelyek éppen ebben 
az időszakban — meggyőző 
módszerként — a legtöbbet 
segíthetnék.

Nincs okunk 
szégyenkezésre

Nem szabad elhallgatni a 
nehézségeket. Rossz módszer, 
ha a munkahely tágabb közös
ségében, az egész kollektíva 
előtt, nem kerülnek szóba az 
egyébként is mindenkit foglal« 
koztató „kényes” kérdések. A  
szakszervezeti bizottság pél
dául, mondjon véleményt ar
ról: hogyan sikerült a gazda
sági partnerkapcsolatot kiala
kítani, a bizalmiak jog -és ha
táskörét érvényesíteni? Egyik 
sem véletlenül említett példa. 
Több bizalmiválasztáson is el
hangzott, hogy bérezés, jutal
mazás, fegyelmi ügyekben nem 
mindenütt hallgatták meg a 
bizalmiak véleményét, s a gaz
dasági vezető még az szb ja
vaslatait is figyelmen kívül 
hagyta. Az ilyen okok miatt 
szükséges, hogy az szb-titkár 
ne általánosan beszéljen, ha
nem konkrét példákat mond
jon. A  bizalmiak úgy is isme
rik — ki-ki a maga területén 
— a valóságot. És tudja a tag
ság is. A szakszervezeti bi
zottság választó tanácskozásán 
éppen azért kell őszintén be
szélni a vezető testület mun
kájáról, tapasztalatairól, hogy 
utána nyíltan szóljon minden
ki.

A  választó taggyűléseken, 
bizalmi küldöttértekezleteken 
annak ellenére, hogy a legjob
ban feszítő munkahelyi prob
lémákat; azok megoldási lehe
tőségeit vitatják meg, a jelen- 
¿eyőbjaz| -mérlegeljék: a szak- 
szervezet mennyiben járult 
hozzá a munkahelyi eredmé
nyekhez, a gondok megszünte
téséhez?

Ezekben a hetekben, az alap
szervezetek ötévi munkáról 
adnak számot a tagság előtt. 
Amikor az érdekvédelmi és ér
dekképviseleti feladatok éllá
tását értékelik, gondolniuk 
kell arra is, hogy a dolgozók 
személyes tapasztalatok alap
ján ítélik meg a valós helyze
tet. A vezető testületeknek úgy 
kell tehát állást foglalniuk, 
hogy tényközléseiket ne lehes
sen megcáfolni. A  szociális, 
bérjellegű panaszok ügyében, a 
tanulás, a  művelődés kedve
zőbb feltételeinek megteremté
sében a szakszervezeti bizott
ságok sok esetben voltak kez
deményezők. Szégyenkezésre 
tehát nincs okuk. Persze az 
őszinte szó akkor is szükséges, 
ha nemcsak jó munkáról kell 
számot adniuk.

Figyeljünk a tagság szavára

A  választáson elhangzó vé
lemények tükrözzék a szak- 
szervezet szemléletformáló ne
velő munkáját is. S ha már a 
nevelő munkában oly fontos 
emberi kapcsolatok megítélé
séről beszélnek — ahol van, s 
a szakszervezeti bizottságok 
felügyelete alatt működik —, 
értékeljék az eszperantó szak
csoportok munkáját is. Hívják 
fel a figyelmet arra, hogy a 
szocialista életmód kiteljesedé
sében, a gazdasági és kulturá
lis munka végrehajtásában, a 
különböző társadalmi jelensé
gek megértésében, a népek bé
kéjének szilárdításában az 
eszperantó mozgalom csak se
gítőtárs lehet.

A  szakszervezeti választáso
kon rakjuk le  az alappilléreket 
ahhoz, hogy a mozgalom egé
sze újabb öt esztendőre szi
lárd bázisa legyen fejlett szo
cialista társadalmunk építő
munkájának. Ezért kell jobban 
igényelni és ismerni a tagság 
véleményét. Az szb-választá
sok újabb alkalmat teremte
nek arra, hogy figyeljünk a 
tagság szavára, s megnyerjük 
őket közös ügyünknek.

Pálinkás Katalin
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ANYÁK NAPJÁN
A  költők választéfcosaibban fogalmaznak. Csengő

bongó rímsarokiban, árnyalt 'hasonlatokkal élve ma
gasztalják az Anyát. Aki az életet adta. Aki az életün
ket vigyázza. De nem kell lírikusnak lenni aihihoz, hogy 
ki-tó saját anyja előtt hajtson 'tejet, s megállván a 
köznapok száguldásában emléíkádézésre vállalkozzék. A  
gyermekkarra, mikor is ösztönösen rohant örömével- 
bánatával a mamához, aki a megnyugvást, a biztonsá
got, s igen: az erőt jelentette.

Már a fogantatás pillanatától kezdve vigyáznak 
ránk. Előbb kilenc hónapon (keresztül, önnön szerveze
tűkkel óvva a majdani embert, aztán vállalván a va- 
júdás kínjait, fájdalmait feledve ölelnek magúikhoz lép
tünk első perceiben. S vigyázzák első, tétova léptein
ket, őrzik álmunkat, virrasztanak mellettünk, ha bete
gek vagyunk. Az anya számára a negyven éves férfi 
is „kisfiam”, az anya mindig büszke reánk, s szíve mé
lyén még akkor sem neheztel, ha meggondolatlanul 
okot adtunk a bánatra.

«»Ofio! r > Anyának lenni hivatás — mahdjáR% ' fgáz. vAsftf |jr
már -̂ - többnyire —- az édesanyáknak is több tó- 

<r válásuk van, s tudjuk valamennyien: elképesztőéi} 
héz feladat a munkahelyen és otthon a családban egy
aránt helytállni. S hányán vállalnak még túlmunkát 
is azért, hogy otthon a gyermekeknek több jusson, 
hogy „a lányom, a fiam több legyen” ?

Az anya ad és nem vár köszönetét. Az anya ön
zetlen, miközben tudomásul veszd, hogy mi oly sok
szor önzők vagyunk. A z anya hálás, amiért anya lehet.
Az anya boldog, ha mi boldogok vagyunk.

A z anya megérdemli — megérdemelné; meg kell 
hogy érdemelje — a boldogságot. Azt, hogy felnőtt
ként mi is vigyázzuk az ő  boldogságát. Nemcsak v i
rággal. S nemcsak ama hagyományos májusi első va
sárnapon .. .

F. T.

Sokgyermekes anyák jutalmazása
Anyák napja alkalmából 

április 28-án a vasutas-szak
szervezet székhazában benső
séges ünnepséget rendeztek a 
többgyermekes édesanyák tisz
teletére. A z ünnepség a Ben
czúr utcai M ÁV óvodások mű
sorával kezdődött. Énekkel, 
tánccal, verssel köszöntötték 
a megjelenít édesanyákat, 
majd Prókai Sándomé, a szer
vezési és káderosztály mun
katársa mondott beszédet.

Hangsúlyozta* többek között, 
hogy hazánkban a munkaké
pes nők 75 százaléka aktívan 
részit vesz a termelő munká

ban. Az édesanyáknak azon
ban otthon, a családi körben 
is helyt kéül állni, a  gyer
meknevelés gondjait elsősor
ban ők viselik. Ezeket a  gon
dokat társadalmunk többféle
képpen igyekszik enyhíteni. 
Például családi pótlékkal, a 
gyesen levő anyák segélyezé
sével. Ez több milliárd forint 
kiadást jelent.

Beszéde után Nagy István
ná, a vasutas-szakszervezet al
el nöíke 25 többgyermekes édes
anyának pénzjutalmat adott 
át, majd valamennyi ükét ven
dégül látták.

FAZEKAS LAJOS:

Szép a tavasz!
Szép a tavasz! Künn a zöldben, 
fönn a kékben madár röppen.
Künn a zöldben, fönn a kékben, 
kertek szirom-özönében 
szellő-lábon jár a reggel, 
madár-kar vár víg énekkel.

Szép a tavasz! Zöld domb, zöld rét. 
Szép a tavasz! Kék ég, kék, kék. 
Fönn a kékben, lenn a zöldben 
dal kél, dal száll» madár röppen, 
s hurrázások zengésétől 
visszhangzik a domb, víz, ég s föld.

Madár János

K erted volna
Kerted volna
a hazám,
ha virág lennék,
Édesanyám;
táncolnék
az aranybálban,
estéiig
a napsugárban; 
gyöngyöm,

gyöngyöm, 
drága gyöngyöm, 
ott hullana 
szét a földön.

Lencse Ernőné 1953 őszén 
került a vasúthoz. Első 
jfmmkahelye a Kútvölgyi 
Gyógyintézet állomás volt, 
ahol rövid idő alatt forgal
mi szolgálattevő lett. Ked
vére volt a munka, annak 
ellenére, hogy a 24/24-es 
szolgálat bizony fárasztó. 
1956-ban áthelyezték Ko- 
páncs állomásra, ahol 12 
évig viselte a vörös sapkát. 
Eközben, munkája mellett 
elvégezte a vasútforgalmi 
technikumot

Megtanulta a szakma for
télyait, nagy gyakorlatra 
tett szert — nemcsak a for
galmi, hanem a kereskedel
mi szolgálat területén is. 
Szakvonali • munkája, köz
életi tevékenysége már ak
kor is elismerésre méltó 
vo lt Munkatársaival szo
cialista brigádot alakítottak, 
amelynek vezetője lett, m i
közben szakszervezeti bi
zalmiként is tevékenyke- 
deti. Nagy érdeme volt ab
ban, hogy az igazgatóság 
területén elsőként Kopáncs 
állomás érdemelte ki a Szo
cialista szolgálati hely cí
met.

1968-ban Szeged-rendező 
pályaudvarra került tarta
lékos beosztásba. Volt át- 
menesztő, *Ktg-s, .gócirányí
tó. Munkájára mások,,, is 
felfigyeltek, így^hívták Cát, 
1974 februárjában az igaz
gatóságra főáruirányító- 
nak.

— Nagyon szerettem a 
forgalmat, de kiváncsi vol
tam, hogy más munkakör
ben is megállom-e a he
lyem — mondja — ezért 
vállaltam el hat esztendeje 
a főáruirányitói munkát. 
Akkoriban ilyen beosztás
ban nő még nem dolgozott 
így még jobban akartam bi
zonyítani. Érdekelt ez az iz
galmas, változatos munka, 
amely mindig új és új fel
adatot ad. Állandóan figye
lemmel kísérjük a rakodá
sok alakulását a szállítmá
nyok útját ás a hozzánk 
tartozó öt gócállomás ko- 
csihelyzefcét.

Munkáját vezetői is elis
merik. Megbízható, pontos 
dolgozónak tartják, aki ha 
kell intézkedni is tud — ha
tározottan, egyértelműen. 
Ezt méltányolta korábban 
az Érdemes Vasutas és a 
Közlekedés Kiváló Dolgozó
ja  kitüntető cím, s az idei 
nőnapon a*Kiváló Munká
ért kitüntetés.

— Szeretem a vasutat — 
vallja élethivatásáról —, 
szeretnék nyugdíjazásomig 
ebben a beosztásban dolgoz
ni.

E vasútszeretetet oltotta 
be két fiába is; Endre Pé
csett mozdonyvezető, Ernő 
pedig a Tisztképző hallga
tója.

G. J.

„A legboldogabb család lennénk, 
ha szegény uram köztünk volna"
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A fiai is vasutasok

Hat gyerek 
a MÁV-nál szolgát

Az édesanya a legkisebbek között

Vidéken a házőrző kutyák 
vaksi köilykeit rendszerint már 
egynapos korukban vízbe fojt
ják. Legfeljebb egyet hagynak. 
Puszta vámon özv. Varga Jó- 
zsefné udvarában a loboncos 
kuvasz körül öt kiskutya ker- 
geltőzik, és ez nem véletlen. 
Ebben a házban soha semmi
vel nem állták útját a termé
szetnek. Csak így történhetett 
a ma már csodaszámiba menő 
gyermekszaporulat is.

Az apa halála hirtelen jött
•

— Amikor a tizedik meg
mozdult a szívem alatt — me
séli az özvegy — és elújságol
tam a férjemnek, aki vezény
lőtiszt volt a móri állomáson, 
ugyanolyan boldog volt, mint 
amikor Józsikám, az első je
lentkezett. Legfeljebb azon 
töprengtünk, hogy milyen ne
vet adjunk neki. No, ezután 
még hétszer törtük a fejünket 
a névadáson, mert tizenhét 
gyereket szültem. Közülük t i
zenkettő már a maga szárnyán 
repdes.

Az előbb említett „Józsika” 
M ÁV fődntéző és már három 
gyerek édesapja. A  'többi meg
nősült és férjhez ment gyere
kek sem egykéznek, így össze
sen tizenhat unoka is van, de

Az iskoláztatásról, s a na
gyobb gyerekek állásáról az 
édesanya elmondja, hogy je
lenleg hat gyereke, menye dol
gozik a vasútnál. A  tizenhét 
éves Enikő pedig most készül 
a segédtiszti tanfolyamra. A 
nagy család tehát nemcsak a 
M ÁV támogatását élvezi, ha- 
n&tft- & segítséget úgy ^hálálja 
meg, hogy a gyerekek* közül 
többen édesapjuk nyomdokai
ba lépnek, a vasút 'szolgálatá
ba állnak.

A  sok segítség mellett, amit 
a szakszervezet közbenjárásá
val a MÁV-tól kap a Varga 
család, jó lenmne, ha egy-egy 
vasutas szocialista brigád is 
felfigyelne a népes családra. 
Ugyanis a  ház, amit az el
hunyt vezénylőtiszt vásárolt, 
illetve most már megkapott a 
Varga család, sürgősen tataro
zásra szorul. Különösen elkel
ne a belső festés, és egy kis át
alakítás, hogy a hét gyerek és 
a gyakran itt tartózkodó uno
kák jól érezzék magukat a 
nagy-nagy áldozatokat hozó 
— és most már beteges — 
édesanyjukkal együtt, a M ÁV- 
tól kapott lakásban.

Egy festő, mázoló, tetőfedő 
szakemberekből álló szocialis
ta brigád egy hét végi szabad 
szombatján, vasárnapján meg
szerezhetné ezt az örömet a 
Varga családnak.

Dávid József

Ki a gyámoliitója a vasutas- 
özvegynek? Elsősorban a már 
felnőtt gyerekei, de amelyik 
családos, már annak is meg
van a maga gondja.

A  szomorú eset Után az öz
vegy ragaszkodott az egyházi 
temetéshez, noha a férje mun
kahelye Varga Józsefet — aki 
párttag és szakszervezeti tit
kár is volt — saját halottjának 
tekintette és gondoskodott vol 
na a temetési költségekről.

A  M ÁV illetékes szerved így 
sem fordultak el az apa nélkül 
maradt népes családtól. Var- 
gáné azonban késve jelentette 
be az özvegyi nyugdíj és az 
árvaellátás iránti kérelmét. A  
M ÁV Nyugdíjaivatal azonban 
visszamenőleg, 1979. szeptem
ber 1-től állapította meg a ké
relem jogosságát, és az első fo
lyósítás december 7-én már 
meg is történt. így az özvegy 
havonta 1916 forint nyugdíjat 
élvez és a még öt kiskorú 
gyermek után, árvaellátás cí
mén 5800 forintot, összesen te
hát 7716 forintot kap kézhez.

A  Vasutasok Szakszervezeté
nek titkársága — ismerve a 
család nehéz körülményeit — 
már az özvegy panasza előtt 
kezdeményezte, hogy a meg
vásárolt szolgálati házért még 
fennálló 59 és fél ezer forint 
tartozást elengedjék. A  Vasúfti 
Főosztály döntése alapján a 
M ÁV a Varga cialád önálló 
tartozásának a felét azonnal 
elengedi. A  másik felének az 
elengedésére viszont csak ak
kor van lehetőség, ha az örö- 
köfeödésd eljárás során a gye
rekek édesanyjuk jiavánia le
mondanak részükről, s a ház 
így kizárólag az özvegy nevére 
kerülne. A  gyerekek részéről 
megtörtént a lemondás.

Ami pedig a családi pótlék 
további folyósítását illeti — 
bár ez a jogszabály szerint je
lenleg az özvegyi nyugdíjas 
családi pótlékra nem járna — 
a M ÁV Nyugdíjhivatal vezető
je kivételes méltányosságból 
engedélyezheti az árvaellátás 
meKLertít a  cslaládi pótlék továb
bi folyósítását is.

Enikő segédtiszti tanfolyamra készül

mire e  sorok megjelennek, 
már tizennyolc, mert ugyanis 
amikor a nagy családnál jár
tam, két menyecske utolsó na
pos várandós volt.

— M i lennénk a legboldo
gabb család, ha a drága jó 
uram élne! — mondja könnyes 
szemmel Vargáné — és itt le
hetne köztünk. Én az utóbbi 
időben sokat betegeskedtem. 
Kórházban is voltam, és lám, 
mégis szép, derék, erősnek lát
szó férjemet ragadta el a ha
lál. Infarktusa volt.

Minden családban tragédia, 
ha valamelyik szülő elköltö
zik az .élők sorából, de ahol 
tizenhét gyerek van, és abból 
még öt nevelésre szorul, ott a 
Iegszömyűbb, ha már nincs 
apa.

— többek között — sérelmezte, 
hogy rosszul állapították meg 
a nyugdíját, és a családi pót
lékot is csak ez év márciusáig 
kapja. Továbbá, hogy a MÁV- 
tól vásárolt szolgálati ház 
fennmaradt vételárának a tör
lesztését nem bírja fizetni.

A  cikk megjelenése Után laz 
illetékesek intézkedtek, s öz
vegy Varga Józsefnét arról ér
tesítették, hogy ha rokkantsá
gára hivatkozva kéri az özve
gyi nyugdíj megállapítását (és 
ehhez beküldi a birtokában le
vő orvosi igazolásokat), és ha 
a kétharmad részbeni munka
képesség-csökkenése megálla
pítható, akkor az árvaellátás 
összege gyerekenként havonta 
200 forinttal emelkedik.

Segít a vasút 
és a szakszervezet

A  Képes Üjság 1980. évi 6. 
számában cikk jelent meg a 
nagy családról, ahol az özvegy

Így hát remélhetőleg ez is 
meglesz, de az apa nélkül ma- 
.radt Varga család akkor sem 
dúskálhat majd az anyagi ja
vakban, hiszen még öt gyerek 
kér naponta enni, öt gyerek 
nyüvi a ruhát, cipőt és az is
koláztatás is ötször annyiba 
kerül, mint ahol csak egy gye
rek van.
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Szob határállomás. Dolgozóinak jól szervezett munkája 
nyomán zavartalanul jönnek-mennek a vonatok a két 

szocialista ország határát képező Ipoly hídján

Kormos Ferenc forgalmi szolgálattevő egy Sturovóból 
érkező vonatnak ad engedélyt

Hérí Lászlóné felírja a kilépő vagonokat
(Laczkó Ildikó képriportja)

JÓ ÚTON JÁRNAK

Vörös vándorzászlót kaptak 

a debreceni járműjavító KISZ-esei
Az 1979/80. évi mozgalmi munka eredménye alapján har

madízben kapta meg a Vörös Vándorzászlóit a debreceni* jár
műjavító KISZ-szervezete. Már az 1978/79-es mozgalmi év ér
tékelésénél a KISZ Központi Bizottságtól kapott „Kiváló K ISZ  
Szervezet”  feliratú zászlaja jélezte, hogy jó úton járnak. Mun
kájukat, politikai aktivitásukat a tettek számtalan sora bizo
nyította, így a siker nem maradt el.

A  Hajdú-Bihar megyei KISZ-bizottság nevében Szórádi 
Sándor titkár értékelte a debreceni járműjavító KlSZ-bizottsá- 
gának tevékenységét, s átadta a KISZ Központi Bizottság Vörös 
Vándorzászlaját, amit az üzem ifjúkommunistái nevében Fe
kete János, a KISZ-bizottság titkára vett át.

KÖNNYŰ NEKIK?

Egy fővárosi szolgálati hely, 
ahol nincsenek munkaerőgondok

A M ÁV Anyagellátási Igaz
gatósághoz négy osztószertár 
és három fatelítő tartozik. Kö
zülük a M ÁV Központi Or
szágos Osztószertár Főnök
ség a legnagyobb. Az általa 
egy év alatt forgalmazott 
anyagok értéke másfél mil
liárd forint. A  . Ferencváros
ban elterülő, 21,6 kataszteri 
holdat kitevő „birodalmában” 
tizenhat raktára .üzemel, 
ezenkívül jócskán találha
tók kisegítő raktárai fő vá
rosszerte. Az ezzel összefüggő 
feladatokról, a szerteágazó és 
igen felelősségteljes munká
ról beszélgettünk Bíró László 
szertárfőnökkel, aki 26 éve 
gyakorolja a vezetést, és fél 
évtizede szolgál jelenlegi 
posztján.

Ferencvárosiaknak 
vallják magukat

— A főnökség — mint neve 
is jelzi — országos szintű 
feladatot lát el a vasúti 
anyagellátásban, területileg 
viszont a ferencvárosi csomó
ponthoz kötődik. M i a helyzet 
ezzel kapcsolatban az itt 
dolgozók hovatartozását il
letően? — adódik az első kér
dés.

— Gazdasági különállósá
gunk nem jelent elszigetelt
séget, s főként nem a helyi 
politikai és társadalmi szer
vezetektől, az itt zajló moz
galmi akcióktól. Mi tehát 
büszkén valljuk magunkat 
ferencvárosi vasutasoknak — 
szögezi le Bíró László.

Ennek bizonyságául sok 
példát említ, többek között 
azt, hogy a  csomópont M'HSZ- 
szervezetének titkára a ren
dészet vezetője, és az is ön
magáért beszél, hogy a fe
rencvárosiak legutóbbi kom
munista műszakjában a szer
tár húsz szocialista brigád
ja vett részt, . rszmte teljes 
létszámmal.

A  bpgá$pk£9|^gyébként js 
szó esett.

— A kongresszusi és fel- 
szabadulási munkaversenyben 
az anyagkiküldés 1 százalé
kos növelését, továbbá a 4,5 
millió forint értékű fölös és 
elfekvő készlet felszámolását 
vállalták — mondja a fő 
nök. —- Az előbb említett 1 
százalék végső soron 300—400 
tételnyi többletmunkát je 
lent, ám az előző negyedévben 
szétküldött anyagok 44 406 té

tele a vállalás 19 százalékos 
túlteljesítését eredményezte. 
Élenjárt ebben a III-as raktár 
November 7., a XlX-es raktár 
Vasas brigádja, ezenkívül a 
Béke és a Landler Jenő bri
gád is rászolgált az elisme
résre az értékelt időszakban. 
örömm el kijelenthetjük, azt 
is, hogy kilenc raktárunk se
lejtezési, azaz készletcsökken
tési összértéke mintegy 3 m il
lió forintot tesz ki a kong
resszusi munkaverseny meg
indulása óta, s nem állunk 
rosszul az önköltség és a ko- 
csiállásidiők csökkentésére 
tett felajánlások teljesítésé
vel sem.

A  főnökség 1979. évi 
eredményei lehetővé tették, 
hogy önértékelés alapján 
megpályázzák az Élenjáró 
szolgálati hely címet. Az idén 
még jobban akarnak dolgozni, 
vagyis tartani az átlagos ha
vi 460 millió forintos készlet
normát.

— Apropó, készlet! Ahhoz, 
hogy az igények szerint tudja
nak anyagot osztani, be is kell 
azokat szerezni?

— Igen. Általában köz
ponti, illetve igazgatósági 
beszerzés alapján osztunk, de 
van már körülbelül húsz szá
zaléknyi „kihelyezett” be
szerzési lehetőségünk is, 
vagyis saját szakállunkra ren
del hat raktárunk, külső 
partnerektől. Ennek az az elő
nye — ugyanakkor kockáza
ta is —, hogy ott szabályozzák 
a dolgokat, ahol a tényleges 
igények mutatkoznak..

Differenciáltan:
— igazságosan

Németh Sándor, a főnökség 
volt szakszervezeti titkára, aki 
egyben az anyagellátási igaz
gatóság szb-elnöke és a 
szertárfőhök helyettese, a 
dolgozók érdekvédelmi hely- * 
zekéről tájékoztat, 1 közben 
újságolja, hogy az itt dolgo
zóknak csaknem a fele — 
mintegy 45 százaléka — nő. 
A z idei nőnapon 11 000 forin
tot — többet, mint korábban 
bármikor — fordíthattak ju
talmazásukra. Béremelést is 
hajtottak végre az idén, még
pedig utólagos reklamáció 
nélkül, ami azt jelenti, hogy 
a bizalmiak és a részlegveze
tők együttes javaslatai reáli
sak, megalapozottak voltak, 
annak ellenére, hogy pél

dául a 200 fizikai dolgozó kö
zül egyesek 80, mások 50 fil
lér órabéremelést, többen pe
dig semmit se kaptak. Ily- 
módon az szb javaslatára si
került tovább mérsékelni a 
nők bérezésében mutatkozó, 
szembetűnő aránytalanságo
kat. A  nők fizetése átlag 9 
százalékkal nőtt most, s nem 
feledkeztek meg a gyesen le
vő 26 kismamáról sem.

Az emberekkel törődés szá
mos, hasonló példája hozzá
járult ahhoz, hogy ezen a 
szolgálati helyen — ami a fő
városban különösen meglepe
tésszerűen hangzik — mini
málisak a munkaerőgondok, s 
a fluktuáció sem számottevő.

— Ha kell, élünk a mun
kaerő belső átcsoportosításá
nak lehetőségével, közben 
törődünk az egyéni érdekek
kel is, nem idegenkedvé a 
rátermettek vezetői posztra 
állításától — mondja Bíró 
László. — Női középvezetőink 
száma nagyjából megegye
zik a létszámukhoz viszonyí
tott arányukkal. Ha nálunk 
egy fiatalasszony szülni ké
szül, nem nézünk rá gör
bén, inkább éreztetjük vele, 
hogy a gyes letelte után visz- 
szavárjuk és általában vissza 
is jönnek közénk.

Mindennapi gyakorlat. . .
Amíg a főnök beszél, va

laki az íróasztalára csúsztat 
egy papírt, rajta néhány so
ros, gépelt szöveggel. Bíró 
László elolvassa, bólint, ha
tározott mozdulattal két szót 
jegyez rá, és visszaadja.

— Szabad tudni, m i ez?
Kiderül, hogy egy fiatal-

asszony kérelme, amelyben 
ideiglenesen fél óra munka
idő-kedvezményért fordul a 
szolgálati hely vezetőjéhez. 
Férjét ugyanis behívták ka
tonának, ezért reggelenként 
gyermeküket . az asszonyka 
kénytelen az óvodába vinni, 
így^ p^ak ké^yf ,£fkezqe be a 
munkahelyére. A  két szó, 
amit a vezető a papírra jegy
zett: „Engedélyezem” és az 
aláírása. Nyilván ez a gesz
tus is bizonyítja, hogy itt az 
ifjúsági és nőpolitikái hatá
rozatok végrehajtása a ve
zetés mindennapi gyakbrlatá- 
nak tudatos és szerves ré
szévé vált.

Ez is magyarázza az elért 
eredményeket.

M. P.

OPW-
tondcskozós
(Folytatás az 1. oldalról)

Központi helyet folgalt el a 
kocsipank új kiegyenlítési me
todikájának értékelése. Ez — 
egyelőre kísérleti jelieggel — 
az elmúlt év júliusa óta ér
vényben. Lényege: a Korábbi 
szabályozással szemben sokkal 
inkább figyelembe veszi az 
egyes tagvasutak földrajzi fek
véséből• eredő különbségeket, 
ezáltal a kocsi-kiegyenlítési 
feladatok teljesítésénél nem 
hózza hátrányos helyzetbe a 
tranzitvasutakat. Minden egyes 
részes vasút számára megálla-' 
pítofcták azt a kocsimennyisé
get, amelyet — számítási ré
szén felül — alapbérrel fizetve 
tarthat hálózatán, és csak ezt, 
az úgynevezett „normatív túl
lépést” meghaladó kocsimeny- 
nyiségért kell progresszív bér
tételek szerint kocsibért fizet
nie. A  normatív túllépés nagy
sága a tranzitfeladatok figye
lembevételével került megál
lapításra.

A  kísérleti időszak még nem 
fejeződött be, de az eddigi 
eredmények máris igazolták az 
új metodika életrevalóságát. 
Jelentős mértékben csökkent 
egyes vasutak kocsihiánya, 
míg más vasutaknál mérsék
lődtek a túllépések.

A részes vasutak képviselői 
egyetértettek abban, hogy a 
kísérleti időszak tapasztalatai 
alapján kiegészítendő új meto
dika biztosítja a kocsipark 
egyenletesebb elosztását, és 
a korábbiaknál kedvezőbb fel
tételeket teremt a vasutak 
munkájában. Á  módszer to
vábbi tökéletesítésére tett ja
vaslatok is az egyenlő feltéte
lek megteremtésére irányultak.

A  kiegyenlítési metodikán 
kívül a tanácskozáson részle
tesen foglalkoztak a határállo
másokon áruforgalmi korláto
zások miatt feltartott OPW 
kocsikért fizetendő kocsibérek 
leszámolási kérdéseivel; az 
OPW kocsik róván csalásának^' 
témájával; továbbá határözía- | 
tót fogadtak el az OPW Iroda 
kocsileszámolási tevékenységé
nek számítógépre viteléről.

Az OPW prágai Üzemeltetési 
Irodájának feladatai közé tar
tozik a fontosabb nemzetközi 
gyorsvonatok közlekedési ada
tainak figyelemmel kísérése és 
menetrendszerűségük vizsgála
ta.

A  tanácskozás utolsó napján 
a résztvevő országok szakértői 
jegyzőkönyvet írtak alá.

r í j  szakai szolgálatra min-
l l  dig jókedvűen érkezik 

a váltókezelő. Ilyenkor 
minden csendesebb. A  váltó
tisztító már hazament, a pá
lyafenntartási, biztosítóberen
dezés-karbantartási munkákat 
nappal végzik. A  főnök is ál
talában dél tájban szokott ál
lomásbejárást tartani. Ha 
rendkívüli esemény nincs, csak 
az éjszakai ellenőrzést tartó 
forgalmista várható majd éjfél 
Jután.

Rövid eligazítás után átve
szi a szolgálatot társától, aki 
már átöltözve várta. Este min
denki siet. A  reggeli váltásnál 
szoktak jobban elbeszélgetni.

— Ejha, már megint ez a 
kályha! — mormogja, miköz
ben a blokkberendezés mögött 
levő kis széntüzelésűhöz indul.

A  tűzzel mindig elégedetlen. 
Az előtte szolgálók ugyan ki
szedik a salakot, de csak a 
gyűjtődobozból. Ó parázsig ki
tisztítja. Gondosan még a ka
vicsokat is eltávolítja. A z idei 
szén nagyon köves. Két órán
ként kell hamuzni. Ha műsza
ki hiba miatt kézi jelzéseket 
kell adni, s gyakran szükséges 
a vágányok közé menni, leg
többször ki is alszik. Olajkály
hát terveztek évek óta, de csak 
az irodákat látták el vele. Most 
már az ígéret is megszűnt. Az 
olajválság, „begyűrűzött” a 
váltókezelői őrhelyre is. Még 
szenet hoz a pincéből, a tűz
oltóvödröt is megpakolja, éj
szaka már nem szeret kimen
ni a melegből.

A  tisztított kályha lehűlt, 
várni kell, míg újra begyullad. 
Addig nem ül le a vén vasúti 
íróasztalhoz, amíg hideg van. 
Az időt kihasználja, hogy a

Éjszaka a toronyban
gazda szemével körülnézzen a 
lámpakamrában. Nehogy ak
kor derüljön ki, hogy nincs ka
nóc vagy olaj a kézilámpában, 
amikor használni kellene. Le
tisztogatja a poros blokkbe
rendezést. Foglalatosságát csak 
időnként szakítja meg egy-egy 
vonat elhaladása. A  tolatás 
még nem kezdődött meg.

Éjszaka ritkán téved erre já
rókelő, ha mégis, azok furcsa 
emberek. Most is valaki a va
gonokból a töltés oldalára hul
lott széndarabokat gyűjti össze 
egy zsákba.

— Vigye, ha akarja — gon
dolja —, úgyis csak kárba vesz
ne.

Egyszer csak gyanús ^hangok 
hallatszanak.

— A pincénkből is viszik a 
szenet! — ugrik fel, és elza
varja a váratlan vendéget.

A  vonatok most sűrűn ha
ladnak. A  forgalmi szolgálat- 
tevővel és a másik váltókeze
lővel összehangolják az elkö
vetkezendő műveleteket A  te
lefonban nincs viccelődés, csak 
a hivatalos dolgokat intézik 
röviden. A  múltkor is hívta a 
Sanyi, hogy menjen át kocsi- 
rendezőnek. Ott csapatban 
vannak. Mint mondta, él sem 
tudja képzelni, hogy miként 
lehet kibírni néhány jó szó 
nélkül egész éjszaka. De a vál
tókezelő nem változtat. Szere
ti az egyedüllétet és az • evvel 
járó önállóságot.

Este tíz óra után a tolatás 
fokozódik. A  tolatásvezető a

„dombról” telefonál, most nem 
jön fel a toronyba, mint nap
pal szokott. Legalább egy órá
nyi programot sorol el a vál
tókezelőnek, aki csak egy-egy 
szóra szakítja meg. Rutinos, 
összeszokott vasutasok beszél
getése ez. Nem kell semmit 
kétszer mondani. Az idő pénz. 
Az ablakból látni, hogy a to
latásvezető már adja a jelzé
seket. Megkezdték az elegy- 
rendezést.

Közeledik az éjfél. Az utol
só személyvonatok is elhalad
tak. a tartalékmozdony kiment 
az ipartelepre. Jól esik leülni 
egy kicsit a sok váltóállítás 
után. Előtte azonban még fel
rakja a paprikáskrumplit, s 
edényben vizet a vaskályhára. 
A  víz a nescaféhoz kell.

— M i van, te irodista, hogy 
így finomkodsz? — gúnyoló
dott vele az asszony nemegy
szer. De ő mégis a nescaféhoz 
ragaszkodik. Sokkal könnyebb 
elkészíteni, mint a pörköltká
vét. Egy csipet sűrített tejet is 
hozzátesz, majd várja a for
galmi szolgálattevőt. Jó, ha éj
fél tájban lezajlik az éjje li el
lenőrzés. t

Kevés a vonat, csendes az 
állomás. Jelentkezik a fáradt
ság. de nem szunyókál el so
hasem. Senki sem tudta meg, 
de önmaga -előtt is restalti, 
hofey egyszer elaludt, s vagy 
három percig hiába csörgött a 
telefon...

Kopogtatás fél négykor. A 
kocsirendezők lépnek be. Han

gosak, jókedvűek. Sikerült egy 
jó  órát — vacsora címén — la
pítaniuk. Kifelé menet jelző
zászlóval bökdösi egymást a 
két fiatalabb.

Fél ötkor megkezdődik a 
személyforgalom is. A  kocsi
rendezők a legrosszabbkor kez
denek bele a nagy munkába. 
Be akarják hozni a lemaradást.

— Te, Sanyi! Ne mászkálja
tok már annyit a kocsik kö
zött — kiabál ki a váltóke
zelő.

— Jól van, nyugodj meg! 
hangzik a válasz, de csak

pazarolják az időt tovább.
— Azt hiszik, hogy csak 

azért figyelmeztetem őket, 
mert nem akarom annyiszor 
..húzni a vasat”, állítani a vál
tót. Pedig az összehangoltabb, 
szervezettebb munka nekik is 
könnyebb volna. Csupán egy 
kis figyelem az egész. — mor
mogja. miközben becsukja az 
ablakot.

Hat óra van, amikor vagy 
tizenöt pályafenntartási dolgo
zó zsúfolódik be az őrhelyre. 
Sorba ülnek a padokon, a pá
lyamestert várják. Az olajos 
pufajkák ki párolgásai és a sű
rű cigarettafüst nehézzé teszi 
a levegőt. Nagyhangú eszme
cserébe kezdenek. Kipihentek, 
nemrég keltek fel a laktanyá
ban.

— Egy kicsit csendesebben! 
— szól rájuk a váltókezelő. 
Világosodik, örül az ébredő 
napnak, a sorra érkező nappa
losoknak. Jó érzés, hogy amíg 
a többiek aludtak, ő szolgálat
ban volt. A z álom már csak 
a vonaton nyomhatja el haza- 
útban. Jól fog esni a pihenés. 
Igaz, az asszony tegnap favá
gást emlegetett...

Pelsőczy István
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A demokrácia és a kalap
KECSKEMÉT ÁLLOMÁSON A SZERENCSÉRE BÍZTÁK A  DÖNTÉST

Kecskemét állomás dolgozóit 
az utóbbi hetekben nem min
dennapi esemény foglalkoztat
ja. A  kívülállók mosolyogva, 
nem kis iróniával beszélnek 
erről a szolgálati helyeken, az 
ismerősök körében. Összedug
ják a fejüket, elemzik a tör
ténteket, továbbadják, ízlelge
tik, mint egy izgalmas, frivol 
pletykát, - amely köztudott, 
hogy futótűzként terjed. Szót 
sem érdemelne az egész, ha 
a történteknek nem lenne fi
gyelmeztető tanulsága, mun
kahelyi légkört, közhangulatot 
romboló következménye.

Sajnálják a történteket

Kecskemét állomás a szege
di igazgatóság jó hírű szolgá
lati helyeinek egyike. Szinte 
nem múlt el év, hogy dolgo
zóinak kimagasló teljesítmé
nyeit valamilyen elismeréssel 
ne jutalmazták volna. Az idén
— április 26-án — a .csomó
pont vezetői a vezérigazgatói 
elismerést vehették át. Erre 
az elismerésre sajnos egy pici 
árnyékot vet az az epizód, 
amely március 11-én, a gócál
lomás szocialista brigádveze
tőinek fórumán történt. Az 
eseményt a legilletékesebbek
— Lőrincz Antal állomási önök, 
Bognár Zoltán szb-titkár, né
hány brigádvezető és Gajda 
Mátyás, a szegedi területi bi
zottság munkatársa — segítsé
gével próbáljuk feleleveníteni.

— Nagyon sajnáljuk, ami 
történt. A  mi hibánk volt — 
vallja be töredelmesen Lő- 
rincz Antal. — Erre még nem 
volt példa állomásunkon, pe
dig már huszonöt éve itt szol
gálok. Most már nevetséges
nek tűnik, hogy a szerencsére 
bíztuk két brigád kitüntetését. 
Kalapból sorsoltuk ki, hogy 
melyiké legyen az arany, i l
letve az ezüst fokozat.

Az előzmények. Kecskemét 
gócállomáshoz huszonegy bri
gád .tartozik. Az év elején a 
szakszervezeti bizottság, az 
üzemgazdászok és a reszortfő
nökök annak rendje és módja 
szerint étrékelték tevékenysé
güket. Eredményeik alapján 
tíz brigádot javasoltak arany, 
ezüst, illetve bronz fokozatú 
kitüntetésre. A gondos előké
szítés után február 5-én meg
rendezték a brigádvezetök ta
nácskozását, amelyen az szb- 
titkár ismertette a szakszer
vezeti bizottság és a gazdasági 
vezetők brigádkitüntetésekre 
vonatkozó javaslatait. Kisebb 
vita után a brigádvezetők jó
váhagyták az előterjesztést és 
megnyugodva távoztak.

— A bonyodalom akkor kez
dődött, amikor megtudtuk, 
hogy a brigádkitüntetésekre 
mennyi pénzt kapunk —  foly
tatja az állomásifőnök. — Mi 
arra számítottunk, hogy ugyan
annyit, mint tavaly, azaz 85 
ezer forintot. Közölték azon
ban velünk, hogy csak negy
venezer forintra számíthatunk. 
A kitüntetésekhez viszont 69 
ezer forintra lett volna szük
ségünk. Most m it tegyünk? — 
töprengtünk. Felhívtuk a terü
leti bizottságot.

— Mi azt tanácsoltuk — 
veszi át a szót Gajda Mátyás

hogy ismét hívják össze a 
brigádvezetőket és számolja
nak be a történtekről, aztán 
tegyenek új javaslatot a ki
tüntetésekre, mert több pénz 
nem lesz. Később nyilvános
ságra került, hogy szakszerve
zetünk elnöksége és a Vezér- 
igazgatóság Kecskemét csomó
pontot vezérigazgatói elisme
résben részesíti. A z ezzel járó 
pénzből, és az állomás saját 
keretéből majdnem 19 ezer fo
rinttal egészítettük ki a meg
levő 40 ezer forintot, de még 
ez is kevés volt. Hiányzott ti- 
zenzenegyezer forint.

Nem lehet a pénz 
függvénye

— Nem tehettünk mást, 
március 11-én másodszor is 
összehívtuk a brigádvezetőket
— magyarázza Lörincz Antal.
— Elmondtuk a tényeket és 
javasoltuk, hogy a brigádok 
egy fokozattal kisebb kitünte
tést kapjanak. Az értekezletre 
csak öt brigádvezető jött el. A  
többiek azt mondták, egy etér- 
tenek a javaslattal, csináljunk, 
amit akarunk, ők már nem 
foglalkoznak ezzel az üggyel.

Ez a kitüntetés odaítélése 
körüli bonyodalom egy kicsit 
elkedvetlenítette a dolgozókat. 
A  pénz függvényévé vált a bri
gádok teljesítményének elis
merése, amely (ilyen előzmé
nyek után) megingatta a moz
galom komolyságába vetett hi
tet is. Bizonytalanságot, letar
gikus légkört teremtett. Ilyen 
hangulatban került sor a má
sodik tanácskozásra. Az állo- 
másfőnökön és az szb-titkáron 
kívül csak öt brigádvezető vett 
ezen részt. A  visszaminősíté
sek szükségességét tudomásul 
vették, gyorsan megegyeztek 
a fokozatok újraelosztásában, 
amelyek fénye már kevésbé 
volt csillogó. Csak két brigád

— a Kossuth és a Petőfi — 
„aranyaival” nem tudtak mit 
kezdeni. Az egyiket ezüstre 
kellett váltani, de senki sem 
vállalta a döntést. Az állomás 
vezetői Ománt javaslattevők) 
sem tették le a voksot. A  je 
lenlevő brigádvezetőktől vár
ták a bölcs „ítéletet” . Valaki 
azt javasolta, hogy ne húzzák 
tovább az időt, döntsék el sor
solással. A z ötletet gyorsan 
elfogadták, csak az állomás
főnök és az szb-titkár aggá
lyoskodott:

— Baj lesz ebből, emberek! 
— mondták.

— Ez így demokratikus * és 
igazságos — válaszolták a bri
gádvezetők, aztán kerítettek 
egy kalapot és két cetlit. Az 
egyikre azt írták „arany”, a 
másikra ..ezüst”. Utána bedob
ták a kalapba. A  két illetékes 
brUgádvezető valamelyikének 
kellett kihúzni a cédulát. Min
denki izgult. Vajon melyik 
brigád lesz a szerencsésebb?

Reformokra van szükség!

Sponga Károlyné, a Kossuth 
brigád vezetője:

— Nekem kellett először a 
kalapba nyúlnom — emlékszik 
azokra a percekre. — Putnöki 
István kollégám, a Petőfi bri
gád helyettes vezetője udva
riasan elsőbbséget adott" Azt 
mondta, én vagyok á nő, húz
zak bátran, döntsem él a -sor
sukat. Rettenetesen izgultam. 
Nekem nincs szerencsés ke
zem. Amikor a tisztképzőn 
vizsgáztam, akkor is mindig 
a nehezebb tétéit húztam. Ar
ra gondoltam, mit szólnak a

brigádtagok, ha nem az ara
nyat húzom. Rossz előérzetem 
volt. Aztán bekövetkezett, 
amitől rettegtem. Nekünk ju
tott az ezüst...

— Én igazságosnak tartot
tam ezt a sorsolást, hiszen nem 
volt más választásunk — véle
kedik Putnoki István, a Pe
tőfi brigád helyettes' vezetője. 
— Ha nekünk jut az ezüst, 
akkor is ez lenne a vélemé
nyem. Sajnos, most már a 
pénz függvénye, hogy milyen 
fokozatot kapunk. Hiába a ki
váló teljesítmény, ha nincs 
keret. Pedig sok brigád azzal 
is egyetértene, hogy munkáju
kat olyan címmel ismerjék el, 
amihez nem adnak pénzt! M i 
nem vagyunk anyagiasak, ép
pen ezért tartjuk helytelennek, 
hogy fejlődésünket, előrehala
dásunkat mégis a pénz hiánya 
gátolja! Előbb-utőbb ellaposo
dik, formálissá válik így a 
mozgalom.

Érdemes ezen valamennyi 
illetékesnek elgondolkoznia. 
Ezt erősíti meg Závoda János- 
né, a Hámán Kató brigád ve
zetője is.

— Tavaly hat napig örülhet
tünk annak, hogy elnyertük a 
bronz fokozatot. Az állomás 
vezetőinek véleménye szerint 
is sokat tettünk ezért, megér
demeltük. A  brigádvezetők fó
ruma után hat nappal azonban 
sajnálattal közölték velünk, 
hogy nincs élég pénz, le kell 
mondani a bronzról. Másod
szor már a brigádvezetők érte
kezletét sem tartották meg. 
Persze a lényegen az sem vál
toztatott volna. Az iáén meg
csillant előttünk az ezüst /oko
zat. Örömünk azonban nem 
tartott sokáig. A  kevesebb 
pénz miatt kénytelenek va
gyunk megelégedni a bronzzal, 
Nehezen tudom ezt megma
gyarázná tizenhárom munka- 
táirelaimnlak. Egy kicsit aHább- 
hagyott a lelkesedés.

Sajnos, az ehhez hasonlói 
gondok nem egyedülállóak. Le 
kell vonnunk a következtetést 
és bizonyom i^ormoktól sem 
szabad visszariadnunk! Kecs
kemét csomópont június 1-től 
üzemfőnökség lesz. Reméljük, 
hogy nemcsak a cégtábla vál
tozik majd!

Kaszala Sándor

Négy
Alacsony, törékeny, mosoly

gós asszonyka Nagy Gusztáv
áé, a záhonyi szertárfőnökség 
dolgozója. A  -törzsgárdába 
tartozik, sőt kezdettől fogva 
szocdalűs'ha brigádban dolgozik.

— Kisvéndán laktunk. Édes
apám asztalos kisiparosként 
dolgozott, de nem volt köny- 
nyű a családot ellátni, mert 
hatan voltunk testvérek —, 
vallja életúltjáról. — löől-íben 
férjhez mentem, és Budapest
re kerültem, mivel a párom 
odavaló volt. Én a cinkosai 
autóaflkatrészgyárban vállal
tam munkát, és vasesztergá
lyos lettem.

— Ezt a szakmát kevés nő 
választja, nem volt furcsa?

— Szerintem egyáltalán 
nem. A  férfiak sokat segítet
tek, magyarázták a szakmai 
fogásokat, és biztattak, báto
rítottak. Négy évig dolgoztam 
ott, majd a MÁV-hoz kerül
tem. Később visszajöttünk Zá
honyba, és azóta is itt dolgo
zom. Nagyon szeretem a mun
kámat.

— Négy fiúgyermeknek 
adott életet. Nem bánja, hogy 
nem született »lány a család
ban?

— Hazudnék, ha azt mon
danám, hogy nem• Bizakod
tunk de hát nem úgy sikerült, 
ahogy akartuk. A  fiúk azóta 
felnőttek, de bizony ők is 
éppolyan hálásak, jók, ara
nyosak, mint a leánygyerme
kek. ..

A nagy család valamennyi 
tágja a MÁV-nál teljesít szol
gálatét, különböző beosztások
ban. A  szülőknek nem kevés 
fáradságába került, amíg fel
nevelték a gyérekeket, hiszen 
nem volt annak idején sem 
gyes, sem mosógép, amiköny- 
nyítette volna a  helyzetet.

— Az biztos, hogy a fér
jem nagyon sokat segített a 
mosásban, takarításban. Ké
sőbb a fiúk is ezt tették, 
őszintén szólva: büszkék va
gyunk gyermekeinkre, mert 
megállják ¡helyüket az élet
ben. A férjem és két fiam 
munkásőr, ők mindhárman 
párttagok. Á^ikisefobek pedig 
a KISZ-ben, illetve az Ifjú 
Gárdában • ¡tevéken ykednekj
Felvételüknél megkérdezték a 
fiúikat: kit tekintenek példa
képüknek? Egyöntetűen az 
apjukat nevezték meg. Hát a 
könny kijött a szemünkből 
mindkettőnknek, úgy mégha-

AZ É R D E K L Ő D É S  K Ö Z É P P O N T J Á B A N
jr

A MÁV Tervező Intézet csapata nyerte 
a „30 éves az alkotmány" vetélkedőt

A  Hazafias Népfront Buda
pesti Bizottsága és a KISZ 
Budapesti Bizottsága az elmúll 
év nyarán „30 éves az alkot
mány” vetélkedőt hirdetett a 
budapesti fiatalok részére. Az 
volt a cél, hogy minél több 
fiatal megismerje népünk el
ső alkotmányát, a törvények 
törvényét, államunk és a tár
sadalom jogi felépítményének 
alapját. A  versenyen a 14—35 
év közötti korosztály vehetett 
részt, közép- és főiskolások, 
üzemi dolgozók, intézmények 
kollektívái, KlSZ-alapszerve- 
zetek és a lakóterületi közös
ségek tagjai.

A  három tagú csapatok elő
ször előselejtezőkön vettek 
részt, ezt követte a kerületi, a 
területi és a budapesti elődön
tő, majd április 12-én hal 
csapat részvételével a döntő, 
amelynek érdekesebb mozza
natait a televízió is közvetí
tette. A döntőben a vasutaso
kat a M Á V  Tervező Intézet 
KISZ-szervezetének csapata 
képviselte. Méghozzá eredmé
nyesen. A  három tagú csapat: 
Sáros Csaba, Danáé Erzsébet 
és Harza Ferenc első helyen 
végzett.

Sáros Csaba, a M ÁVTI ter
vező csoportvezető mérnöke 
és csoportja a villamos felső
vezetékek energia távvezérlé
sével és az információs köz
pontok energiaellátásának ter
vezésével foglalkozik az in
tézetnél. Harza Ferenc is ter
vezőmérnök. A  távközlő- és 
biztosítóberendezések energia- 
ellátásának, és a váltók villa- 
mosfűtésének tervezése a fel
adata. Harza egyebek között

a Miskolci HCM rendezőpá
lyaudvar energiaellátásának 
megtervezéséért nívódíjat ka
pott. Danáé Erzsébet, a keres
kedelmi osztály üzletkötője

Amikor Vágó István, a te
levízió játékvezetője a döntő
be jóit ott versenyzőktől meg
kérdette, hogy a  munkahely 
hogyan segítettbe őket a  fel
készülésben, a vasutas csa
pat tagjai csak mosolyogtak 
ö k  ugyanis senkinek sem 
szóltak arról, hogy részt vesz
nek a vetélkedőben. Csak a 
döntő előtt hívták meg a ve
zetőket és a munkatársakat 
hogy menjenek el, s szurkol
janak a csapatnak. Felkészü
lésükhöz viszont sok szabad
időre volt szükségük, ezért 
egyszer-egyszer a saját szabad
ságukból vettek ki néhány na
pot, hogy alaposan „megtanul
hassák a leckét” .

A  vetélkedőn győztes há
rom fiatal egyszerre az érdek
lődés középpontjába került 
az intézetben, amelynek gaz
dasági párt- és társadalmi 
szerveinek vezetői is méltán 
büszkék sikeres szereplésükre.

— Hogyan, milyen megfon
tolás alapján kerültek a csa
patba, és miként készültek 
fel a döntőre?

— Néhány évvel ezelőtt egy 
KISZ-alapszervezetnek voltunk 
a tagjai, és jó lj ismertük egy
mást. Amikori elhatároztuk, 
hogy részt veszünk a vetélke
dőn felosztottuk egymás kö
zött a témaköröket. Csaba ta
nulmányozta a Választójogi

. Törvényt, a Hazafias Népfront 
választási irányelveit, a KISZ 
akcióprogramját és a lakóbi

zottságok feladatait. Ez utób
bi azért is hasznos számára 
— jegyezte meg Erzsiké, — 
mert a lakóhelyén lakóbizott
sági elnökhelyettes. Harza Fe
ri, az alkotmány cikkelyeit 
tanulmányozta és ő válaszolt 
azokra a kérdésekre is ame
lyek a X II. pártkongresszussal 
kapcsolatban hangzottak el. 
Én kaptam feladatul a tanács- 
törvényt, a házirendet, a 
szakszervezeti jog-* és ¡hatáskö
röket.

— Voltak-e a vetélkedő 
alatt váratlan feladatok?

— Természetesen! Az volt a 
jó viszont, hogy mindent gya
korlatiasan kellett megolda
ni. A  budapesti elődöntőn pél
dául azt kellett lejátszani, 
hogy miképpen kel1 lebonyo
lítani egy . tanácstagi jelölő 
gyűlést. A  döntőre pedig rá
dióriportot kellett készítenünk 
arról, hogy milyen feladatai 
vannak a Vasutasok Szakszer
vezetének. Mi a legilletéke
sebbhez, Koszorús Ferenc fő
titkárhoz fordultunk, fgy az ő 
közreműködése is hozzájárult 
a sikerhez. A  riportra ugyan
is megkaptuk a maximálisan 
elérhető 30 pontot. Annak kü
lön örültünk, hogy a döntőn 
ő is együtt izgult velünk a 
csapat sikeréért.

A  vetélkedőn tulajdonkép
pen két csapat, a VI. kerü
leti Hazafias Népfront és a 
Tervező Intézet kollektívája 
győzedelmeskedett.

Jutalmuk: az Expressz Uta
zási Iroda szervezésében részt 
vehetnek a moszkvai nyári 
olimpiai játékokon.

Kőhidi László

fiút nevelt fel...
tódtunk. Amikor munkásőrök 
lettek, nagyon örültem és 're
mélem, hogy a másik két f i 
am is rövidesen magára ölt
heti az acélszürke egyenruhát. 
Szinfbe gyönyörködöm bennük, 
amikor felveszik. Egyébként 
mindig lekísérem őket a kis
kapuig, mert — bár külön 
laknak —, ha gyakorlatra 
mennek, eljönnek apjukért.

Két fiú tehát már megnő

sült, így van egy lány és egy 
fiú unoka is.

— Má lenne a legfőbb vá
gya?

— Vágyam? Hogy egészsé
gem legyen, hogy tudjak ne
kik jókat főzni, sütni, ellátni 
őket. Ügyömet szeretném 
tenni akkor is, ha már nyug
díjas leszek...

Szőgyényi Bertalan ,

Vendéglátás és higiénia

Orvos a termelési tanácskozáson
Az Utasellátó Vállalat Győr- 

Sopron, Vas és Zala megyék
ben dolgozó üzletvezetőinek 
márciusi termelési tanácsko
zásán Szombathelyen ott volt 
és felszólalt a M ÁV szombat
helyi közegészségügyi és jár
ványügyi felügyelője is.

— Hogyan kerül a közegész
ség - és járványügyi orvos a 
tanácskozásra? — kérdeztük 
az értekezlet után dr. Fellner 
Magdolna csoportvezető-főor
vost.

— Tavalyelőtt ősszel az 
Utasellátó Vállalat kereskedel
mi igazgatója értekezletet tar
tott a~ fővárosban. A  tanácsko
záson a felügyelők sokat pa
naszkodtak az utasellátó ét
termek, bisztrók, büfék és 
termelőegységeik nem megfe
lelő higiéniája miatt. Ezt kö
vetően vállalati rendelkezést 
hoztak: az üzletvezetői érte
kezletekre hívjanak meg ben

nünket, hogy ott elmondhas
suk általános és egyedi észre
vételeinket.

— A  tanácskozáson szóvá- 
tette, hogy megállapításaik 
döntő többsége a hanyagságra, 
a felelőtlenségre vezethető 
vissza...

— Így igaz. Nem a legjob
bak á vasútállomások üzletei
nek körülményei. A  régi épü
let, hozzá tartozó helyiségeivel 
adott, azokban kell a válla
latnak a megnövekedett utas
létszám igényeit kielégíteni. 
Eközben ügyelniük kell a 
magasra emelt közegészségügyi 
feltételek betartására is. En
nek ellenére a termelési mun
kafázisok betartása és betar
tatása, .a tárolási hőmérsékle
tek és Idők előírásainak a  f i 
gyelmen kívül hagyása, a 
rend és tisztaság kérdése okoz
za a legtöbb gondot.

Sz. J. I.

Vasútüzemi hét Dombóváron
„Ez a mi munkánk!”  címmel április 16— 20-ig tartó rendez

vénysorozaton mutatkozott be a dombóvári vasúti csomópont 
valamennyi szolgálati, ága Dombóyár város lakosságának. A  
rendezvénysorozatot Mészáros András, a pécsi vasútigazgatóság 
vezetője nyitotta meg. Beszédében vázolta a vasút fejlődését, 
ezen bélül Dombóvár vasúti csomópont gazdasági és politikai 
jelentőségét.

. A,,művelődési, ház előterében a M ÁV Építési Főnökség és 
a Pályafenntartási Főnökség anyaga idézte a két szolgálati ág 
szinte valamennyi tevékenységét. A  klubteremben a vontatás 
és a BFF kiállítási anyaga aratott nagy közönségsikert Az ál
landó modell-vasút bemutatót sok száz úttörő és felnőtt nézte 
meg. A  forgalmi, kereskedelmi és anyagellátási szolgálat elő
adások és filmprogramok keretében mutatta be tevékenységét. 
A  M ÁV Fatelítő szaktanácsadással egybekötött termékbemuta
tót rendezett

Sokan ¡tekintették meg Csonka Sándor és Bősze György 
munkástfesttők kiáUlítottlt festményeit. A  műsort állandó filmtvie- 
títés, valamint szakmai és ismeretterjesztő előadások színesí
tették.

A  M ÁV Gépállomás dolgozói 58 személygépkocsi ingyenes 
diagnosztikai vizsgálatát végezték él.

A  rendezvénysorozat a pécsi vasutas fúvószenekar koncert
jével ért véget. A  kiállítás több ezer embernek adott ízelítőt a 
vasút életéből és szerzett tekintélyt a dombóvári vasutasok 
munkájának.

Krajczár Antal 
Dombóvár

A  megnyitóünnepségen megjelent vezetők, miként később a 
látogatók, érdeklődéssel szemlélik a modell-vasutat

(Dómba! István felvétele)

'

Raktárváros Budaörsön
A  Budaörsi Raktárház területén április 24-én ünne

pélyes külsőségek között adták át a több ezer négyzet- 
méter alapterületű raktárhelyiségeket. A  hatalmas mé
retű épületben az Amfora, a Mobil és a Ravill vállala
tok 24 ezer polcon helyezhetik majd el áruikat. A  rak
tárt a legkorszerűbb berendezésekkel szerelték fel. A  tá
rolt alkatrészeket számítógépes vezérléssel keresik meg, 
amelyeket távirányítható targoncák emelik le a polcról. 
Ez a raktárja legmodernebb az országban.

A bemutatóra meghívták a vasút szakembereit is. 
Ez ugyanis a MÁV-nak is hasznos, mert ezután a há
rom vállalatnak — a többnyire konténerben érkezett 
árukat — nem a főváros különböző pontjaira kell fuva
roznia, hanem csak a budaörsi „raktárvárosba” .
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A továbbtanulás — közügy
A szegedi igazgatóság vezetői támogatják az önképzőket

F A Z E K A S  LA J OS :

H ajn a li kontraszt  j
Huszadik század. Világváros útja: 
a felmosott kövek 
tükrén megtöri a fényt ez a furcsa 
kis targoncás öreg.

Az ócska járműn pár gyümölcsös láda, 
tömött zsák egymáson.
S ő feszíti testét, görbül a háta, 
s szíj feszül a háton.

v
5 engem az ember-erő árulása 
— ha befogja magát, 
mint az állatot, — meghökkent, akár a 
szép rakéta-csodák.

Huszadik század. Világváros útja: 
e fátlan föld-darab 
övé is; s gépek futnak, fémhátukra 
szédül, táncol a Nap.

A szegedi igazgatóság ve
zetői fontos feladatuknak te
kintik, hogy támogassák a 
vasutasok továbbtanulását. 
Messzemenően figyelembe 
veszik a vasutas szakszervezet 
IX. kongresszusán megfo
galmazott határozatokat. így 
mindennapos teendővé vált a 
felnőttoktatás. Arra töreked
nek, hogy olyanokat iskoláz
zanak be, akik alkalmasak a 
továbbtanulásra, s jelenlegi 
munkakörük ezt indokolja. 
Szorgalmazzák, hogy azok is 
tanuljanak tovább, akiket a 
munkaerő- és szakember
utánpótlásnál figyelembe vet
tek. A  fő hangsúly, hogy a 
tanultakat a gyakorlatban, a 
mindennapi munkában hasz
nosítsák.

#

A  nyolc általánosért

Megkülönböztetett figyelmet 
fordítanak a nyolc általános 
iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők taníttatására. A  
szegedi vasútigazgatóság te
rületén a dolgozók csaknem 
egyötödének, 2665 vasutasnak 
nincs meg a 8 általános is
kolai végzettsége. Igaz, az 
elmúlt években igen sokan 
tanultak, évente 90— 100-an 
szerezték meg a hiányzó vég
zettséget (sőt, 1974— 75-ben 
244-en tanultak az általános 
iskola valamelyik évfolya
mán.) Ma már jóval keve
sebb a vállalkozó, többségé
ben olyan dolgozókról van 
szó, akiknél életkoruk, vagy 
más ok miatt nincs sok re
mény a továbbtanulásra. Fő
ként a forgalmi és keres
kedelmi, továbbá az építési 
szakszolgálatnál tevékeny
kednek. Pedig az igazgatóság, 
személyzeti és oktatási osz
tálya, a szakszervezet támo
gatásával, minden lehetőséget 
megragad a tanulni vágyók 
támogatására.

Nem hozta meg a várt ered
ményt a lakóhelyeken műkö
dő isftb'laf' r xö'vábbképzés. 
EZért a ' na^yöbb csomóponto
kon kihelyezett, általános is
kola működik. Az elmúlt 
években Szegeden, Szente
sen, Békéscsabán és Kecs
keméten volt ilyen1 iskola. Je
lenleg Békéscsabán a klub
könyvtárban 17 hetes az ok
tatás. Hetente egyszer egész 
napi elfoglaltságot vállalva. 
14-en járnak a nyolcadik osz
tályba. Kecskeméten heti 
egyszeri. 3— 4 órás tanítással 
34 hét alatt szerezhetnek bi
zonyítványt a tanulni vágyók. 
Ott jelenleg a hetediket 12-en, 
a nyolcadikat 13-an végzik, a 
vasutasokon kívül a kör
nyező üzemek munkásai is 
megtalálhatók közöttük.

A nyolc általános iskolai 
végzettség megszerzésében 
úttörő szerepet vállalt a sze
gedi oktatási főnökség azzal, 
hogy 46 napos bentlakásos 
tanfolyamot indított. Az első 
ilyen tanfolyamra tavaly ke
rült sor: 25-en végezték el a 
hetedik-nyolcadik osztályt. 
Az idén február 18-án, újabb 
tanfolyamot indítottak. Ez
úttal 14-en jelentkeztek a 
hetedik osztályba, de azokra 
is gondoltak, akiknek nincs 
meg a nyolcadik osztályuk. 
Ök 10-en március 17-én 
(amikor társaik a hetedikes

tananyagot már elsajátítot
ták), kapcsolódtak be a tanu
lásba.

Népszerűek 

a szakközépiskolák

A  tanulást hatékonyan se
gítik a művelődési intézmé
nyek : Békéscsabán például
a terem biztosítása mellett, 
korszerű eszközöket, magnót, 
írásvetítőt stb. bocsátanak 
rendelkezésre, ily módon 
könnyítve a pedagógusok és a 
tanulók dolgát.

Középiskolába legutóbb a 
korábbinál kevesebben jelent
keztek : mig 1978—79-ben
372-en, most csak 291-en 
vesznek részt ebben az okta
tási formában. A  csökkenés 
ellenére 51-gyei többen je
lentkeztek a szakmunkások 
szakközépiskolájába (jelen
leg 93-an folytatják ott ta
nulmányaikat).

örvendetes az is, hogy fo
kozódott az érdeklődés a 
vasúti jellegű szakközépisko
lák iránt. Ebben a tanévben 
101-en tanulnak ilyen isko
lákban. A  tanulók szakmán
kénti aránya azonban eltérő, 
míg a vasútforgalmi ágazatra 
a továbbtanulók 70 százaléka 
jár, addig a többiek a gépé
szeti és pályafenntartási is
mereteket sajátítják el. A  
forgalmi tagozat iránti ér
deklődést fokozta, hogy Bé
késcsabán, a Kemény Gábor 
Szakközépiskolában, az 1978— 
79-es tanévben vasútforgalmi 
levelező tagozat is indult. 
Sajnos, a második osztályban 
a korábbi elsősöknek már 
alig több mint egyharmada 
já r ...

Az igazgatóság területéről 
139-en főiskolákon, egyete
meken tanulnak. Kedvező, 

.hogy a főiskolások 58,6 szá
zaléka a Közlekedés- és Táv
közlési Műszaki Főiskolán 1 ta
nul. 0 A  felsőoktatási intézmé
nyek tanulói közül többel az

A  miskolci vasúti csomó
pont szocialista brigádjainak 
szoros kapcsolattá van az Er
kel, a Thóulia és a József A t
tila színházakkal. Gyakran 
szerveznek színházlátogatást 
is. Legutóbb Karinthy Ferenc 
„Házszentelő” című drámáját 
tekintették meg a TháUa 
Színházban. A  darab nagy si
kert aratott. Évért határozta 
el többek között a vasutas
szakszervezet kulturális, agi- 
tácáós-prapaganda és sport
osztálya, hogy áprilisban 
meghívja a miskolci Vörös
marty Művelődési Házba a 
darab néhány szereplőjét és a 
vasutas közönséget egy kis 
eszmecserére. A  meghívást a 
művészek elfogadták.

A találkozón megjelent: 
Romhányi László társrendező. 
Zsurzs Katalin színművész, 
valamint Ínke László és Sza
bó Gyula Érdemes művészek.

igazgatóság tanulmányi szer
ződést kötött: az, igazgatóság 
káderutánpótlásának mintegy 
30 százaléka kerül ki közü
lük.

A  továbbtanuló vasutasok 
támogatása ma már közügy. 
Az üzemi művelődési bizott
ságok, az igazgatóság komplex 
művelődési programja alap
ján, helyi munkaterveikben 
megfogalmazták, miként fog
lalkozzanak az egyes iskola
típusokban továbbtanulókkal. 
A békéscsabai és a szentesi 
üzemfőnökség területén,
Kecskemét állomáson és a 
kiskunhalasi pályafenntartási 
főnökségnél ennek konkrét 
eredményei is láthatók már. 
A  tanulók menetközbeni 
problémáit is igyekeznek meg
oldani. Néhol a korrepetálás
ra is lehetőséget találtak.

A  gyesen levőkről sem 

feledkeznek meg

Az oktatás szervezői nem 
feledkeznek meg a gyes-en 
levő nőkről sem. Továbbtanu
lásukat az állami oktatási 
formákban, a szakmai jellegű 
tanfolyamokon támogatják, 
segítik. Ez is hozzájárult ah-, 
hoz, hogy jelenleg 45 gyesen 
levő édesanya tanul.

Természetesen az elért 
eredmények mellett még van 
bőven tennivaló. Az igazga
tóság 1980. évi közművelődés
sel kapcsolatos terveinek ösz- 
szeállításánál ezért határozták 
meg az állami oktatásban 
résztvevőket érintő feladato
kat. Külön hangsúlyt kapott 
az általános iskolában tanu
lók további segítése, a tanfo
lyamok szervezése és indítása. 
A  vasútigazgatóság és a vas
utas szakszervezet területi bi
zottsága egyaránt magáénak 
érzi a továbbtanuló vasutasok 
sorsát. Ezért is tűzték egyik 
tanácskozásuk napirendjére az 
állami oktatás helyzetét.

vács István, a miskolci terü
leti bizottság munkatársa kö
szöntötte, majd Romhányi 
László tartott vitaindítót. Utá
na a vendégek válaszoltak a 
színházművészetet kedvelő 
vasutasok sok hozzáértésről 
tanúskodó kérdéseire.

Az izgalmas vitát, kötetlen 
beszélgetést Varga István, a 
művelődési ház igazgatója ér
tékelte, foglalta össze és fe
jezte ki több hasonló találko
zó rendezésének a szükséges
ségét.

— Sanyi, jö jjön  ki, végez
zünk el egy kivonási művele
tet is!

Az osztály az összeadás min
dennapi ütközetéből győztesen 
kikerülve szegezi tekintetét a 
táblára. Sanyi — bár három
jegyű számokból áll a kivonás 
— gyorsain felírja a végered
ményt. A  fényes, fekete hajú 
fejek ismét la kockás füzet fölé 
hajódnak. A  tanítónő megdi
cséri tanítványát, az erős, zö
mök férfit.

— Csend! — parancsolnak 
egymásra a többiek, mert 
Újtaitíb számjegyek kemilnek a 
táblára. Halk mormolás jelzi a 
gondolkodás tekervényes út
jait.

— ök  még az «alapmű vele- 
tdkkel ismerkednek — suttog 
az órát ellenőrző Urr Albert
ivé r — Ezek a pályamunkások 
tavaly még analfabéták vol
tak.

A  kihelyezett osztály össze
vont. Harmadikosok és negye
dikesek tanulnak itt. Vala
mennyien a debreceni építési 
főnökség dolgozói. A főnökség 
vezetői a pályamunkások holt

Két új vasúti
A  Vasúti vontatójárművek 

üzeme és üzemi berendezései 
című kötet a Műszaki Könyv
kiadó gondozásában jelent 
meg szakavatott szerzők — 
Dr. Erdélyi Tibor, Maráz Béla 
és Trencséni Zsigmond — tol
lából. A  könyv hármas tago- 
zódású. Az első fejezet a von
tatási telepek építményeivel 
foglalkozik. A  második fejezet, 
amely a vontatási telepek 
gépészeti berendezéseit tár
gyalja, kitér a vontatójármű
vek üzemeltetéséhez szüksé
ges anyagellátási kérdések 
megoldására is. A  harmadik 
fejezetben a vontatási üzem 
gazdasági kérdései szerepel
nek. A  könyv — amelyet szá
mos ábra gazdagít — azzal a 
megállapítással zárul, hogy a 
korszerű villamos- és dízel- 
mozdonyok üzembe állítása a 
leghatékonyabb, leggyorsabban 
megtérülő nagyberuházása a

Két évvel ezelőtt érettségiz
tek azok a diákok, akik a gim
názium harmadik osztályában 
fakultatív alapon népművelést 
vagy közgyű j tömény-kezelést 
választottak. A  cél az volt, 
hogy a gimnáziumi érettségi
vel együtt szakmát kapjanak 
azok, akik akkor már tudták, 
valamilyen okból nem fognak 
tovább tanulni. Nagy meg
könnyebbülést jelenített ez a 
szülőknek, gyerekeknek egy
aránt, bár kétségek is felme
rültek, vajon sikerül-e az el
helyezkedés?

A  békéscsabai Hrabovszki 
Edit a vasutas klubkönyvtár 
dolgozója, egyike az akkor 
végzetteknek. Népművelői ké
pesítéssel fél évig csak a pos
tán tudott állást kapni, majd

szezonéban délelőtti iskolát 
nyitottak Tuzséron egy felvo
nulási épületben, a sínek mel
lett. Az oktatást, a vizsgázta
tást, a tanszerek költségeit a 
vasút fizeti. A z oktatási idő 
heti háromszor négy óra. Ez 
munkában eltöltött időnek 
számít. Juhász Tibarné tanító
nő kerékpárral jár ide Tuzsér- 
ról.

— Vajon egy negyedik osz
tályos általános iskolai tanuló 
többet tud-e év végén, mint 
egy itteni hallgató?

— Számtanból és olvasás
ból nem — mondja Juhász 
Tibarné. Az írással azonban 
nehezebben boldogulnak. A  fa
luban nem sikerült az iskola
padba ültetni a pályamunká
sokat. Ez a kezdeményezés 
azonban eredményes volt. A 
munkahelyi közösségnél nincs 
nagyobb összetartó erő.

Engedélyt kérek a tanítónő
től, hogy kérdezzek valamit 
az osztálytól.

— Ha néhány évvel ezelőtt, 
amikor még nem jártak isko
lába, kölcsönadtak valakinek 
327, 85 és 12 forintot, tudták

szakkönyvről
A  vasúti járműszerkezetek 

című több szakember közre
működésével készült könyvet 
Dr. Baránszky-Jáb Imre szer
kesztette, és ugyancsak a 
Műszaki Könyvkiadó jelentette 
meg. Terjedelme 600 oldal, sok 
táblázattal, ábrával és bőséges 
irodalomjegyzékkel. A  kötet 
előszava utal arra, hogy nap
jainkban a szemünk előtt 
játszódik le a vasút újjászü
letése. Az utóbbi esztendők
ben bebizonyosodott, hogy az 
újabb közlekedési szállítóesz
közök — főképpen a gépkocsi 
és a repülőgép — nem képe
sek gazdaságosan és a mai kor 
igényeinek megfelelően telje
síteni — mennyiségileg* és mi
nőségileg — a kitűzött felada
tokat. De az is kitűnt, hogy 
a vasút is csak akkor felel 
meg az új követelményeknek, 
ha megújhodik mind a sze
mély- mind a teherszállítás 
terén.

velődési házba bejutnia könyv
tárosnak.

— Szinte mindenkinek prob
léma volt az elhelyezkedés — 
mondotta. — Tizennégyen ké
pesítőztünk, s ebből ma is csak 
négyen vagyunk ennek megfe
lelő állásban. Vallójában én is 
csak félig, de így is jó, mert 
szeretem a könyvtárosi mun
kát, meg aztán szükség van 
rám mint népművelőre is. Ke
vesen vagyunk a ház nagy for
galmához képest, így nekem is 
jut szervezési és rendezési 
munka. Az, amire tulajdon
képpen készültem.

Edit lételeme a munka. A 
pályát főleg azért választotta, 
mert szeret szervezni és em
berekkel foglalkozni. Persze 
erre a könyvtárban is van 
mód, és mint könyvtáros is 
hasznát veszi. Aztán meg mi

ellenőrizni, mennyivel tartoz
nak?

Egy munkás feláll.
— Számon tartja azt az em

ber. Pénzzel nem lehetett ben
nünket becsapni.

Mindenki nevet. Beszélge
tünk. János Zoltán elmondja, 
hogy ő a boltban érzi magát a 
legbiztonságosabban. Pontosan 
tudja, mennyi .pénz jár vissza. 
Setét Sándor kifejezi azt az el
határozását, hogy addig tanul, 
amíg meg nem szerzi aiz álta
lános iskolai végzettséget. Jó
nás István gondolatai még to
vább szárnyalnak. Ö szakmát 
is akar tanulni.

— Nagyon örülök annak, 
hogy most már alá tudom ír 
ni a gyerek ellenőrző könyvét! 
— jegyzi meg valaki.

A  négyórai tanulás után 
ezek a tanuló pályamunkások 
szorgalmasan dolgoznak. Ta
lán még lelkiismeretesebben, 
mint korábban. A  főnökség 
tette lehetővé számukra, hogy 
tanuljanak. Fegyelmezettebb 
munkával viszonozzák ezt.

Szalai Csaba

— Figyeld? Ez a gólya szfi* 
lőszobának nézi egyik kocsin

kat...

— Megdarálnák kérem ezt a 
kis kávét, amíg Csabára 

érünk...

(Kesztyűs Ferenc rajzai)

más is lenne a könyvek meg
szerettetése, az olvasók kiszol
gálása, irányítása, ha nem 
népművelői munka? Egy jó 
Ikönyvvel épp olyan örömet le
het szerezni, mint a jó l sike
rült zenés vagy irodalmi est
tel, vagy egyéb rendezvénnyel. 
A z a  lényeg, hogy élményt 
nyújtson és máskor is szívesen 
jöjjenek az olvasók.

— Legjobban a gyerekek, a 
fiatalok és az idősek szeretnek 
la könyvtárba járni. A  kettő 
közötti korosztály kevésbé ér
deklődő, talán azért, mert a 
munka mellett még annyi más 
köti le őket. S azt is figyelem
be kell venni, hogy a vasuta
sok nagyon leterheltek. Nehéz 
a szolgálat és sokan vidékiek, 
akiknek az idejéből sokat el
vesz a bejárás.

Dányi Pálné, a klubkönyv
tár igazgatója is bekapcsoló
dik a beszélgetésbe. Azt mond
ja, a ház sokféle lehetőségét a 
lakosság is kihasználja, talán 
még jobban is, mint maguk a 
vasutasok.

— Nem arról van szó, hogy 
nem szívesen végzünk terüle
ti munkát, mindenkinek örü
ltünk, aki jön, de valójában ez 
a ház a vasutasoké, s mi azt 
szeretnénk, ha minél nagyobb 
számban ők vennék igénybe. 
De az az igazság, kevesebben 
jönnek, mint kellene. Keres
sük az okot és igyekszünk von
zó programokat összeállítani, 
olyanokat, amelyek a vasutas 
társadalom minden része, s 
minden korosztálya megtalálja 
a neki tetszőt.
- .— Kijárunk a munkahe
lyekre — veszi át a szót Hra
bovszki Edit — s ott beszél
getve végzünk közvélemény
kutatást, hogy minél több 
olyan műsort és foglalkozást 
szervezhessünk, ami a speciá
lis igényeket is kielégíti. De 
azt is látni kell, hogy az álta
lános közművelődési témák 
mindenkihez szólnak,, s az egy
oldalúság fölbillentené a kid- 
túnpolitikai elképzeléseket. Ez 
,a gyakorlatban számunkra azt 
jelenti: többet és jobban kell 
agitálnunk, hogy megnyerjük 
a vasutasokat.

Vass Márta

R A D N A I SZILÁRD

A z  elmélkedés percei
Szellemed barlangjaiban 
tér, idő elenyész 
boldog szigeteinken 
nincs öröm, szenvedés.

Erő, merészség 
megszerzi békéd és 
hogy élni tudj 
változtass a régin.

Minden újéri 
egy cél vezet,
a fennmaradás .
és az emlékezet.

A  jövőt látod 
szemed előtt,
de érzéseid nem ugyanazok 
mint, tegnapelőtt.

Gellert József

Vita a „Házszentelőről"
A THÁUA SZÍNHÁZ MŰVÉSZEIT FOGADTA 
A MISKOLCI VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ

A találkozó résztvevőit Ko-

innen sikerült a vasutas mű

Iskola, holtszezonban

MÁV-nak.

Egy fiatal népművelő vallja:

Többet és jobban kel! agitálni, 
hogy megnyerjük a vasutasokat
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A  m iskolci járm űjavító véres májusai
A  miskolci járműjavító dol

gozói méltán büszkék munkás
elődeik csaknem egy évszázad
dal ezelőtti és az azt követő 
harcaira, amelyek során bát
ran kiálltak a dolgozók legele
mibb, de a tőkés uralkodó osz
tály által semmibe vett jo
gaiért.

Az állatnak is 
jobb sora volt

A  Népszava 1884-ben még 
így adott hangot a munkások 
követelésének: „Az állatnak is 
van pihenőnapja, akkor hát 
csak az embernek ne lehet- 
ne?!” Egy évvel később Auszt
riában törvényt hoztak a va
sárnapi munkaszünetiről, ami 
ugyanabban az esztendőben a 
miskolci postán is életbe lé
pett. A miskolci vasúti javító- 
műhely dolgozói 1890. május 
elsején munkástüntetésen kö
vetelték a vasárnapi munka
szünet megvalósítását. Erről 
a Népszava így számolt be:

„Miskolcon május elseje elő
készítését a város legnagyobb 
üzemének, a MÁV-műhelynek 
munkásai vették kezükbe. A  
városba kivonult műhelyieket 
— akikhez a helyi iparosok és 
más üzemek munkásai is csat
lakoztak — véres összetűzés
ben lovas rendőrök verték 
széjjel. A .vérbe fojtott május 
1. elmúlt, s a munkaadóknak 
eszük, ágában sincs a munká
sok követeléseit figyelembe 
venni”

A  kormány 1Ö91-ben megtil
totta május elsejének munka
szünettel és felvonulással való 
megünneplését. A  miskolci 
járműjavítóba is megérkezett 
a bizalmas utasítás a MÁV 
Budapesti Igazgatóságától : 
amelyik munkás május elsején 
nem dolgozik, az nemcsak el
bocsátandó, hanem a M ÁV  
egyik műhelyébe se veszik fel 
többé.

A  miskolci vasúti műhely 
munkásai 1891 júliusának má
sodik vasárnapján — ez a nap 
megegyezik a jelenlegi'1 Vas- 
utasnapok időpontjává! — 
Prohászka József műhely fő
nökkel együtt kivonultak a 
Szinva-forráshoz, és ott ün
nepelték meg az első vasárna
pi munkaszünetet. Prohászka 
Józsefről egyébként illik tud
ni, hogy ő az 1885-ben megala
kult vasúti műhelyi dalárda 
védnöke volt.

A  dolgozók jogaiért vívott 
küzdelem még erősebben bon

takozott ki a későbbiekben, 
főként 1917-ben, amikor a 
miskolci vasúti műhelyben lét
rejött a 15 tagú oizalnii testü
let. Ennek elnöke Kruppa Já
nos lett, s a tagok közé tar
tozott Sárkány Zoltán. Mind
ketten a Vasúti Munkások Or
szágos Szövetségébe tartoztak, 
és — a szövetség felosztása 
után illegálisan terjesztették a 
Magyar Vasutas című lapot, 
valamint a Népszavát.

Elgondolkodtató, hogy aki az 
újságokba csomagolt pisztolyt 
elrejtette, bizonyára nem ér
hette meg 1919. május 20-át, 
amikor is a legendás XH-es 
páncélvonat és a vörös hadse
reg katonái kiűzték Miskolc 
városából az ellenforradalmi 
cseh alakulatokat.

Ahogy egy munkás 
megjósolta...

A miskolci járműjavító dol
gozói azonban nemcsak újsá
gokat, hanem fegyvereket is 
rejtegettek. A  puskákat, töl
tényeket például — amelyek 
rejtekhelyéül az oiaijoshordók 
szolgáltak — 1919-ben, a cse
hek bevonulása előtt kapták, 
mint a miskolci első munkás
zászlóalj katonái.

Hatvan évvel később, vagyis 
1979 őszén az üzem egyik régi 
épületének tetőbontásakor a 
karbantartó osztály kőműves
brigádja a munkásmozgalom 
szempontjából értékes leletre 
bukkant. Újságpapírokba cso
magolva találtak egy osztrák 
gyártmányú, 'teljesen ép álla
potban levő pisztolyt, nyolé 
hozzávaló tölténnyel. Nem ke
vésbé értékes lelet a csoma
golóeszköznek használt két 
újság: a Magyar Vasutas
1919. február 25-i és a Népsza
va 1919. április 27-i, vasárna
pi száma. Ezek a lapok is a 
bizalmi testület terjesztésé
ben jutottak &z üzem munká
saihoz. A z öreg épület padlás
tere egyéb, ipari jellegű em
léktárgyakat is őrzött.

— Munkások! Elvtársak! 
Készüljetek május elsejének a 
megünneplésére! — ez a vas
tag betűs felhívás áll a padlá
son talált Népszava címlapján. 
A  miskolci járműjavító mun
kásai azonban már nem ünne
pelhették május elsejét 1919- 
ber^ a cseh hadsereg bevonu
lása miatt. A  bizalmi testület 
tagjai sem gondolhatták> hogy 
még 25 évnek kell eltelnie ah
hoz, hogy a dolgozók szaba
don ünnepelhessék a májust. 
Ekkor teljesült be az a jóslat 
is, amit a műhely egyik aszta
losa 1920. április 3-d dátummal 
írt egy papírlapra, majd elrej
tett egy falióra tokjában. Az 
írást 1965-ben találták meg, 
ezzel a szöveggel:

„1920. TV. 3-án Miskolczon 
ezen órát javította Daubek 
András MÁV-asztalos, abba a 
rettenetesen nyomorult, i fjú 
reakciós és keresztény elva
kult világba. . .  bizton tudom, 
hogy ez írás olvasója már utá
lattal fog a múlt időkre visz- 
szagondolni, mert már csak 
akkor szociális világ lesz, úgy 
hiszem.*9

Ezekben az újságokban volt becsomagolva a pisztoly a lősze
rekkel

Sári Istvánná, a miskolci 
vontatási főnökség dolgozója. 
1944. decemberében, 19 évesen 
állt szolgálatba a vasútigazga- 
tóságon. A  vasút iránti hűség 
szép példáját édesapjától les
te el, aki TI évet dolgozott a 
MÁV-nál.

— Éva sok fiatal számára 
példakép lehetne ■— mondja 
Papp István, a vontatási fő
nökség szb-titkára —, mert 
szívvel, lélekkel végzi a mun
káját. Mindenütt.ott van, ahol 
segíteni kell, amolyan örök
mozgó asszonyka.

Szakmát tanult,, 
hogy bizonyítson

Nem „nőies” beosztásban 
dolgozik. 1948-tól újítási ad
minisztrációval foglalkozik és 
23 év óta a vontatási főnökség 
újítási ügyintézője. Vonzotta 
valami ebbe a munkakörbe. 
Mindig érdekelték az ésszerű 
elgondolások, jó ötletek, a 
problémát megoldó új lehető
ségek. Nincs ebben semmi kü
lönös — vallja — hiszen mű
szaki emberek között nőtt fel, 
sok okos dolog „ragadt”  rá.

A  tapasztalatok szerzése 
mellett, a munkahelyi környe
zet ösztönző hatással volt to
vábbtanulására is. Nemcsak 
azért, mert egy-egy ötlettel 
kapcsolatban az emberek igé
nyelték a véleményét, hanem 
elsősorban amiatt, hogy ez a 
vélemény megalapozott, hozzá
értő lehessen. Úgy érezte, bi
zonyítania kell, hogy alkalmas 
a műszaki tudást igénylő mun
kára. A  bizonyításhoz azonban

tanulnia kellett. Szakmunkás- 
képző iskolába jelentkezett és 
4 évig tartó tanulás után, 
1961-ben lakatos szakvizsgát 
tett. Később technikumi érett
ségit szerzett s ezzel a gya
korlati munkához szükséges 
elméleti tudnivalók alapjait 
elsajátította. A  továbbiakban 
már a közösség segítségére tá
maszkodhatott. Hosszú évek 
óta, ha munkájában szakmai 
jó tanácsra van szükség, biza
lommal számíthat a műszaki 
területen dolgozó munkatársak 
véleményére.

Sári Istvánná a vontatási 
főnökség újítási sikereinek 
szerény; névtelen közreműkö
dője. Évenként csaknem két
száz javaslatot naplóz, ame
lyekből közel százötvenet min
dig elfogadnak, bevezetnek és 
díjaznak, örül, ha egy dolgozó 
kiváló újító kitüntetést kap.

A téchnika fejlődése kény
szeríti az embereket arra, 
hogy újítással foglalkozzanak 
— mondja, és saját területé
ről példát is említ.

— Itt vannak az M.41-es 
sorozatú dizel-mozdonyok, 
amelyeken az olajos kannákat 
nem lehet rögzíteni. Valamii
lyen megoldást keresni kellett. 
A műhelyben dolgozó „fiúk” 
megtalálták a rögzítés módját, 
ö k  hozták az ötletet én pedig 
legépeltem.

A munkájáért
ma is lelkesedik

Meggyőződéssel vallja, hogy 
a jó munka alapja az emberi 
kapcsolatban rejlik. A  munka

sikerek elérésében sok függ 
attól, milyen készséggel, be
csülettel, jóindulattal segítik 
egymást a közösség tagjai. Ez 
az, amit nem tanítanak — 
mondja, no nem nosztalgiával, 
inkább lelkesedéstől átfűtött 
hangon. Igen, Éva még mindig 
lelkesedik azért a munkáért, 
amelyet 36 év óta végez, ó rá 
kig képes beszélni a munka 
szépségéről, fontosságáról. 
Mondanivalóját nem hangza
tos, nagy szavakkal, hanem 
őszinte egyszerűséggel adja 
elő.

A  miskolci vontatási főnök
ség újítási kísérleti műhellyel 
rendelkezik. Ez azt jelenti, 
hogy az igazgatóság területé
ről beadott öSszes javaslatok 
kivitelezésére itt kerül sor. A  
műhely három tagú kollektí
vája, két lakatosból és egy 
esztergályosból áll. A  kis kö
zösség hallgatólagosan elfoga
dott — „tiszteletbeli”  — ne- 
negyedik tagja: Éva. A hivatal 
levegőjét szívesen és gyakran 
cseréli fel a műhely atmoszfé
rájával, hogy figyelje és ta
nulmányozza a formába öntött 
elgondolásokat. Persze sokszor 
keresik fel őt is az emberek, 
hogy megszövegezzen, legépel
jen egy-egy jó elgondolást. A  
számára oly fontos emberi 
kapcsolatok így alakulnak a 
kölcsönös megbecsülés alap
ján.

A  munkában mindig volt si
kerélménye. Szaktudással, ki
tartó akaraterővel, szorgalom
mal elérte, hogy szeressék, be
csüljék. Sohasem fáradt, bár
mikor számíthatnak munkájú-

A Landler Jenő Járm űjavítóban 
fellendülőben az újítóm ozgalom

Az utóbbi években meglehe
tősen szerteágazó tevékenysé
get folytat a Landler jármű
javító. Ott végzik a hűtőko
csik fővizsgáját, főjavítását, a 
kéttengelyes tartálykocsik ja
vítását, s a közlekedésből las
san kiszoruló 424-es gőzmoz
donyok fenntartási munkáit, 
sőt egy idő óta a négytenge
lyes személykocsik javításából 
is részt vállalnak. Az üzem
ben van a M ÁV központi szí-, 
nesfém öntödéje, s ott törté
nik a vasúti kazánok, a  kor
mányszelepek és a szállítási 
munkák gépesítésében fontos 
szerepet betöltő konténerek 
javítása is. Ezt a munkát ha
tékonyán segíti az újítómoz
galom, mely az elmúlt évek
ben kiszélesedett.

Az újítók is jól'jártak
Mint Faludi Károly és Dé

vai Béla újítási előadók el
mondták, az 11976. évi 1,8 .mil
liós meg!tíalkaótás6ial szemben 
1978-ban 3 m illió 872 ezer fo
rint hasznot hoztak a beadott 
újítások. A  járműjavító kol
lektívája 1978-ban 328 javas
latot nyújtott be, s jóllehet 
ezek gazdasági haszna az 
üzem újítómozgalmának tör
ténetében akkor a legmaga
sabb szintre emelkedett, nem 
bizakodtak el. Ennek legnagy
szerűbb bizonyítéka, hogy ta
valy már 428-ra növekedett a 
benyújtott újítások száma, 
amiből 276 javaslatot haszno
sításra elfogadott az egysze
mélyi elbíráló. Az elfogadott 
és bevezetett újítások 1979-ben 
6,7 m illió forint megtakarítást 
eredményeztek. Nem jártak 
rosszul az újítók sem: a kifize
tett újítási díj' elérte a fél
millió forintot.

Nem véletlen, hogy a jár
műjavítók újítási versenyében 
1979 első-félévben az első he
lyen végeztek, r,s egész évi 
eredményük alapján á szom
bathelyi és székesfehérvári 
járműjavítóval együtt, „dobo
gós” helyezettek- lettek. Meg
tudtuk, hogy az „egy brigád 
— egy újítás” mozgalmat „egy 
brigád — egy bevezetett újí
tás” címen vitték sikerre. De 
volt más is ami a fellendülést 
eredményezte: az ügyintézők 
lerövidítették az újítások át
futási idejét, s a KlSZ-alap-

ra a társadalmi jellegű felada
tok ellátásában is. A véradó 
napok szervezésében, lebonyo
lításában például több évtizede 
részt vesz és mint szakszer
vezeti propagandista négy év 
óta oktatja csopörtja tagjait.

Ha igénylik,
szívesen segít

Tevékenységi körének nin
csenek korlátái. Nem tud éles 
határvonalat húzni a kötelező 
és a szívességből végzett mun
ka közé. Ha segítségért hoz
záfordulnak, kötelességének 
érzi, hogy segítsen. Persze, 
kölcsönös a dolog — teszi 
hozzá rögtön, mert igazságér
zete nem viselné el, hogy egy
oldalúan szóljon az emberi 
kapcsolatokról. Ö is számít
hat mindig mások segítségére.

A . munkában eltöltött 36 
esztendő alatt voltak rossz 
napjai is. Közösségi életében 
is adódtak csalódások, keserű
ségek, problémák. Ezek azon
ban nem szegték kedvét és 
nem ingatták meg az emberek 
iránti bizalmában. A nőknek 
kétszeresen kell bizonyítaniok 
rátermettségüket — hangsú
lyozta egy beszélgetéskor, és 
ő egész életében bizonyított. 
A  nemzetközi nőnap alkalmá
ból ezért is kapta meg a K i
váló Munkáért kitüntetést.

Mint aktív dolgozó, az utol
só esztendejét tölti, mégis te
le van energiával, fiatalos len
dülettel, munkakedvvel. Nem 
is ajánlatos előtte a pihenés 
éveiről beszélni. Ilyenkor 
ugyanis csillogni kezd a sze
me, s hogy a feltörni készülő 
könnyeket elnyomja, hirtelen 
örömteljesebb témára vált át. 
Ismét a munkájáról, az embe
rekről szól sok-sok szeretet
tel.

Pálinkás Katalin

szervezeteket is aktivizálták a 
hasznos ötletek kidolgozásá
ban. Jogos büszkeséggel mond
ták az üzemi KlSZ-bizottsá- 
gon, hogy a  beadott újítások 
több mint egiytarmladat a 36 
éven .aluli fiaítialofc dolgozták 
ki, s ia Sakerít elérit újDtógárda 
helyére az elődökhöz méltó 
KISZ-es közösség van kialaku
lóban.

A z  új ítómozgalom kisaelésí- 
tésében nagy szerepe van an
nak, hogy jobban érdekeltté 
tették a dolgozókat, s már 
1978-ban az ötleteket is új for
mában bonyolították le. Az 
enedlmény nem -maradt el. A  
múlt évben már két ötlethetet 
szervezték: a tavaszin 1975, az 
őszi akción 227 ötletet nyúj
tottak be a dolgozók, melynek 
több mint felét hasznosítani 
lehet, sőt ezekből sok újítás
ként is bevezetésre került. A z 
ötletheteknek az az óriási elő
nyük, hogy az üzemi demok
rácia érvényesülését is segítik. 
Ekkor ugyanis nem egy sze
mély dönt a javaslatok sorsá
ról, hanem egy szakemberek
ből álló bíráló bizottság, s így 
az állásfoglalásban egyre ke
vesebb a szubjektivizmus — 
magyarázták az újítási felelő
sök.

Takarékosságra sarkalló 
ötletek

A z elmúlt évben a termelé
kenyebb, hatékonyabb munka- 
módszerek kidolgozását, az 
anyaggal és főképpen a mun
kaerővel való takarékosabb 
gazdálkodást elősegítő ötléte
ket gyarapították a Landler- 
bán, s ezt a folyamatot fokoz
ni szeretnék. Ennek érdekében 
a szocialista kollektívákkal, 
ifjúsági közösségekkel szo
rosabb kapcsolatot építettek 
ki.

Amj^pp i  néhány r- ésszier&eö't- 
let után érdeklődtünk, . Faludy 
Károly §. jój^ áttekinthető tó- 
mutatasból hamar kiválasztot
ta a legnagyobb megtakarítást 
eredményezőket.

— A  hűtő- és teherkocsik 
többsége alatt Dax kerékpá
rok futnak. Ezek tengelycsap
jain levő hornyok <k tengely- 
véganya biztosító lemeze álltai 
gyakran kiverődnek. A  mű
helyben javított kocsik tenge
lyei mellett nagy darabszám
ban érkeznek a főváros kör
nyéki szolgálati helyekről is 
hozzánk tengelyek javítás vé

gett Hosszú ideig nem volt ki
dolgozott technológia a felú jí
tásukra, emiatt több tengely 
selejtezésre került. A  közben 
tervezett speciális szerszám 
igen drágának, a  nagy üreg- 
előtüske-készlet miatt gazda
ságtanainak bizonyult A  ma 
is használatos horonymaró ké
szüléket három szerszámlaka
tos újítónk, a kereskedelem
ben is kapható olcsóbb forgá
csoló szerszámok alkalmazásá
val, ötletes kombinálásával 
úgy oldotta meg, hogy minden 
horonyméretnél elvégezhető a 
kalibrálás, ötletük évente több 
mint háromszázezer forint 
megtakarítást eredményezett, 
amelynek 10 százalékát újítási 
díjként megkapták.

Segítőkész vezetők
Ugyancsak kedvező tapasz

talatokat eredményezett a hű
tőkocsik fényezésére az üzem 
három technológusa által ki
dolgozott új munkafolyamat is. 
A  ‘korábban alkalmazott kor
rózióvédelmi technológia gaz
daságtalan volt. A  tapaszolás 
üzem ködben gyakran -lehul
lott a kocsiról, helyreállításuk 
a kocsik forgalomban töltött 
idejét csökkentette. Az újítók 
vékonyabb védőréteget java
soltak, ami a javítás meggyor
sításán túl biztosítja a meg
felelő minőséget és felületvé
delmet, utólagos helyreállítást 
sem igényel. A  jó l átgondolt 
ötlet a kocsimként! 50 óra nor
maidő megtakarításon túl je
lentős anyagköltség-csökkenést 
eredményezett, s tovább mér
sékelte a kocsik forgalomból 
kieső idejét,, ami előnyös a 
vasútnak.

A  Landler járműjavítóban 
jó tapasztalatokat szereztek az 
elmúlt ősszel megtartott újítá
si verseny során, ezért úgy ha
tároztak, hogy a versenyt az 
idén is meghirdetik. (Á2*üzeij}| 
szakemberei, vezetői, minden 
erkölcsi és anyagi. segítséget 
megadnak az új ítómozgalom 
fellehdítéséhez amiben, mita
gadás, sok még a kihasználat
lan lehetőség.

Nem kétséges: az újítómoz
galom eredményei is hozzájá
rultak ahhoz, hogy a Landler 
Jenő járműjavító kollektívája 
1979. évi munkájával kiérde
melte a közlekedés- és posta
ügyi miniszter és a Vasutasok 
Szakszervezete Elnöksége elis
merő oklevelét.

Orosz Károly

Tanácsválasztások előtt
A magyar társadalmi életnek mozgalmas eszten

deje az idei. Túl vagyunk immár a Magyar 
Szocialista Munkáspárt továbbhaladásunk útját 

kijelölő kongresszusán — az alápszenvezdtektől a  Köz
ponti Bizottságig újjáválasztották a tisztségviselőket —, 
folynak a szakszervezeti választások, s mind eközben 
készülünk az országgyűlési képviselők és tanácstagok 
megválasztására ás. Népűnk minden fórumon véle
ményt alkot, helyi és országos eszmecseréken — fele
lősségtudattal, az előttünk álló teendők súlyát átérez
ve — vállal részt az együttgondolkodásból.

Április derekán vált ismertté a Hazafias Népfront 
választási felhívása: június 8-án hazánk valamennyi 
felnőtt polgára az urnák elé járul, hogy leadja volksát 
azokra, akik — társadalmi feladatként vállalva — szű- 
kebb és tágalbb pátriájuk, lakókörzetük, kerületük, 
községük, városuk érdekéiben munkálkodnak majd a 
következő -fél évtizedben. A  Népfront Országos Taná
csának ülésén mondotta Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első titkára; „M i bizakodóak 
vagyunk, és bizakodásunknak megvan a reális alapja. 
A munkásosztály hatalma szilárd, s nagy erőnk a szo
cialista nemzeti egység.... A  magyar nép századokra 
is visszatekintve e három és fél évtized alatt váll 
először egységes nemzetté. Vigyázzunk erre az egység
re, gyarapítsuk, erősítsük tovább!”.

Hatalmas munka kezdődött meg az elmúlt napok
ban: már a választási előkészületek során, az első sza
kaszban mintegy 60 ezer tanácstagi és 352 képviselői 
körzet jelölő gyűlésein kell szót váltani a Hazafias 
Népfront által támogatott nemzeti programunkról, a 
szocialista társadalmat építő politikánkról. A  vasutasok 
nemcsak a jelölők, hanem a jelöltek között is ott van
nak, hifezen hivatásunk teglkiválólbbjlai ¡lakóhelyükön ás 
általában közmegbecsülésnek örvendenek. Azt tartják 
róluk: fegyelmezett emberek, akik a rendet, a pontos
ságot szorgalmazzák-akarják, s következetesen kiáll
nak ama ügy mellett, amelyet képviselnek. Sok ta
nácstag került ki sorainkból a  múltban, s feltehetőleg 
sok helyütt szavaznak rájuk most is. Hisszük: megal
kuvás nélkül végzik majd e társadalmi feladatukat is.

— földes —
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HARMAS IKREK

A  budapesti M ÁV Kórház szülészetén a közelmúltban hármas ikreknek adott éle
tet Kabalec Lászlóné, a Keleti műszaki kocsiszolgálati főnökség dolgozója. A  há
rom újszülött, Gergely, Richard és Adél egészségesek, szépen fejlődnek, így hama
rosan elhagyhatják a kórházat. Képünkön az ikreket Szekeres Katalin ápolónő és 

Bransteiner Márta nővérgyakornok mutatja be a fotóriporternek
(Laczkó Ildikó felvétele)

Fegyver —  asszonykézben
uitán —  a fűtőházi KI&Z- 
szervezat vezetésiét is ralbizlbáík.

A  család gandjaA ma is el
sődlegesen az asszonyokat ter
helik; a lkját gyereket nevelő 
fiatalasszony a mozgalmi 
munkát nem volt képes foly
tatni, szakmai ismereteit v i
szont gyarapítaná akarta. Le
érettségizik, elvégzi a M Á V  
Tisztképző Intézet áUaílSános 
tagozatát, majd a Marxista— 
Leninista Esti Egyetem általá
nos tagozatát is. Ahogy a gye
rekek nőttek, egyre érezibe, 
hogy többet ikéU tenni az em
berekéit, hiszen ezt látta gye
rekkorától kezdve.

A  szakszervezetiben vállalt 
munkált, a nöbizottság vezeté
sével .bízták meg. Ez csak 
lépcsőfok volt egy magasaíbb 
— elíh'ivaftottabb —  feladathoz. 
1974-ben már előképzős mun
kásőr, a következő évben es

küvel tesz hitet elvhűsége 
mellett.

— Amiért ilyen munkát vé
gezhetek, nagyon sokat kö
szönhetek a családnak* Első
sorban férjemnek, aiki mindig 
vállalta a többletet a család 
körül. Segítségük nélkül alig
ha kaphattam volna meg a 
két parancsnoki dicséretet, az
idén az egységgyűlésen pedig 
a Kiváló Muntkásőr • ¡kitünte
tésit.

A  mozgalmi munka —  min t 
régen, az apai háznál —  szin
te az egész családot érinti. A  
fia — Lajos — ifjúgárdista, 
ebben az évben éretitsógáznk 
és a katonai főiskolán szeret
né folytatná tanulmányait, a 
kislány pedig az úttörőmoz
galomban jeleskedik.

A  nagyapa által megkezdett 
utat a lánya után az unokák 
folytatják.

— Zsoldos —

„Vigyázz mások testi épségére is!”

Felszabadulási 

tömegsport verseny
A  miskolci területi bizottság 

hazánk felszabadulásának 35. 
évfordulója alkalmából aszta
litenisz- és sialklk-tömegsport- 
versenyt rendezett.

Az asztalitenisz férfi egyé
ni verseny győztese Jámbor 
György, a  miskolci, járműja
vító dolgozója lett. Második 
Kása Zoltán, miskolci vonta
tási főnökség; -harmadik Kár
páti István, gyöngyösi kitérő
gyártó üzem.

Női egyéniben a győzelmet 
Csontos Istvánná, a miskolci 
igazgatóság dolgozója szerez, 
te meg.

Sakk egyéni: 1. Vasvári Béla, 
szerencsi üzemfőnökség. 2. Ka- 
vesánszki József, miskolci von
tatási főnökség. 3. Kalina Ist
ván, Hatvan—Füzesabonyi pft. 
főnökség.

Sakk csapatversenyben: 1. a 
gyöngyösi kitérőgyártó üzem.
2. a Hatvan—Füzesabonyi p ft
3. a miskolci vontatási főnök
ség.

MISKOLCI SIKER

Országos
lövészverseny

Szegeden
A  M ÁV vezérigazgatója ál

tal kiírt „Felszabadulási Vas
utas Vándorserlegért” lövész- 
verseny ez évi fordulóját áp
rilis 27-lén tartották a szegedi 
MHSZ -lőtté ren. <A versenyen ia 
vasútágaigatóságok és a Ve
zérigazgatóság 4 tagú MHSZ- 
lövészcsapaltlad vettek részt.

A  versenyt Szabó Gyula 
klubtitkár nyitotta meg, majd 
Sajtos Péter vasútdgazgató- 
heiyettes mondott ünnepi be
szédet.

Eredmények: Csapatban: 1. 
Miskolc, 2. Szombathely, 3. 
Szeged, 4. Debrecen, 5. Vasúti 
Főosztály, 6. Pécs, 7. Buda
pesti Igazgatóság.

Egyéniben: 1. Bari Bemát
(Miskolcj, 2. Mester József, 
(Szombathely), 3. Szabó Ká
roly (Miskolc), 4. Bugyi Ele
mér (Szeged) > 5. Hankó And
rás (Szeged), 6. Molnár Géza 
(Pécs), 7. Földényi István 
(Debrecen).

A  miskolci vasútigazgatóság 
győztes csapata elnyerte a sze
gedi vasútigazgatóság külön- 
díjáit, és egy évig őrizheti a 
vándorserleget. Az egyéni ver
seny első három helyezettjei 
értékes tárgyj utalómban ré
szesültek. A  verseny vala
mennyi résztvevője emlékla
pot és emlékplakettet kapott. 
A  díjakat Sajtos Péter vasút- 
igazgatóthelyetes adta át.

Vízszintes: 1. Mindenekelőtt a 
„bátrak”  figyelmébe ajánljuk. 
(Folytatása a 16. függőlegesben.) 
Ii3. Ló, egyes vidékien. 1-4. Szi
getcsoport Florida és Haiti kö
zött. 116. Nem úgy. 16. Testrész. 
10. Földalatti üreg. 1®. Somogy 
megyei helység. .̂ 20. A  harmadik 
személyről. 21. Kamionokon ol
vasható. 22. Vajon beszél? 23. 
Ítélethirdető. 26. Fordított aJcasz-

A  fegyverforgatás évezredek 
óta a  férfiak dolga ugyan, de 
a magyar történelemben is 
többször volt példa ama, hogy 
a nők a haza védelméért 
fegyvert fogtak és ¡férfiakat 
megszégyenítő bátorsággal har
coltak az Igaz ügyért.

A  fegyverforgatók közül ma 
sem hiányoznak a nők, s 
vannak, akik hivatásuk mel
lett, meggyőződésből fogják 
meg a géppisztolyt. Közülük 
való Sápy LdjoSüé, akit tndin- 
deninapi munkája a debreceni 
igazgatóság pénzügyi osztályá
hoz köt. A  beszélgetés las
san indul. Előbb az édesapjá
ról szól, aki szintén Debre
ceniben, a fűtőháznál dolgo
zott, miközben aktív pártmun
kás is volt

„Nekem a nagy iskola az 
otthon volt” —  említi.

Fiaital leányként —  mint 
kocsötfisztíitó — került a fűtő- 
házihoz, ahol azonnal bekap
csolódott a KISZ-munkába. 
A z ifjúsági szervezetet akkor 
formálták újjá, szükség volt 
az aktív fiatalokra. A  lelkes, 
jó szervezőkészségű leányra 
hamar. felfigyeltek a vezetők 
és — különböző megbízatások

tófa. 27. öniásödigyó. 28. Helység 
Vas megyében. 30. Tajték. 32. 
Alagi Torna Egylet. 33. Satu 
azonos betűi. 34. Gyüimölcsiker- 
tész. 36. Bécs közepe. 37. Domb. 
38. Nép a ¡Szovjetunióban. 39. 
Előd. 41. Megújít. 42. Kő. né
mely helyen., 43. Zűrös zűr. 46. 
Súlyt állapít meg. 46. Kanflcalin 
vége. 47. ¡Betűpótlással emel. 48. 
V-vel tűzhányó. 31. Húsos süte-

Munkavédelmi és szociálpo
litikai kiállítást rendezett már
ciusban a záhonyi üzemfőnök-

mény. 52. Mértani fogalom. 63. 
Üt. <95. Visseiai: magas termetű.
56. Rditka férfinév, (ék. hiány)
57. Nyílvesszők tokja. 59. Német 
folyó (fon.) 60. Belső szervünk. 
61. Via . . . Kóma egyik híres 
útja. 63. Római ÍOI.

Függőleges: 2. Először nepül- 
te át a La Manche csatornát. 3. 
A leghíresebb orosz hajó. 4. Ku
tya. 5<. Mairó folyadék. 6. Van 
élelme. 7. Tuakesztán folyója. 8. 
Vissza: döntetlen a sakkban. 9. 
Állam i jövedelem. 10. Zeke köze
pe. Ifi. Megtermékenyített pete
sejt. ili2. A  francia forradalom 
egyik jelszava. 17. Visszafelé 
old. 10. Végtelen hízóik. 24. A 
heterogén ellentéte. 25. Bőr-féle
ség. 28. Hatalmas aigyaigszobor. 
29........Flóris (1315—1089) ré
gész. 30. Szálloda. 31. Gáz. 
34. . . . avkm, légipostával. 35.'
Nyiakmavaló. 40. Mondandója a 
szííndairaibbain. 42. Irodalmi vitát 
kavart gyümölcs. 44. Híradás. 
47. Az ember tragédiája írója. 
49. Osztrák férfinév. 50. Tüzet 
kap. 51. Szalonna. 63. Női név. 
54. Jelfogó, áiramlGözvetítő. 57. 
A Tisza mellékfolyója. 58. Betű- 
pótlással korhol. 61. Az asztá- 
cium vegyjee. 62. A. I.

Beküldendő: vízszintes 1 és
folytatásaként a 16 függőleges.

Beküldési határidő: 1080. má
jus 23.

Az előző keresztrejtvény he
lyes megfejtése: A fajlagos érvér- | 
giadJogyasztás következetes csök
kentése.

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 7. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtéséért: 
Kun Ernőmé, Gyékényes, Arany 
J. u. 6; Kelemen Sándor, Sze
ged, Vadász u. 8.: Fancz Ildikó,
Búcsűszemtiászló, vasútállomás; 
B. Szabómé Vigh Ilona, Szentes 
Zrínyi u. 6.; Szalma Géza Szé
kesfehérvár, Vöröshadisereg út 1.

ség szakszervezeti bizottsága 
az állomás várócsarnokában. 
Fotókkal és munkavédelmi fel« 
szerelésekkel mutatták be a 
munkavédelem fejlődését a 
felszabadulástól napjainkig. A  
modern védőeszközök, beren
dezések hatására csökkent a 
balesetveszély. A  munkavédel
mi előírások megszegése, fe
gyelmezetlenség vagy ittasság 
következtében azonban sokan 
szenvednek balesetet. A  gépe
sített rakodási főnökségen pél
dául az utóbbi kilenc év alatt 
megtízszereződött a balesetek 
száma. A  munkaidőveszteség 
400 munkanapról négy és fél
ezerre növekedett.

A  kiállítás jelszava: „Vigyázz 
mások testi épségére is!” idő
szerű figyelmeztetés. Érdemes 
megszívlelni minden dolgozó
nak.

A  kiállításon fotókon mutat
ták be az üzemi és szociális 
létesítmények korszerűsítését, a 
munkakörülmények fejleszté
sét.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visa Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Budapest VI., Benczúr u. 41. 

Telefon vámosi: 220-072, 
Üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

1)964 Bpast VII., Rákóczi út 64.
Telefon: 224-016 

Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekkszámla szám/unk:

MNB 219 — 11 059 
00—1793 .Szakra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

G. J.

K E R E S Z T R E J T V É N Y

— Szódaadagoló automata. 
Szovjet gyártmányú szódaada
goló automatát helyeztek 
üzembe a közelmúltban a 
dombóvári vontatási főnökség 
mozdony javító műhelyében. A  
berendezés gombnyomásra 14 
Ceásius-foko® szódavizet, ivó
vizet vagy sóoldatot adagod. Az 
automatáit gyorsan megkedvel
ték a melegben dolgozó mun
kások.

—  Vetélkedő. Az MHSZ „35 
év szabad hazában”  címmel 
politikai vetélkedősorozatot 
indított. A  szegedi városi, já
rási döntő győztese a szegedi 
igazgatóság dr. Münnich Fe
renc MHSZ tartalékos klubjá
nak csapata lett. A  csapat tag
jai: Dorogi Péter, Hegyközi 
Pál, Kónya Zoltán és Lengyel 
Dezső a megyei döntőben is 
szeretné öregbíteni a vasutas 
MHSZ-kQlubok jó hímevét.

— Nyugdíjasbúcsúztató. Hat
van állomás Haladás és Le
nin szocialista brigádjai a  kö
zelmúltban ünnepélyes bú
csúztatót tartottak Fain János 
kocsimester és Zavamkó Ferenc 
árui-rányító nyugdíjba vonulá
sa alkalmából. Az ünnepségen 
az állomás vezetői és az szb 
képviselői is részt vetitek. Ko
vács László, a Lenin brigád 
vzezetője köszöntötte a több 
évtizedes szolgálat után nyug
díjba vonult dolgozókat, majd 
ajándékot adtak át részükre.

(Kesztyűs Ferenc rajza)

— Jó együttműködés. Komló 
állomás öt szocialista brigád
ja március 22-én kommunista 
műszakot tartott. A  szolgálati 
beosztás szerint dolgoztak. 
Pluszként azt vállalták, hogy 
segítik a partnervállíal ltok 
többlettermelésének árufuva
rozását. A  komlói szénosztá
lyozó üzem kiszolgálása volt a 
légiontostaibb. Mintegy 600 ton
nával teljesítették túl a rako
dási előirányzatukat.

— Kommunista szombat. A 
békéscsabai vasúti csomópont 
dolgozói április 19-én kommu
nista szombatot tartottak. Az 
érte járó pénzt a városi sport
csarnok építésére ajánlották 
fel. A  pft. főnökség, a szertár 
és az üzemfőnökség dolgozói 
az állomás peronjának meg
hosszabbításán dolgoztak. A 
nők az állomás és. a szerelvén 
nyék takarítását végezték.

— Bővül a Csöpi-család. A 
Csöpi névre keresztéit cseh
szlovák gyártmányú dízelmo
torvonatokat gyorsan megsze
rette az utazóközönség. A 
MÁ<V újaitíb szeretvényeloeft 
rendelt a szomszédos ország
ból, s ebből öt egységet Zala
egerszeg kap.

— Vágánykorszerűsítés. Fel
újítják a Budapest—Pécs vas
útvonal Keszőíhidegkút—
Gyönk, valamint Szakály—Hő- 
gyész állomások közötti sza
kaszát. Hagyományos szerve
zéssel a vágánycsere 110 napot 
venne igénybe. Most a terve
zett idő 46 nap. A  munkálatok
kal így előreláthatóan május 
végére elkészülnek.

Lakáscsere
Elcserélném székesfehérvári 

egy plusz (lóéit félszobás (63 négy
zetméteres) ftiamiáosi lakásomat, 
hasonló budaipesti, vagy környé
ki tanácsira. L ift van. Lafkótele- 
pí házmestert vagy ¡MÁV -bérto
ldás is érdekel. Cím: Dtaróczl
Deltán Székesfehérvár, József A. 
u. 2tfc. V/l.; Telefon: 412—10.

Elcserélném két szoba komfor
tos, kertes lakásomat egy szoba 
komfortosra vagy hasonló taná
csira. Éráaklödmá lelhet Balogh 
László Budapest, Keresztúri úti 
MÁV-télep V ffl. ép. 4. 1106.

Elcserélném nagyméretű (97 
négyzetméter) kettő szobás, 
komfortos n . emeleti MÁV-toér- 
lakásomat vasutas dolgozóval 
egyszobás, komfortos, földszinti 
vagy I. emeleti budai tanácsi la
kásra. Érdeklődni: Budapest,
V III. Kerepesi út 1—5. VI. ép. 
n . ém. 31. Hegedős.

Elcserélném Budapest V III. ké
rőiéit Kiss József utcai egy szé- 
ba (5x5 m ), konyha, fürdőszo
ba, W. C. helyiségekből álló. 
földszinti, tanácsi főbérleti laká
somat két- vagy háromszobás bu
dapesti MÁV-bérlakásra. Érdek
lődni lelhet szombat és vasárnap 
kivételével reggel 7,30—10 között 
a U7<4—946 telei óraszámán, Sán
dor Tiboménál.

Elcserélném két szolba komfor
tos, 48 négyzetméteres MÁV-bér- 
íaká sómat, valamint 1,5 szobás 
távfűtéses, Fest közeli tanácsi 
latkást három-, három és fél
szobás lakásra. Érdeklődni csak 
14 óra után a 1(34—602 telefo
non, Fejesné.

Eladnám Budapest, XVHL, La
katos u. 20. alatti kertes családi 
házam. Két szoba komfortos be
költözhető, plusz szoba-konyha 
lakottan. Érdeklődni telefonon 
este 6 után 274—‘4112.

A  Szakszervezetek Országos Tanácsa Munkavédelmi To
vábbképző Intézete az 1980/81-es tanévre felvételi pályázatot 
hirdet tanfolyamos felkészitésű munkavédelmi technikus mi
nősítő vizsgára, középfokú szakképesítéssel rendelkező dolgo
zók számára.

Ipari szakon;
Bagi Ilona Finommechanikai es Műszeripari Szakközép- 

iskolában (Budapest, XX., Kossuth L. u. 35. 1203)
Mechwart András Gépészeti Szakközépiskolában (Debre

cen, Széchenyi u. 58. 4027)
Gábor Áron Kohó- és öntőipari Szakiközépiskolában (Mis

kolc, Bólyai Farkas út 10. 3520)
Zipernovszky Károly Gépészeti Szakközépiskolában (Pécs, 

48-as tér 2. 7601)
Déri Miksa Gépészeti Szakközépiskolában (Szeged, Úttörő 

tér 7. 6724)
Latinka Sándor Gépészeti Szakközépiskolában (Szombat* 

hely, Rohonci út 1. 9701)
Mezőgazdasági szakon:
Hevesi Ákos Szakközépiskola és Szakmunkásképző Inté

zetben (Szombathely,-. Úttörő u. 10. 9700)
Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskolában (Oros

háza, Kossuth L. tér 1. 5901)
Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskolában (Ka

posvár, Dénes major 2. Pft. 16. 7400)
A  vizsgára felkészítő tanfolyam 300 órás és 10 hónap szor

galmi idő alatt bonyolódik le.
A  jelentkezési lap beszerezhető, budapesti dolgozóknak dl 

iparági szakszervezeti központ (szakmai szakszervezetek) mun
kavédelmi osztályán, vidéki dolgozóknak a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsa munkavédelmi osztályán. A  jelentkezési lapo
kat a mellékletekkel együtt a választott szakközépiskola címé
re kell megküldeni.

Jelentkezési határidő: 1980. május 31.
A  felkészítő tanfolyam díja: 2200 Ft, a minősítő viisga 

dija 380 Ft.



Jogos az emberiség aggódása
*

Békenagygyűlés a TBEF 
Tatai úti kultúrtermében

Az országos Béketanács és Rákosrendező csomópont 
szakszervezeti bizottsága a béke és barátság hónap ke
retében — a pályaudvar szocialista brigádjainak kezde
ményezésére — a fasizmus felett aratott győzelem 35. 
évfordulója alkalmából május 12-én békenagygyűlést 
rendezett a MÁV TBÉF Tatai úti kultúrtermében.

A nagygyűlésen, a mintegy 350 vasutason kívül meg
jelentek a XIV. kerületi tömegszervezetek vezetői, köz
tük Koreczki Gusztáv, a kerületi pártbizottság titkára, 
Háziinger György, az Országos Béketanács alelnöke, va
lamint Molnár György, a vasutas-szakszervezet titkára, 
és Kiss Károly, a budapesti vasútigazgatóság vezetője.

Részt vett a békenagygyűlésen a Béke Világtanács 
elnökségének ülésére hazánkba érkezett nemzeti béke
mozgalom három képviselője is: Daud Barakat, a Pa
lesztin Felszabadítási Front genfi központja mellett 
működő irodájának vezetője; N’Déné N'Dao, a Szene
gáli Béketanács elnöke és Abdallah Hidjazi, a PFSZ 
budapesti irodájának vezetője.

A nagygyűlést Ficzere Béla, a csomópont pártbizott
ságának titkára nyitotta meg, majd Sólyom Ferenc, a 
SZOT titkára mondott beszédet. Méltatta többek között 
a békemozgialom jelentőségét, és felhívta a figyelmet a 
béke megőrzésének szükségességére, a közvetlen hábo
rús veszély elleni összefogásra.

— A békét és biztonságot veszélyeztető erők ismét 
támadásba lendültek. A  földünkön már eddig felhalmo
zott nukleáris csapásmérő erő tizenötszörösen megha
ladja a földi élet teljes ki pusztításához szükséges meny- 
nyiséget. A világ napi fegyverkezési kiadásai meghalad
ták az egymilliárd dollárt. A világon huszonkét millió 
katona áll fegyverben. 124 ezer harckocsi, 35 ezer harci 
repülőgép, 12 ezer hadihajó, több ezer interkontinentá
lis rakéta, megállapíthatatlan mennyiségű taktikai 
atomrakéta áll készenlétben az arzenálokban. Érthető 
és jogos tehát az emberiség aggódása a világbékéért — 
mondotta a SZOT titkára, majd így folytatta:

— Pártunk és kormányzatunk a nemzetközi politika 
minden lehetséges fórumán fellép a feszültségek csök
kentése érdekében. Erről beszélt pártunk képviselője az 
európai kommunista és munkáspártok párizsi tanácsko
zásán, amikor kifejtette: „Határozott álláspontunk, hogy 
kontinensünk és a világ minden felelős politikai ténye
zőjének, a józan gondolkodású embereknek cselekvőén 
kell hozzájárulniok az emberiség létét fenyegető súlyos 
veszélyek elhárításához.”

Sólyom Ferenc beszéde után felszólalt Daud Barakat, 
a Palesztin Felszabadítási Front genfi központja mellett 
működő irodájának vezetője, aki a palesztin nép küz
delmeiről adott számot.

K. S.
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A vasút áprilisi szállítási teljesítménye

24 millió 536 ezer utas 
és 10 millió 704 ezer tonna áru

Előzetes adatok szerint a 
vasút áprilisban

24 millió 536 ezer utast 
szállított,

amely a bázist alapul véve 
99,8, a tervhez képest pedig 
99,3 százalékos teljesítésnek 
felel meg. Az utaskilométer 
teljesítése várhatólag 100,9, il
letve 96,7 százalékot tesz ki.

A  személyszállítás minősége 
kismértékben romlott. A me
netrendszerűség az összes köz
lekedett vonatnál a bázisbeli 
97,5 százalékról 97 százalékra, 
a nemzetközi vonatoknál pe
dig 59,7 százalékról 59,1 szá
zalékra esett vissza. A fajla
gos késési idő 31,4 percről 34,9 
percre nőtt.

Áprilisban a vasúttal szem
ben támasztott áruszállítási 
igényt mind a bázishoz, mind 
a tervhez képest erőteljesen 
csökkenő tendencia jellemezte. 
A vasút

10 millió 704 ezer tonna 
árut szállított.

Ezzel a bázishoz viszonyítva
96.8, a tervet alapulvéve pe
dig 93.9 százalékos teljesítést 
ért el. A lemaradás abszolút 
értéke 352 ezer, illetve 695 
ezer tonna.

1979. áprilisához viszonyít
va áz elszállított árumennyi
ség a belföldi forgalomban
2.8, az import küldemények
nél 0,3, a tranzit relációban 
pedig 11,1 százalékkal csök
kent, míg az export szállítá
sok volumene 1.3 százalékkal 
nőtt. A tervhez képest az im
port áruknál 0,6 százalékos 
túlteljesítés, a belföldi, export 
és tranzit küldeményeknél vi
szont jelentős lemaradás kö
vetkezett be.

A kocsiigényes áruforgalom 
volumene az összehasonlítási 
alapokhoz képest 1.8. illetve 
4.4 százalékos visszaesést mu
tat. Ezen belül *a fontosabb tö
megáruk közül

kőből 4, szénből 0.8, ce
mentből 10,8 és tűzifából 
5 százalékkal többet, míg 
kavicsból 9,2, téglából 11,6 

cementgvártmánvokból 
11,1, műtrágyából pedig 
15,7 százalékkal keveseb

bet

lkai, az utóbbi pedig 3,2 szá
zalékkal volt több mint egy 
évvel korábban.

A záhonyi átrakókörzet be
lépő áruforgalma 4,5 száza
lékkal alatta maradt a bázis
szintnek. Az átrakott, illetve 
kirakott kocsik mennyiségét 
azonban 1,4 százalékos emel
kedés jellemezte. A térségben 
megrakott normál nyomtávú 
teherkocsik száma 1,9 száza
lékkal, az ezekbe berakott 
árusúly pedig 2,3 százalékkal 
emelkedett.

Az áruszállítás minőségét és 
a járművek kihasználását áp
rilisban fejlődő tendencia jel
lemezte. Az időre ki nem ál
lított teherkocsik száma 63.7. 
a géprevárási esetek mennyi
sége 12,7. a géoácsorgások 
száma 20.7 százalékkal csök
kent. a tehervonatok menet- 
rendszerűséee pedig 73,3 szá
zalékról 74,1 százalékra nőtt.

A vasút a mozdonykihászná- 
lási tervét,

a villamos vontatásnál 
100.5. a nagy dízel mozdo
nyoknál 100.3. a kis dízel 
mozdonyok esetében pedig 
101.4 százalékra teljesí

tette.

Alkotó ifjúság
A szocialista brigádvezetők 

értekezletén — egy nappal a 
kommunista szombat előtt — 
mutatták be a szombathelyi 
vontatási főnökség fiataljai
nak az Alkotó ifjúság pályá
zatra beküldött anyagából 
készült tablókat. A forradal
mi ifjúsági napok keretében a 
szolgálati főnökség oktatóter
mében tizenhat 30 éven aluli 
vasutas fiatal 32 munkával 
jelentkezett. Ezek között tíz 
műszaki — már újításként 
alkalmazott — alkotást is ki
állítottak és 22 hobbi munkát 
is láthattak az érdeklődők.

A pályázat anyagát április 
2-től, 'a csomóponti KISZ- 
bizottság javaslatára, a szer
tárfőnökség tanácstermében is 
kiállították, hogy még többen 
megismerhessék, láthassák a 
fiatalok értékes és ötletes 
megnyilvánulásait.

Munka 
és műveltség

Közművelődési vetélkedő 
Szegeden

Csöng rád megye vasutas szo
cialista brigádjai közül 46 ne
vezett be az idei Munka és 
Műveltség közművelődési ve
télkedőbe. A munkahelyi ‘ se
lejtezők után 8 csapat jutott' a 
szakági döntőbe, amelyet má
jus 6-án tartottak Szegeden, a 
MÁV-munkásszálló épületé
ben. A vetélkedőben a szentesi 
üzemfőnökség Bebrits Lajos 
szocialista brigádja végzett az 
első helyen, a  második a szen
tesi Dózsa György, harmadik 
a hódmezővásárhelyi Berego- 
voj szocialista brigád lett.

Az első két helyezett képvi
seli majd a vasutasokat a me
gyei szakmaközi döntőben.

Kommunista műszak 
Szerencsen

K E Z D Ő D I K  A F Ő I D É N Y

Az idén 38  ezer vasutas és családtag 
üdülhet vállalati és

Június 5-én kezdődik az 
üdülési főidény. Ilyenkor min
dig előtérbe kerül ez a téma, 
sokan megkérdezik: vajon kik 
és hányán üdülhetnek az idén? 
Üdülni egész évben lehet, még
is a többség csak nyáron akar. 
Sok félreértésnek, panasznak 
volit már ez tárgya, pedig a 
vasutas-szakszervezet arra tö
rekszik, hogy az üdülési lehe
tőségek bővítésével egész év
ben biztosítsa a nyugodt, kul
turált pihenés körülményeit. 
Ezen a téren az utóbbi évek
ben említésre méltó eredmé
nyek születtek.

Hatvanhat, különböző szín
vonalú vállalati üdülővel ren
delkezünk. A  létesítmények 
bővítésével lehetővé vált, hogy 
az eddiginél több családos dol
gozót, fizikai munkást, gyer
mekét egyedül nevelő anyát, 
kis nyugdíjban részesülő vas
utast üdültessünk.

Tavaly a SZOT-tól 11910 
beutalójegyet kaptunk. Ebből 
az alapszervezetek 194-et (ér
téke: 72 836 Ft) nem tudtak ki
adni, mert nem volt érdeklő
dő. A  téli beutalók általában 
nem népszerűek. A nyári 
SZOT-beutalók egyébként ke
resettek, mert az üdülőkben 
színvonalas ellátásban része
sülnek a vendégek, gazdag 
kulturális és sportprogramok 
között válogathatnak. Lénye
ges változást ígér a SZOT el
nökségének 1979. szeptemberi 
határozata, amelynek értelmé
ben 1981-től a vasutas-szak- 
szervezet kapja meg és osztja 
el a SZOT-beutaló jegyeket a 
területi bizottságoknak. Eddig 
az SZMT-k látták el ezt a fel
adatot. A szakmunkástanuló 
és csoportos gyermekbeutaló 
jegyek elosztása továbbra is 
változatlan marad. Ezzel az 
intézkedéssel lehetővé válik' á 
SZOT és a vállalati üdülő je
gyek igazságosabb elosztása, 
összehangoltabb koordinálása.

Vállalati üdülőinkben ta
valy csaknem tizenhatezren 
üdülhettek. 1976-hoz viszonyít
va 4600-zal emelkedett az 
üdültetettek száma. Egyik leg

modernebb családi üdülőnk a 
balatonboglári. Bővítése, fel
újítása hetvenmillió forintba 
került. Most már turnusonként 
300 személy töltheti itt szabad
ságát. Ezenkívül népszerűek 
a balatonfenyvesi, a balaton
kenesei, a zamárdi, a vonyarc- 
vas hegyi és a mezőkövesdi 
üdülők is.

Az idén már 19 400-an vehe
tik igénybe létesítményeinket.

A  gyermekek pihenését a 
minden igényt kielégítő bala
tonkenesei üdülő szolgálja. Ta
valy közel 2600 gyermek töl
tötte itt a vakációt. A  vállalati 
családos üdültetéssel együtt’ 
5877 gyermek üdülhetett.

Megteremtettük a külföldi 
csereüdülés , lehetőségeit is. 
1979-ben Balatonkenesén ösz- 
szesen 166 szovjet, osztrák, len
gyel és NDK-beli gyereket fo
gadtunk. Ugyanennyi magyar 
vasutas gyermeke utazhatott 
az említett országokba. Olasz
országgal az idén kötünk cse
reüdülési szerződést.

1980-ban vállalati és SZOT- 
beutalóval összesen 38 ezer 
vasutas és családtag üdülhet. 
Üdülőnk személyzete már fel
készült a főidényre. Az idén 
még jobb körülmények között 
pihenhetnek a MÁV dolgozói.

szállított a vasút, mint 1979 
áprilisában.
* A vasúton fuvarozott élőál
lat és a könnyen romló áru
küldemények mennyiségét vi
szont növekvő tendencia jelle
mezte. Az előbbi 17.7 százalék-

A dolgozó teherkocsik áru
tonna-kilométerben kifejezett 
naoi munkáia 0.9 százalékkal 
volt kedvezőbb mint a bázis 
időszakban. Kedvezően alakult 
a vasút nemzetközi teherko
csi-gazdálkodása is.

A szerencsi üzemfőnökség 
gazdasági és társadalmi veze
tői április 16-án és 19-én kom
munista műszakot rendeztek, 
amelyen nyolcszáz dolgozó 
vett részt. Lefestették az állo
más előtti padokat, kapukat, 
szétterítették a gyöngykavi
csot és összegyűjtötték a vágá
nyok közötti hulladékot.

A  kétnapos kommunista mű
szakot Lénin születésének 110. 
évfordulója és a  XII. párt
kongresszus tiszteletére szer
vezték.

Pimebomót
nyitiGySEV

A GySEV vendéglátó szolgá
lata Sopronban, a Bécsi út 6. 
szám alatt, a régi bécsi várka
punál levő műemlékház pincé
jében június 1-én százszemé
lyes, 11. osztályú pinceborozót 
nyit. A  pincében a Soproni 
Állami Gazdaság exportminő
ségű borait árulják, ezenkívül 
ebédet és vacsorát is szolgál
nak fel. A vendégek ital-dísz
dobozokat és emléktárgyakat 
is vásárolhatnak: itt. Csoportok 
kívánságára műsort is szervez
nek..

A Z  U T A S E L L Á T Ó  K E Z E L E S E B E N

Új büfé nyílt Szombathelyen 
a Haladás Művelődési Házbán

Szombathelyen a vasutasok 
Haladás Művelődési Házában 
április 9-én új büfét nyitott 
az Utasellátó Vállalat. A ter
melőszövetkezeti közös érté
kesítési vállalkozás által ke
zelt italmérést vették át üze
meltetésre. A büfét a jármű
javító üzem egy hónap alatt 
teljesen felújította.

Kicserélték a padozatot. 
Növeli a vendégfogadás han
gulatát a tápé tás fal és a

Május 6-án Budapesten tartotta igazgató tanácsülését az Intercontainer Társaság. 
Az ülésen a társaság elnöke, vezérigazgató ja, pénzügyi és kereskedelmi igazgatója, 
valamint az igazgató tanács tagjai vettek részt, nyolc országból. A  résztvevők meg
tárgyalták többek között a konténerfuvarozással kapcsolatos forgalmi helyzetet, fs 
elfogadták az előző év pénzügyi költségvetéséről készített beszámolót. Képünkön a

tanácskozás résztvevői láthatók
(Laczkó Ildikó felvétele)

korszerű világítás. A kiszolgá
lást segítő vadonatúj beren
dezések, bútorok, függönyök 
barátságossá, otthonossá te
szik a büfét.

A járműjavító üzem dolgo
zóit munkaidő után, valamint 
a kultúrházat felkereső láto
gatók a jövőben cukrászter
mékeket, több büféárut és az 
üdítő italok szélesebb válasz
tékát fogyaszthatják.

A felújítás összes költsége 
300 ezer forintot tesz ki, 
amelyből az építkezést a jár
műjavító, a berendezéseket 
az Utasellátó fedezte. Nem 
készülhetett volna ilyen rövid 
idő alatt el az átalakítás, ha 
a járműjavító Ybl Miklós, a 
Kandó Kálmán, a Zalka Má
té és a. Fürst Sándor szocia
lista brigádjai közel 400 órát. 
nem dolgoztak volna társa
dalmi munkában.

A  GYŐZELEM NAPJA ALKALMÁBÓL

N em zetközi fotókiállítás 
a M űcsarnokban

A Kulturális Minisztérium, a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége és a Magyar Távirati Iroda nemzetközi fotó- 
pályázatot hirdetett a fasizmus felett aratott győzelem 
35. évfordulója alkalmából. A pályázaton tíz szocialista 
ország fotóművészei vettek részt.

A kiállítás célja az volt, hogy a fotóművészet eszkö
zeivel mutassák be a baráti szocialista országok kultúrá- 
Iis és művészeti életének eredményéit, fejlődését. A több 
mint félezer művet neves fotóművészekből álló nemzet
közi zsűri bírálta el. A zsűri döntése alapján 74 szerző 
J32 alkotása került a kiállításra.

A pályázat fődíját Garda Joya kubai fotóművész 
kollekciójának ítélték oda. A jubileumi kiállítás szinte 
egyedülálló sajátossága, hogy ugyanez a válogatás egy
idejűleg kerül bemutatásra valamennyi szocialista or
szágban a győzelem napja tiszteletére.

A Műcsarnokban rendezett kiállítás május 8-tól jú
nius 1-ig tekinthető meg hétfő kivételével naponta 10- 
től 18 óráig.
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Az első szakasz lezárult
Szakszervezetünk alapszervezeteinél április végéig 

befejeződtek a bizalmi- és főbizalmi választások. Az áp
rilis első napjaiban kezdődött eseményt talán sohasem 
előzte meg olyan érdeklődés és körültekintő előkészítés, 
mint az idén. Már elkészült a statisztika is. Eszerint 7853 
bizalmit, 7996 helyettest, 1023 főbizalmit és majdnem 
ugyanannyi helyettest választottak a tagok. Ezek a szá
mok önmagukban is imponálóak. Összesen majdnem ti
zennyolc ezer dolgozó vallhatja magát szakszervezeti 
aktivistának, képviselheti munkatársai érdekeit. E szé
les tisztségviselői réteg egyéb jogokat is gyakorolhat, hi
szen a megbízatáshoz, címhez tiszteletreméltó hatáskör 
is társul. Aktív részesei lehetnek a gazdasági munkát, a 
szociális körülményeket és különböző munkahelyi ügye
ket lényegesen befolyásoló döntéseknek.

A csoportértekezletek, a beszámolók és a választá
sok tapasztalatai kedvező politikai légkört tükröznek. 
Több szolgálati helyen élénk vita előzte meg a bizalmi 
személyének kiválasztását. Hogy mennyire fontosnak 
tartották a rátermettséget és a megbízhatóságot, bizo
nyítja az is, hogy a szakszervezeti bizottságok által ja
vasolt tisztségviselők közül 83 bizalmi, 76 helyettes, 14 
főbizalmi és 5 helyettes személyével nem értett egyet a 
tagság és helyettük másokat választottak.

A választást megelőző beszámolókon, értekezletete
ken a tagság csaknem 40 százaléka hallatta szavát, fej^ 
tette ki véleményét.

A bizalmiaknak az elmúlt évek munkájáról szóló 
összegezése általában színvonalasabb és tartalmasabb 
volt, mint a korábbi választásokon. Reálisan, gyakran 
önkritikusan szóltak saját munkájukról, feltárták a cso
port szervezeti életének gondjait, elemezték a munka
helyi légkör, munkamorál kérdését. Több helyen véle
ményt mondtak a tömegszervezetekkel és a gazdasági 
vezetőkkel való együttműködésről. Általában a közössé
gi gondok kerültek előtérbe. A hozzászólók szavaiból is 
a tenniakarás csendült ki. Sokan foglalkoztak például a 
differenciált bérezés következetes végrehajtásával, a 
szociális körülmények fejlesztésével, a megnövekedett 
jog- és hatáskörök érvényesülésének gyakorlati gondjai
val. Több szolgálati helyen például a partner gazdasági 
vezetők tájékozatlansága alapvető akadálya a bizalmi
val való együttműködésnek.

A szakszervezeti választások első szakasza kedvező 
tapasztalatokkal zárult. A beszámolókon elhangzottak 
feldolgozása még nem fejeződött be, a hasznos javasla
tok alkalmazására is csak később kerülhet sor, de any- 
nyi már most is megállapítható, hogy fokozódott a tag
ság politikai érzékenysége és felelőssége. Ennek köszön
hető, hogy a legalkalmasabb, legrátemettebb dolgozók 
nyerték el a tagság bizalmát.

Most már rajtuk és a társadalmi-gazdasági vezető
kön múlik, hogy ezt a bizalmat hogyan kamatoztatják!

K. S.

A jó  beszámoló felkelti 
a tagság érdeklődését

Vezetőség választó taggyűlés a terézvárosi pályafenntartási főnökségnél 

A MÁV Terézvárosi Pálya- még meggondoltabb, jobb mi- kértek és kaptak szót. A hoz
zászólók közül többen is érin
tették, hogy a pártszervezet és 
a tömegszervezetek együttmű-

fenntartási Főnökségének mun- nősógű munkát várnak a biaal- 
kahelyein 466-an dolgoznak, miaktól és a főbizalmiaktól.
Közülük 428-an szervezett dől- Kiderült a beszámolóból, 
gozók. A szakszervezeti vá- hogy ami jól megy a legfelső ködése példamutató a főnök- 
lasztások során 23 bizalmit, 8 szinten, az még nem honoso- ségen. A pártszervezet titkára, 
főbizalmit és ugyanennyi he- dott meg közép- és alsószinten, 
lyettest választottak. Május Példa erre a következő részlet:

többek között elmondta, hogy 
rendszeresen beszámoltatják a

8-án a bizalmiak és főbizal- A szakszervezeti bizottság párttagokat arról: hogyan dol-
miak, valamint a szakszerveze- rendszeresen beszámoltatta a 
ti bizottság tagjai, a Nyugati gazdasági vezetőt. A beszámo-

goznak a tömegszervezetekben. 
Amikor a jelölő bizottság elnö-

pályaudvar kultúrtermében lók reálisak, tárgyilagosak vol- ke ismertette, hogy kiket java- 
gyűltek össze, hogy meghall- tak és alapos felkészülésről ad 
gassák — és megvitassák —, a tak tanúbizonyságot. A gazda 
szakszervezeti bizottság, s a sági vezető beszámolóit a szak- indokolta, hogy a jelöltek kö- 
számvizsgáló bizottság jelenté- szervezeti bizottság minden zött szereplő párttagok mivel 
sét az elmúlt öt esztendőben esetben elfogadta. Ugyanakkor érdemelték ki a bizalmat, 
végzett munkáról és megvá- a főbizalmi munka alapvető 
lasszák az új szakszervezeti bi- hiányossága, hogy a szákszer- 
zottságot, a számvizsgáló bi- vezeti bizottság többszöri fi- 
zottságot, valamint a bizalmi gyelmeztetése ellenére sem szá- 
küldötteket a területi tanács- moltatták be a főpályamestere- ,
ba. két, elmulasztották gazdasápi szerepeltek elsősorban a hozza

munkájuk évenkénti vélemé- 
Jogos igények nyezését.

sóinak a különböző feladatok 
ellátására, a párttitkár külön is

A beszámolóban is említett 
szociális gondok mellett a ter
melés, valamint a hatékony 
munkával kapcsolatos témák

Részletesen foglalkozott a be- 
A szakszervezeti bizottság számoló a termelést segítő te- 

munkájáról Nyemcsók János vékenvség értékelésével. Meg- 
titkár adott számot. Elmondta, állapította, hogy a szakszerve- 
hogy a csoportok tagjai az el- zet eredményes segítője volt a 

'ti ' i\. . szocialista munkaversenvnek.múlt években megtanultak, Elősegftette a doleoz6k kezde-
hogy olyan bizalmit kell vá- ménvező készségének kibonta-

szólásokban. Elhangzott, hogy a 
csökkenő létszámmal csak úgy 
lehet helytállni, ha egyre több 
gép segíti a pályafenntartási 
dolgozók munkáját. Ezzel kap
csolatban jegyezte meg Fekete 
József, a főnökség vezetője, 
hogy különösen a Nyugatiban 
és Rákosrendezőn lenne szük
ség speciális gépcsaládokra,

lasztaniuk, aki ismeri a mun- koztatását. Az elmúlt öt évben amelyek segítségével megelőz- 
kájukat, életüket, s akinek van három szocialista brigád kap- Vetnék a nagyobb meghibáso- 
bátorsága ahhoz, hogy — a ta meg a ..MÁV Kiváló Bri- dásokat. 
munka és a dolgozók érdeké- gádia”  címet és négv kollektí- 
ben —, megvívja a mindennapi y f érte el az aranv fokozatot. A 
„csatákat.” Ugyanakkor a bi jó munkahelyi légkörnek kö
zalminak politikailag is kép szönhető. hoev 212-en tagjai

Kilenctagú szb-t 
választottak

zettnek kell lenni és kiváló ^ r 7*5^!'í̂ na_!* és ^számuk év
emberi tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie. A szakszervezeti 
bizottság úgy tapasztalta, hogy 
a tagság a legjobb közösségi 
embereket igyekezett bizalmi
nak megválasztani, olyanokat, 
akik képesek arra is, hogy ne
met mondjanak abban az eset-1 
ben, ha az egyéni érdek ke
resztezi a csoportérdekeket. Az 
is elhangzott, hogy a jövőben

ről évre gyarapszik.

Megoldásra váró 
feladatok

Sok szó esett a dolgozók szo
ciális ellátottságáról is. Erről a méS a hozzászólók a tanulás 
beszámolóban a következő fontosságáról, az idős dolgozók

Szó esett a teljesítménybé
rezés kiterjesztésének fontos
ságáról is. A dolgozókat úgy 
kell érdekeltté tenni egy-egy 
sürgős munka mielőbbi elvég
zésében, hogy egyúttal az egyé
nek is jól járjanak. Beszéltek

mondatok hangzottak el:
— Társadalmunkban alapve 

tő követelmény, hogy a mun

megbecsüléséről, az üzemi de
mokrácia továbbfejlesztéséről, 
a táppénzfegyelemről és arról

Szentesi tapasztalatok

A szakszervezeti bizottság igazodott 
a megváltozott munkakörülményekhez

A  szentesi vasutasok bizal- 
miküldöttei május 8-ám, a 
vasutas-kultúrotthonban vá
lasztották újra az üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottságát. 
A megjelent küldötteket és a 
vendégeket — köztük Nagy Pál 
országgyűlési képviselőt, Ol- 
tyán Lajost, a szentesi városi 
pártbizottság osztályvezetőjét 
és Ácsai Mihályt, a területi 
bizottság titkárát — Szőke Pál 
üzemfőnök-helyettes köszön
tötte, majd Rácz Sándor, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra. tartotta meg beszámolóját.

Hangsúlyozta többek között, 
hogy a testületi üléseiken á 
dolgozókat érintő valamennyi 
kérdést megvitatták. Több al
kalommal foglalkoztak az élet- 
és munkakörülményekkel, 
munkaügyi és munkajogi, va
lamint az anyagi ösztönzéssel 
kapcsolatos feladatokkal. Te
rületünkön korábban két (for
galmi és vontatási) szakszer
vezeti bizottság működött. Az 
elmúlt év őszén, a közben lét
rehozott üzemfőnökség szer
vezetének megfelelően, üzem
főn ökségi szakszervezeti bi
zottságot választottak. E vá
lasztást megelőzően más szer
vezeti változás is történt. Ne
vezetesen az, hogy a forgalom
nál a taggyűlések szerepét át
vette a szakszervezeti bizott
ság és a bizalmiak együttes 
ülése. A  szakszervezeti mun
kát a forgalomnál 34, a vonta
tásnál 21 bizalmi segítette.

Az szb-titkár a beszámoló
ban kiemelte a szakszervezeti 
bizottság termelést segítő te
vékenységét. Ez összhangban 
volt a vasút, az igazgatóság 
alapvető célkitűzéseivel, a sze
mély- és áruszállítási igények 
maradéktalan kielégítésével a 
szolgáltatások színvonalának 
emelésével, a munka haté
konyságával, az eszközkihasz
nálással, s nem utolsósorban a 
takarékossággal. A szentesi

vasutasok megértették e fel
adatok fontosságát és segítet
ték azok megvalósítását. En
nek sikerére utal az 1975-ben 
kapott vezérigazgatói dicséret, 
a két évvel későbbi Kiváló 
Vasúti Csomópont kitüntetés, 
s a közelmúltban átadott ok
levél elismerés is.

A személy- és áruszállításon 
kívül a munkáskollektívák 
társadalmi munkát is végez
tek. Jó eredményt értek el az 
újítómozgalomban, és a brigá
dok a kulturális vetélkedőkön 
is jeleskedtek.

A szakszervezeti bizottság 
sokat tett a szociális és egész
ségügyi ellátás javításáért. A 
lakásgondok enyhítésére öt év 
alatt több mint kétmillió fo
rintot fordítottak. .

A beszámoló után Dobos 
Imréné, a számvizsgáló bizott
ság elnöke tett jelentést mun
kájukról, majd a területi bi
zottság minősítését Gulyás Fe
renc, a tb munkatársa ismer
tette. Kiemelte, hogy az üzem
főnökség 803 dolgozójának 98,5 
százaléka szakszervezeti tag. A 
.területi bizottság jónak ítélte 
az elmúlt év őszén megválasz
tott szakszervezeti bizottság 
munkáját. A régi vezetők se
gítették a megválasztott új 
testület tagjainak tevékenysé
gét. Az szb rövid idő alatt 
igazodott a megváltozott kö
rülményekhez, eredményesen 
mozgósította a dolgozókat a 
feladatok végrehajtására.

A  beszámolót vita követte. 
Ácsai Mihály tb-titkár tol
mácsolta a vasutas-szakszerve
zet központi vezetősége és a 
tb üdvözletét, majd az üzem
főnökségek létrehozásának 
szükségességéről és az ehhez 
igazodó szakszervezeti munka 
fontosságáról beszélt.

Végezetül megválasztották a 
13 tagú szakszervezeti bizott
ságot, az 5 tagú számvizsgáló

bizottságot és a felsőbb bizal
mitestületbe akkreditált dolgo
zókat. A szentesi üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottságá
nak titkára ismét Rácz Sándor 
lett.

G. J.

káltató a dolgozók szociális el- hogy a szabad ég alatt dol-
látottságáról a legmesszebb- 
menően gondoskodjék. Főnök
ségünknél ezen a téren a Il-es, 
a VI-os és a VU-es GMPSZ- 
nél az elmúlt öt évben nem 
történt semmi. Zsúfoltak a

gozó pályafenntartási dolgozók 
közül a jelenleginél többen sze
retnének melegvizü fürdőhe
lyen üdülni.

A  vitát követően került sor a 
tisztségviselők megválasztásá-

szállások. rosszak az ágyak, ra. A  (küldöttek 9 tagú szalk- 
niszkosak a matracok. Megöl- szervezeti bizottságot, 3 tagú 
dódott viszont az I-es főpálya- számvizsgáló bizottságot vá- 
mesteri szakasz dolgozóinak lasztottak. A szakszervezeti bi- 
gondja: korábban 24-en vol- zottság elnökének Hegedűs Fe-
tak egv helyiségben, most vi
szont 3—4 ágyas szobákban pi
henhetnek. Üj heverőket és 
szekrényeket is kaptak.

A szakszervezeti bizottság 
beszámolójának és a végzett 
munkának az volt a legjobb 
kritikája, hogy a vitában 18-an

rencet, titkárának pedig ismét 
Nyemcsók Jánost választották. 
A területi tanács választásán 
Nyemcsók János titkár és Sán
dor János főbizalmi képviseli 
a terézvárosiakat.

Kőhidi László

Nem kellett a vadászfegyver

Tanülni akart —  iskolára küldték
A  legutóbbi ifjúsági parla

menten Huczka János váltó
kezelő szóvá tette, hogy nem 
akarják elküldeni segédtiszti 
tanfolyamra. Ígéretekből ka
pott eleget, ám azzal nincs ki
segítve. Aztán egy bizonyos idő 
elteltével a fiatal vasutassal a 
pesti személyvonaton botlot
tunk egymásba. Mosolyogva 
táskájába nyúlt, könyveket 
mutatott és nem kis büszkeség
gel vágta ki:

— Tanulok! Tanul-hatok — 
szótagolta.

Gyöngyösön született 1954- 
ben. Négygyermékes családiból 
származik, édesapja hivatásos 
vadász, az édesanyja Hatvan
ban az Utasellátónál dolgozik 
szakácsként. Amikor befejezte 
az általános iskola nyolcadik 
osztályát, családi hagyományt 
követve a heves megyei fácán
telepre ment dolgozni, s ott el
végezte az egyéves vadászisko
lát. Lakhelyváltozás miatt 
azonban 1972-ben a vasútnál 
helyezkedett el, váltókezelő
ként. Rövid időre, mért a kö
vetkező év decemberében ott is 
megszűnt a munkaviszonya. 
Ekkor hivatásos vadász lett a 
Mátravidéki Vadásztársaság
nál.

— Gondolom, idáig a kívül
állók szemében a „vándorma- 
dár” látszatát keltem — mond
ja —; pedig nem így van! A 
családi problémák a terveimet 
gyakran keresztezték. A va
dásztársaságtól vittek be kato
nának, s ott rájöttem, hogy a

szivem mégiscsak a MÁV-hoz 
húz.

— Miért?
— Kitűnő kollektívában vol

tam, még emlékeztem Galó Mi
hály térfelvigyázóra, akinek 
nagy szerepe volt a betanítá
somban és abban, hogy a vas
út szeretete már akkor meg
érintett . . .  De folytathatnám a 
sort Nagy Pállal és Oláh Sán
dorral is. Amikor a katonaidő 
után megnősültem, 1977 június 
1-én Hatvan állomásra jöttem 
vissza váltókezelőnek, méghoz
zá ugyanabba a brigádba.

— Hogyan fogadták?
— Szeretettel. A József A t

tila brigádnak a tagja vagyok, 
1979-ben elnyertük a MÁV Ki
váló brigádja címet, amiben 
úgy érzem nékem is részem 
volt. A közösségben kelleme

sebb dolgozni, mint magányo
san, vadászként.

Felettesei nem csalódtak 
benne. Az előlegezett bizalmat 
igazolva, sikerrel végezte el a 
vasútforgalmi és kereskedelmi 
tanfolyamot. Jelenleg forgalmi 
gyakornok, ami azt jelenti: 
nemcsak váltókezelői, hanem 
gépkocsikísérői munkakörben 
is foglalkoztatható. Ha meglesz 
az önállósító vizsgája, forgalmi 
szolgálattevőként szeretne dol
gozni.

Kétgyermekes családapa, a 
fizetése havi 4900 forint ami
vel nemcsak ő, hanem a gye
sen levő felesége is elégedett. A 
távolabbi jövő? Levelező ta
gozaton szeretné elvégezni a 
középiskolát. Utána? Termé
szetesen a tiszti iskolát is.

Kovács László

Hangverseny brigádoknak

Komlói munkásdalosok
Szombathelye\

A  Szombathelyi Haladás 
Férfikórus meghívására Szom
bathelyre látogatott a Komlói 
Munkás Vegyeskar. A két, 
több évtizedes hagyományok
kal rendelkező munkáskórus, 
április 26-án este 6 órakor a 
szombathelyi vasutasok Hala
dás Művelődési Házának 
nagytermében nagy sikerű kö
zös hangversenyt adott a jár-

n

műjavító és a vasúti csomó
pont szocialista brigádjai tisz
teletére.

A koncert megkezdése előtt 
Nagy Lajos, a megyei párt
végrehajtóbizottság tagja, az 
SZMT vezető titkára köszön
tötte a dalosokat és a jelenle
vő szocialista brigádok tagjait.

Sz. J. I.

| A vonatvezető 1
j nyugdíjas lett I

Váradi Kálmán mezőhe
gyes! vonatvezető az év ele-1 
je  óta már csak mint utas 
utazik a vonaton. Nyugdí-11 
jas lett Életútja híven I 
tükrözi ragaszkodását mun-1 1 

I kájához, a vasúthoz.
— Már gyermekkorom- 11 

bán megszerettem a vas-1 
utat — emlékezik vissza a 1 
régi időkre. — Szüleim a 
mezőhegyesi állami ménes-1 
birtokon laktak, gazdasági p  
cselédek voltak. Gyakran p  
elnéztem, különösen ősz-1 
szel, a majorok között ki-1 
gyózó kisvonatokát, amint 1 
pöfékelő gőzöseikkel hord- j 
ták a cukorrépát, az élei-1 % 
met és szállították az em
bereket. A vicinális sze
mélyzete a cselédség közül |§ 
került ki, így a gőzösnék 
gyakran közelébe .férkőz-1 
hettem. 1940-ben, tizenhét I ■ 
éves voltam, amikor felvet- 11 
tek fékezőnek a gazdasági 
vasúthoz.

Két évet sem töltött a li 
kisvasútnál, amikor szülei-1| 
vei Csanádpalotára költöz- • 
tek. A nyári szezonban ken- 
deráztató volt a pécsi püs
pökség mohácsi birtokán. 1 

j Fél évvel később vissza- 3 
ment szülőfalujába, Kö-I 
vegyre. Minden vágya az I 
volt, hogy vasutas legyen. 
Egyik nap szomszédjuk így I 
szólt hozzá:

— Kálmán, nem akarsz 
vasutas lenni?

— Dehogynem — volt a I 
| válasz.

Másnap reggel izgatottan j 
utazott Makóra, az akkori | 
Szeged-Csanádi Vasút. Ü z-p  
le tveze tőségére, hogy a
megadott címen jelentkez-1 
zen. De hiába sietett, a be- p  

I ígért vonatkísérői létszá-1 
| mot már betöltötték.

— Nagyon elkeseredtem, r . 
i de azért megkérdeztem: •

— Pályamunkás sem kell? I 
— Kellett. így került 1943.1 jÍ

| november közepén Mezőbe- 
| gyesre pályamunkásnak;^ s 
! járta a vonalat Mezőhe-1 

gyestől Apátfalváig.
Közben, 1944 tavaszán a j 

forgalomnál is volt ürese- I 
{ dés, de közbejött a katona

ság, majd hadifogság, ahon- I 
! nan 1946-ban tért haza. I 
I Akkorra már Mezőhegye- I 
j sen is felosztották a földel j 
i Apja 15 holdat kapott, s mi- j 

vei a vasúthoz nem vették 1 
vissza, otthon maradt mű
velni a földet. 1952-ben '

! Makón, a faárugyárban he- 
] lyezkedik el, majd egy el- 
I hagyott kövegyí téglagyár, I 
| beindulása után újra ott- I 
I hon dolgozik.

1957. jelentős dátum éle- 
I tében. Végre ismét vissza- |
•j vették a vasúthoz. Pálya

munkás lett Mezőhegyesen.
1958 őszén átkerült a for
galomhoz kocsirendezőnek.

Munkája mellett a köz- | 1 
ügyekkel is szívesen foglal
kozott. Tanácstag Köve- 

j gyen. S 1959-ben három hó
napra — helyettesítésre — 
kikérték a vasúttól tanács
elnöknek. Amikor lejárt a 

| helyettesítés ideje: vissza
tért kocsirendezőnek. Köz
ben befejezte a nyolc álta- ] . J 
lánosl

1960-ban a szomszédos 
Csanádpalotára kerül vál
tókezelőnek. Azt remélte in
nen sikerül eljutnia tanfo
lyamra, s egyszer felteheti 
fejére a vörös sapkát. De ez 
a terve nem sikerült.

Utazni vágyott 1964-ben 
visszakerült Mezőhegyesre, 
ahol volt vonatfékező, jegy
vizsgáló, s a legutóbbi tíz 
évben, mint vonatvezető I 
utazott. Havonta 200-̂ -210 
órát, de ha kéllett 250 órát I 
is úton volt. Fizetése, a 
műszakpótlékkal együtt I 
meghaladta a hatezer fo- . 
rintot. Elégedett ember.

I Munkájáért megbecsülték, 
s fontos társadalmi tisztsé- I 
gekkel is megbízták. Mező- I 
hegyesen tagja volt a párt- í 
vezetőségnek, s egy ciklu- I 
són át a szakszervezeti bi
zottság elnöke is volt.

Váradi Kálmán, ha nehe
zen is, de megtalálta helyét 
a vasúton, amellyel még I 
gyermekkorában eljegyezte I 
magát.

G . J .
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Hetente egyszer, munkaidőben

Bejáró vasutasok tanulnak Miskolcon
A „HÍRŐS VÁROS" HÍRESSÉGE:

Pezsgő élet a vasutas kultúrházban

A VÖRÖSMARTY 
AZ ÁLTALÁNOS

00 0

MŰVELŐDÉSI HÁZ ADOTT OTTHONT 
ISKOLÁT VÉGZŐ ÖREG DIÁKOKNAK

Miskolcon, a Vörösmarty 
Művelődési Házban, közel hat 
év óta vesznek részt az álta
lános iskolai képzésben vas
utasok, akik munka után nem 
tanulhatnak. Ott, immár ha
gyományos oktatási formának 
mondható — a délelőtti tanu
lás. Az iskolaév kezdetével, 
minden szerdán reggel 7 órá
tól délután 13 óráig — munka 
helyett — iskolapadban gyara
pítják ismereteiket.

A hiányzó osztályok pótlása 
változatos képet mutat a hall
gatók tudásszintjében is*. A 
múlt év szeptemberétől ez év 
január végéig például, az álta
lános iskola I—IV. osztályát 
nyolcán véjgezték él, ennyivel 
csökkent tehát az analfabéták 
száma. Az V—VI. osztályból 
ugyancsak nyolcán, a VII. osz
tályból tizennégyen, és a VIII. 
osztályból tizenketten vizsgáz
tak. Lemorzsolódás nem volt. 
Februártól májusig a VII— 
VIII. osztály tananyagaiból 
közel . harmincán készülnek 
vizsgára.

A FELTÉTELEKET
A Vörösmarty Művelődési 

Ház vezetői évek óta jól koor
dinálják az oktatási munkát 
Egészséges szemlélettel, cse
lekvőén vesz részt a több olda
lú kapcsolatok kialakításában, 
a tanuláshoz szükséges feltéte
lek biztosításában. Együttmű
ködésük a miskolci vasútigaz - 
gatósággal, a területi bizott
sággal, valamint a szolgálati 
főnökségekkel arra irányul, 
hogy a vasútüzemi közös ér
dekek figyelembevételével, jól 
bevált módszerrel segítsék a 
közművelődési törvényben fog
lalt oktatási feladatok végre
hajtását.

A tanulók többsége a pálya
fenntartási, vontatási és a  for
galmi szakszolgálatnál dolgo
zik és nagy részük bejáró. 
Körülményeikhez igazodóan, a 
munkaidőiben történő tanulás, 
kényszerű megoldást jelentett 
a miskolci csomóponton is. 
Ehhez hasonló formában azon
ban Békéscsabán, Szegeden, 
Szombathelyen és Ferencvá
rosban is szereztek már kedve
ző tapasztlatokat, s legutóbb a 
debreceni építési főnökség 
„nyitott” délelőtti iskolát — 
holt szezonális időszakban — 
Tuzséron, a pályamunkások 
részére. A példák azt bizonyít
ják, hogy a bejárók tanulásá
nak segítése — . ha kényszer- 
megoldásként is, ilyen formá
ban mondható a legsikere
sebbnek.

Természetesen a lehetőség 
megteremtése nemcsak elhatá
rozás kérdése. Az oktatás szer
vezésében is elsődleges szem
pont, a munka zavartalan el
végzése. Miskolcon azonban 
előrelátó, ésszerű intézkedéssel 
gondoskodnak arról, hogy a 
Vörösmarty Művelődési Ház
ban szerda délelőttönként ta
nuló vasutasok munkából ki
esett ideje ne okozzon problé
mát. S miután a dolgozók ilyen 
kedvezményt kapnak, a  vasút- 
igazgatóság, s az érdekelt szol
gálati főnökségek oktatási elő
adói, rendszeresen ellenőrzik a 
tanulók részvételét az előadá
sokon, és segítik, bátorítják az 
arra szorulókat.

A PEDAGÓGUS IS 
ÖSZTÖNÖZHET

A tananyag helyes feldolgo
zására, az órákon való akti
vitás fokozáséra, a pedagó
gus ösztönözhet a legjobban. 
Erről Béres László, a Diós
győr-Vasgyári Dolgozók Álta
lános Iskolája igazgatóhelyet
tesének tapasztalatai alapján 
érdemes szólni. Béres László a 
pedagóguspályán eltöltött har
minc évből csaknem negyed- 
százada tanítja a felnőtteket — 
1979-től a vasutasokat is. Véle
ménye szerint, az emberekkel 
való bánásmód, az oktatásban 
is egyénenként változó. A  jó 
pedagógus igyekszik bizalmat 
ébreszteni, megértést tanúsíta
ni és főleg segíteni a magán
jellegű gondok megoldásában 
is. Ez nemcsak a munkahely

Az általános iskolások egy csoportja
feladata. A több évtizedes ta
pasztalattal rendelkező peda
gógus vallja: ha sikerül meg
felelő összhangot teremteni a 
hallgatókkal, a türelmes, fele
lősségteljes oktatómunka nem 
lesz hiábavaló. A felnőtt kor
osztály 80—90 százaléka eléri 
az általános iskolai tudásszin- 
tet. Ehhez az eredményhez ter
mészetesen hozzájárul a mun
kahelyek, a művelődési intéz
mények megértő, áldozatos se
gítsége is. A kedvező oktatási 
forma alkalmazása meghatá
rozó feltétele a tanulási szán
dék erősödésének, az igény fel
keltésének.

A gyakorlat azt mutatja, 
hogy a 30 éven felülieknél, be
csületbeli, hiúsági kérdés is, 
hogy a fiatalokhoz igazodja
nak. Velük kevesebb a problé
ma, nincs szükség „különle
ges” módszer alkalmazására. 
Más a helyzet, ha nyugtalan 
természetű, fegyelmezetlenség
re hajlamos kerül az osztály- 
ba.

A mün^átíah elfáradt, isko
lapadtól már elszokott .dolgo
zó érdeklődését, a tananyag
hoz kötődő szemléltető, isme
retterjesztő előadásokkal, 
rendhagyó irodalmi órákkal, 
filmvetítésekkel lehet ébren 
tartani. Az ilyen jellegű ren
dezvényeket Varga István, a 
miskolci Vörösmarty Művelő
dési Ház igazgatója mindig 
megbeszéli a pedagógusokkal. 
A tanulás szórakoztató él
ményt nyújtó formájában pe
dig sikeresek Győri Ernő mű
vészeti előadó önálló irodalmi 
estjei, de „kéznél van” és jó 
lehetőség a könyvtár is. Az in

tézmény vezetői részére az a 
fontos, hogy a tanulók megba
rátkozzanak a könyvekkel, 
megízleljék és megszeressék az 
olvasás gyönyörűségét és az is
mereteik alapján fejlődjön ol
vasási igényük is.

HOGYAN TOVÁBB?
Béres László szerint, az álta

lános iskolai képzést — éppen 
a megfelelően elsajátított tu
dásszint alapján — hasznos 
lenne szakmai tanfolyamokkal 
összekötni. Erre is vannak jó 
példák Miskolcon. A  jelenleg 
tanulók közül, Üveges Imréné 
segédmunkás, az Épület és 
hídfenntartó Főnökség Tán
csics szocialista brigádjának 
tagja, ha befejezte általános 
iskolai tanulmányait, anyag
szer kezelési vagy raktárkezelői 
tanfolyamra megy. Tisza Zol
tán pályamunkás, ha levizsgá
zott, könnyűgépkezelői tanfo
lyamra. jelentkezik. Hegedűs 
Ferencné, Miskolc—Tiszai pá
lyaudvar üzemi konyháján,’ a 
Hámán Kató’  szocialista bri
gádban dolgozik. A brigád tag
jai közül hatan nem rendel
keznek az általános iskola 
nyolc osztályával. A létszám- 
hiányra való tekintettel a bri
gád úgy határozott, hogy elő
ször hárman pótolják a hiány
zó osztályokat. A szerda dél
előtti időkiesés miatt ugyanis, 
a brigád többi tagjának kell 
pluszmunkát végezni. Hegedűs 
Ferencné, a 8 általános befeje
zésével, jegy pénztár ősi szak
vizsgát tervez.

Pálinkás Katalin

A hírős város — Kecskemét 
— vasutas művelődési házáról, 
az ott működő szakkörök 
munkájáról szólnak az alábbi 
sorok. Mottóként azonban ide 
kívánkozik egykori miniszte
rünknek, Kossá Istvánnak 
egyik figyelmeztető megállapí
tása, amelyet a vasutas esz- 
perantisták konferenciáján 
hallottunk tőle: — Ne feled
jétek elvtársak, hogy a vasu
tasok nemcsak hordozói, ha
nem művelői is a kultúrának!

E szavak igazsága tükröző
dig a kecskeméti vasutas kul
túrotthon tevékenységében is.

A könyv mint útravaló
A több ezer kötetes üzemi 

könyvtár olvasótáborába tar
toznak ia gócpont, valamint a 
kisebb állomások, a környék
beli üzemek dolgozói, nyugdí
jasai, azok családtagjai is. 
Erről szólva, külön is illik 
megemlékezni a vasutasok fe
leségeiről, akik közül sokan 
ugyanolyan hajnali kelők, 
mint a férjek, mert el kell ké
szíteni és. táskába tenni a szol
gálati útravalót Többen 
ugyanígy gondoskodnak a 
„szellemi táplálékáról, vagyis 
a könytárból ők viszik haza 
a szolgálatban levő családfő 
olvasmányait. Az utóbbi idő
ben egyébként sok házaspár 
együtt teljesít szolgálatot, és 
ez csak jó  hatással van az 
ollyan nagycsalád művelődésé
re, mint a vasutasoké.

Ami a klubok, szakkörök 
munkáját illeti: a folyamatos 
munka, a váltott műszakok 
miatt ott sem könnyű a prog
ramok szervezése, mégis van 
mivel büszkélkedni. Bács-Kis- 
kun megyében például első
ként a kecskeméti vasutasok 
kaptak automata tekepályát. 
Jelenleg főként a női tekecsa- 
pat szerez sok hazai és nem
zetközi elismerést verseny- 
eredményeivel, amelyekhez 
hasonló igyekezettel próbál 
felzárkózni a férfi csapat is. 
Máskülönben mintegy félszáz 
vasutas tekézik rendszeresen, 
az immár nyugdíjas Tóth Jó
zsi bácsi elismerésre méltó 
szervező munkája nyomán.

A vasutas művelődési ház 
eszperantó szakkörének tevé
kenysége is közismert. Tagjai 
a felszabadulás után megye- 
szerte kezdeményezői voltak a 
nemzetközi nyelv terjesztésé
nek. Példájukra tanulnak esz
perantóul Kiskunfélegyháza 
és Kiskunhalas állomás dolgo
zói is. A szakkör tagjai — a 
családtagokkal együtt — ba
ráti levelezéssel erősítik a 
nemzetközi kapcsolatokat, 
részt vesznek világkongresszu-

Könyvek és olvasók

Záhonyban 17 
válogathatnak

A záhonyi vasutas könyvtár 
egyre jobban ellátja feladatát. 
Jelenleg 17 700 kötete van. En
nek az állománynak mintegy 
40 százaléka ismeretterjesztő 
irodalom. A könyvtárban 45 
féle folyóirat és napilap jár. 
Az érdeklődők 75 komoly
zenei és irodalmi lemezt is 
találnak.

Az elmúlt évben 1250 beirat
kozott olvasója volt a könyv
tárnak. Ebből 750-en voltak 
szocialista brigádtagok. Az évi 
forgalom 38 600 kötet volt, ami 
jónak mondható.

A könyvtárban szabadpolcos 
rendszer van. Ez nagyban hoz
zájárul az olvasók önállóságra 
neveléséhez. Külön van a fel
nőtt- és gyermekrészleg, ami 
az egyes korosztályok szem
pontjából nagyon előnyös. A 
gyermekrészlegben gyakran 
tartanak foglalkozásokat a he
lyi iskola tanulói számára.

Jelenleg kilenc letéti könyv
táruk van, amelyek az egyes 
munkaterületeken elégítik ki a 
vasutasok olvasási igényeit. A 
tervek szerint a közeljövőben 
újabb letéti könyvtárakat lé
tesítenek. x

Az elmúlt évben a Műszaki 
Könyvhét alkalmából előadást 
szervezett a könyvtár „Meg
újuló technika a pályafenntar
tás, a forgalom és a biztosító- 
berendezések területén” cím
mel. Az előadást nagy érdek-

ezer kötetből 
az érdeklődök
lődés fogadta; 120-an vettek 
részt. Az előadók: Domonkos 
Rezső és Szabó Lajos, a Vasúti 
Tudományos Kutató Imítázet 
munkatársai voltak. 1979-ben 
összesen 55 rendezvényt — 
előadásokat, kiállításokat, 
könyvtári vetélkedőket, TIT- 
rendezvényeket — tartott a 
könyvtár. Ebben az évben ha
sonló az elképzelés.

Az eredmények, a könyvtár 
egyre javuló szolgáltatása a 
két könyvtáros, Nagypál Le
helné és Pirigyi Erzsébet mun
káját is dicsérik, akik — töb
bek között — az új könyvek 
beszerzésénél figyelembe ve
szik az érdeklődést, a vasutas 
dolgozók és családok igényeit.

Madár János

Váci György 
kiállítása 

Nagykanizsán
Nagykanizsán, a  vasutasok 

Kodály Zoltán Művelődési Há
zában a közelmúltban a 
könyvkötészet múltját és jele
nét bemutató kiállítás nyílt 
Váci György könyvkötőimű- 
vész alkotásaiból. A kiállítást 
Galambos Ferenc művészettör
ténész nyitotta meg.

A 61 éves neves könyvkötő
mester Erzsébet angol király
nőnek is dolgozott. Az érdekes 
szakmatörténeti bemutató Vá
ci György gazdag gyűjtemé
nyének egy része. A kiállítást 
több száz érdeklődő tekintette 
meg.

A szakm a legjobbjai
Az idén a 109. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet 

rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója versenyt a vasúti 
járműszerelő és dízel-lakatos szakmákban. A két szakma 40 
legjobbja írásbeli, gyakorlati és szóbeli versenyen bizonyítot
ta tudását.

A kétnapos verseny gyakorlati része a Debreceni MÁV 
Oktatási. Főnökség tanműhelyében a közelmúltban zajlott le. 
A vasúti járműszerelő szakmában első helyen végzett Kaszai 
Mihály, és a harmadik Pavlenka István, a 109. számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézet tanulói és eredményeik alapján a 
debreceni járműjavító ifjú szakmunkásai lettek. A második 
helyen Mozin Pál, a 201. számú intézet tanulója végzett.

sókon — tavaly Luzemben, 
azelőtt Várnában —, ennél 
fogva gyakoriak a személyes 
látogatások is a hazai és a 
külföldi vasutas eszperantis- 
ták között. Mindennek első 
számú szervezője Nyúl Ilona, 
aki ráadásul képesített teke- 
sportedző és játékvezető.

A szocialista brigádok kul
turális felajánlásainak teljesí
téséhez ugyancsak nélkülözhe
tetlen segítséget ad a» művelő
dési ház. Elég utalni a leg
utóbbi szavaló versenyre, vagy 
az iskolák, árvák, öregek pat- 
ronálására, amiről már a tévé 
is beszámolt Nagy Sándor bri
gádvezető tájékoztatása nyo
mán.

Nincs határvonal
A művelődési ház vezetősé

ge soha nem sajátította ki az 
elért sikereket. Álláspontja ez-- 
zel kapcsolatban világos, egy
értelmű: — Bármilyen ered
ményt elérni csak mások köz
reműködésével lehet. Vonatko
zik ez a már említettekre és a 
KISZ-re is, amelynek szerve
zésében létrejött az ifjúsági 
klub, illetve az irodalmi szín
pad. Persze, itt is állandóan 
visszatérő probléma a forduló 
szolgálat. Erről panaszkodik 
többek között Pintér Mátyás 
és a felesége, akik mindket
ten jegy vizsgálók, azért mégis 
szdrgalmasan tanulják az esz
perantó nyelvet, ezenkívül a 
helyi szavalóversenyen is jó 
helyezést értek el.

Ilyen körülmények között 
tevékenykednek a fotósok, 
élükön Hódi és Varga elvtárs
sal, akiknek fényképei gyak
ran kerülnek kiállításra.

Illene bővebben szólni a 
természetjárókról is, bár az az 
igazság, hogy ők az utóbuszos 
kirándulásokhoz jobb lehető
séget kaptak a városi termé
szetbarátok körében. Ezenkí
vül sok vasutas családnak van 
h étvégi háza a közeli Tőserdő- 
ben, s ezt kihasználva napoz

nak, fürödnek, horgásznak, 
kertészkednek. Az egyébként 
helyesnek bizonyult, hogy a 
város és a vasút művelődési 
és sportintézményei között 
nincs éles határvonal, inkább 
kölcsönösen segítik, támogat
ják egymást, aminek hasznát 
a doílgozók látják. A vasutas 
futballcsapat legjobbjait pél
dául gyakran utánpótlásként 
veszik számításba a városi 
sportegyesületek.

A leglátogatottabbak és a 
legaktívabbak természetesen 
a nyugdíjasok taggyűlései, il
letve a nekik tartott rendez
vények. Amint ragaszkodnak 
az idősebbek a régi munka
helyhez — hiszen az új tech
nikával felszerelt állomást sé
ta közben is, gyakran unokái
kat vezetve felkeresik —, 
ugyanúgy tartják kapcsolatu
kat a művelődési házzal. Részt 
vesznék az öregek és a nők 
napján, az egyéb ünnepsége
ken. szívesen hallgatják meg 
az utódok tájékoztatását a fej
lődésről. és eltöltenek néhány 
órát a fehér asztalnál.

A második otthonuk
Szinte nincs olyan este, hogy 

meg ne telne vasutasokkal a 
kultúrház. T anfolyamok és 
más előadások, különböző ér
tekezletek zajlanak, vagy ép
pen az általános iskola kihe
lyezett osztályaiban folyik a 
tanulás. Ugyanakkor az alag
sorból felhangzó egy-egy 
hangorkán jelzi, hogy valaki 
remekül tarolt a tekepályán. 
A -bisztróban is pezseg az élet 
a rex-asztalok körül. Attól tá
volabb csendesen töprengenek 
a sakkozók, és szén számmal 
vannak azok is. akik a tévét 
nézik, vagy a rádiót hallgat
ják.

Mint a családban, otthon ér
zi itt magát mindenki, s ki
ka ncsol ód va erőt gyűjtenek 
valamennyien a holnapi fel- 
adatokhdz.

Bálint István

K Ö N Y V I S M E R T E T É S  
VÉRTESSY SÁ N D O R :

Megkésett érettségi
Aki sűrűn jár fiatalok kö- vács zászlós szobaparancs- 

zött és beszélget velük, lép- noksága alá kerül. „Kovács 
ten, nyomon hallja, mennyire Ferenc tartalékos zászlós, ci- 
szeretnék megismerni köze- vilben gimnáziumi tanár, ki- 
zelebbről az idősebb nemze- tűnő pedagógiai érzékkel si- 
dék ifjúságának történetét. A mította el a nézeteltéréseket. 
harminc-negyven évvel ez- Gondviselő atyaként törődött 
előtti időiket, azok eseményeit, 124 em berével. . . ” Ezután 
amelyeket olyan részletesség- részletesen megismerjük az 
gél oktatni, mint arra igény Ideiglenes Nemzeti Kormány 
volna, lehetetlenség az isko- és a II. Ukrán Front döntése 
Iában. Hézagpótló itt csak az alapján a magyar önkéntesek- 
irodalmi vagy dokumentum- bői alakult egyik egység éle- 
szerű feldolgozás lehet. tét. A  szovjet csapatok mellett

Vértessy Sándort — rádió- vonulnak Ausztriába, útjuk 
és tévériportert — is ez a cél során — mely bővelkedik 
vezette, amikor személyes be- tragikus eseményekben is —, 
szélgetések, visszaemlékezések elsősorban építési feladatokat 
és meglevő dokumentumok látnak el. Van köztük 17 éves 
alapján megírta az 1944 de- levente, sok volt hadifogoly1, 
cemiberének második felében s olyan katonák, akik nem 
kezdődő történetet. A vékony akarnak a nyilasok alatt szol- 
kis könyvecske Pásztor Géza gálni. ök  a 3. Magyar Vasút- 
százados merész döntésével építő Dandár 2. zászlóaljának 
kezdődik: 60 katonájával át- katonái és tisztjei. 
áll a szovjet csapatokhoz. Ez a könyvbeli Kovács Fe- 
Ugyanakkor kisegítő katonai renc zászlós, Kovács Gyula a 
szolgálatra hívnak be többek Békéscsabai MÁV Nevelőott- 
között egy pesti nyolcadikos hon igazgatója, immár több 
gimnazistát is, aki hamaró- mint három évtizede, 
san fogságba esik és itt Ko- Vass Márta

A KÖLTŐ 75. SZÜLETÉSNAPJÁN

Méltó emlékezés a névadóra
Békéscsabán szocialista brigádklub létrehozásával 

emlékezett névadójára két József Attila szocialista bri
gád. A békéscsabai körzeti üzemfőnökség forgalmi és a 
vontatási szakszolgálat József Attila szocialista brigádja, 
április 11-én — a költő születésének 75. évfordulóján — 
a körzeti állomások és Békéscsaba vasúti csomópont szo
cialista brigádjainak részvételével megalakította a Szo
cialista brigádklubot.

Április 11-én, délután 16 órakor a MÁV klubkönyv
tárban az alakuló ülésen Tóth 11. Istváii felolvasta a 
klubalapítványt, megválasztották a vezetőséget, majd a 
Jókai Színház művészei felelevenítették a költő életút
ját és tolmácsolták legszebb verseit.

Az ünnepi megemlékezés után kötetlen beszélgetés- t 
sel folytatódott az első klubfoglalkozás, ahol a művész- r 
vendégek is részt vettek. A további klubnapok program- ü 
ját a szocialista brigádtagok javaslata alapján a klub
vezetőség készíti el.

1
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Tizedszer kiváló a Távközlési és Biztosítóberendezési Építési Főnökség

Kerek szám, nem is egy, ha
nem kettő: 25 esztendeje hív
ták életre a MÁV Távközlési 
és Biztosítóberendezési Építési 
Főnökségét — s az idén kap
ták meg tizedszer a Kiváló 
főnökség címet. A budapesti 
és a szegedi szerelésvezetőség 
egyesült az ötvenes évek de
rekán, de akkortájt is, azóta 
is munkaterületük az egész 
ország. Ennek ellenére kicsiny 
a gárda, hozzávetőleg 750-en 
vannak (igaz, volt ennek már 
kétszerese is a létszám), de 
hogy többet végeznek, mint a 
korábbi években, az jórészt a 
szakemberek képzettségén 
múlik, ötven  felsőfokú, 100 
technikusi és mintegy 150 kö
zépfokú végzettségű szakem
berük van, és a szakmunká
sok zöme is több tanfolyamot 
elvégzett. Azért volt erre 
szükség, mert az építési fő
nökség technológiai színvona
la is mind magasabb.

Kellő
rugalmassággá l

Jóllehet munkájuk ismert, 
annyit azért jegyezzünk meg: 
a nagyobb állomások, csomó
pontok és összefüggő szaka
szok automata berendezéseit 
szerelik. Azokat, amelyek 
mind közlekedésbiztonsági, 
mind létszámgazdálíkodási 
szempontból meghatározó je
lentőségűek a vasútnál. Mind
erről Kiss József igazgatóval, 
Tóth László főmérnökkel és 
Tunyogi Gyulával, a szak- 
szervezeti bizottság titkárával 
beszélgettünk. Elsődlegesen 
természetesen nem a rég
múltról, hanem a legfrissebb 
sikert hozó 1979-es esztendő
ről. Tavaly 250 millió forintos 
termelési értéket produkáltak 
és ez — figyelembe véve az 
ipar gyakran meg-megzökke- 
nő szállításait, azt, hogy sok l 
berendezést önmaguknak kell j 
gyártani is — tetszetős ered
mény. Hiszen, ha csupán sze
relniük kellene, az lényege
sen jövedelmezőbb volna.

Ám nem attól kiváló a fő
nökség, hogy milyen termelé-

— Mindehhez kellő rugal
masságra volt szükségünk — 
mondja az igazgató. — Szer
vezeti módosítások kellettek, 
üzemrészeket formáltunk át, 
és az embereket is fel kellett 
készíteni a más típusú mun
kára. Például az eladdig laka
tosmunkát végző szegedi 
üzembe telepítettük a szá
munkra ismeretlen villamos- 
sági munkák egy részét. Csi
nálni kell! — győzködtük a 
dolgozókat, hiszen a profil- 
váltás az egész népgazdaságot 
érinti s e folyamatból a mi 
főnökségünk sem vonhatja ki 
magát.

Sok a fiatal
— Megértést és nagyon sok 

segítséget kaptunk mind a 
harminckét szocialista brigá
dunktól — fűzi hozzá az szb- 
titkár —, akik közül, a teljes
ség igénye nélkül, hadd em
lítsem meg a MÁV Kiváló 
brigádja címet kiérdemelt Pe
tőfi Sándor lakatos brigádot 
és a Széchenyi István műsze
rész brigádot, amely a MÁV 
Kiváló ifjúsági brigádja lett. 
Kívülük négy kollektíva kap
hatott aranyjelvényt, hatan 
ezüstöt, kilencen pedig bron
zot.

Egyetértenek abban: a tet
szetős eredmények hátterében 
nemcsak a gazdasági tényezők 
szerepelnek. Minden érdemi 
kérdést megvitatnak a társa
dalmi szervezetekkel, s mind 
a pártszervezet, mind a szak- 
szervezet, a KISZ tevékeny 
részt vállal az előkészítő 
munkából csakúgy, mint a 
végrehajtásból. Éppen a tech
nológiai váltáskor volt szük
ség a társadalmi szervezetek 
nevelő, agitációs munkájára, 
örvendetes: bár sok a-fiatal, 
nincsenek generációs problé
mák. Egy-égy megbeszélésen 
sokkal kevesebb szó esik az 
egyéni vagy a kisebb csopor
tok érdekeiről, mint a főnök
ség, az egész közösség helyze
téről. Nem hangzik el olyan 
nézet, hogyha anyaghiány 
van, az őket is feljogosítja a

— Már-már erőnket megha
ladó módon javult a szociális 
ellátottság — folytatja Tunyo> 
gi Gyula. — Kiváltképp a 
változó munkahelyeken ked
vezőbbek a körülmények: kor
szerű, kényelmes konténerek
kel váltották fel a kimustrá- 
lásra érett lakókocsikat. Ezek 
a ma igényeinek is megfelel
nek: a csapokból hideg-meleg 
víz folyik, a szobák három
ágyasak, van konyha, társal
gó tv-vei. S ami nem megve
tendő előny: könnyen telepít
hetők. (Igaz, egy-egy konté
ner nem olcsó! S bár a dol
gozók többsége örömmel fo
gadta e változást — a rend
hez kevésbé szokott emberek 
idegenkedtek e másféle kom
forttól.)

A nem változó munkahelye
ken is javítottak a szociális 
ellátottságon: korszerűsítet
ték az öltözőket, a konyhákat 
és a műhelyek fűtésén is so
kat változtattak. Most Szege
den a sor: ott van még mit 
modernizálni, miközben az 
üzem bővítése is indokolt. A 
csongrádi megyeszékhelyen 
hozzák létre ugyanis a szak- 
szolgálat gépjavító bázisát. 
Csupán 1970-ben 4 millió fo 
rintot költöttek a munkakö
rülmények javítására s az 
idén is hozzávetőleg a tava
lyihoz hasonló mérvű korsze
rűsítést terveznek.

Sokat javult 
a szociális helyzet

Tóth László főmérnöké a 
szó:

— Mindebből következik, 
hogy javult a dolgozók közér
zete. Négy-öt esztendeje bi
zony sok jogos panasz hang-

' zott el, s akkortájt a dolgozók 
fele kicserélődött. Ez a fluk
tuáció 1978 óta folyamatosan 
mérséklődik . . .  Javult a köz
érzet, .de jobbára csak a tele
pített üzemekben. Akik vál
tozó munkahelyen dolgoznak, 
ma is zsörtölődnek a 19 fo
rintos napidíj miatt. Meleg 
ételt ugyanis csak ott tudunk 
adni, ahol nagyobb üzem van 
a közelben — de a munkások 
többsége önellátó. Így ma in
kább itt érzékelhető a fluk
tuáció. Ma már anakroniszti
kus az is, hogy egyik munka
helyről a másikra gyakran te
herkocsikkal szállítjuk a 
munkásokat. Évtizedes, de 
mind nyomasztóbb gondunk 
ez; várjuk, nagyon várjuk 
azokat a kis buszokat, ame
lyekből eddig a szükségesnél 
lényegesen . kevesebb érke
zett.

Ha szó esett a nehézségek
ről, essék szó az előnyökről is. 
Könnyítette a helyzetünket, 
hogy felhőtlen a kapcsola

tunk a társszolgálati ágakkal 
Ez nem csupán a'megbeszélé
sekre korlátozódik, hiszen egy
másra vannak utalva:- a fő
nökség tevékenysége olykor a 
forgalom korlátozását* igényli, 
a pályaépítésnél kölcsönös se
gítségre van szükség — s úgy 
érzik, ezt megkapták. Igaz, ők 
is igyekeznek tekintettel . len
ni a partnereikre.

Mesterhármas
Három egymást követő esz

tendőben nyerték el a Kiváló 
címet — ezt a mesterhármas i 
valójában 6—7 éve alapoztak 
meg. Akkor, amikor — tálán 
az elsők között — felismer
ték, hogy Magyarországon 
mind nagyobb szerepük lesz a 
középüzemeknek. (Ma már 
lépten-nyomon hallik: a nép
gazdaság számára ez a jöve
delmező vállalkozás.) S a biz
tosítóberendezések szerelésé
hez éppen a középüzem a leg
ideálisabb. Dönteni kellett: 
bánkódjanak-e az akkori lét
számcsökkentés miatt, és fog
gal-körömmel szerezzenek új 
dolgozókat, vagy a megmaradt 
létszámot csupán minőségileg 
megerősítve a technológiai 
korszerűsítést szorgalmazzák.

A második változatot érez
ték jobbnak. Erőteljes gépesí
tésbe fogtak: új földmunkagé
peket vásároltak, ahol lehe
tett, korszerű gépláncokat ala
kítottak ki. A távközlési és a 
biztosítóberendezések hagyo
mányos szerelési szokásait (hi
szen az még nem is volt tch- 
nológia!) magasabb szintű el
járással váltották fel. így ket
tős célt értek el: javult a be
rendezések műszaki színvona
la, egyszersmind kevesebb 
helyszíni élőmunkára van 
szükség, s csak mérsékelt gon
dot okoz, hogy a változó he
lyeken csökkent a létszám. 
Jelesül: most kezdik a fél év
tizede megkezdett technológiai 
váltás előnyeit élvezni. S most 
érnek be, válnak vérbeli szak
emberré az akkortájt — eh
hez a technológiához — beál
lított fiatalok.

Ami 1980-at illeti, a belső 
feltételek kedvezőbbek — ér
ződik a béremelés hatása —, 
a külső tényezők viszont ne
hezebbé váltak. Főleg az ipari 
háttér okoz gondokat: sok a 
nem megfelelő minőségű al
katrész, a korábbinál is rosz- 
szabb a szállítási fegyelem. 
De ha már a fegyelemről szó 
esett: fegyelmezett munkával 
megismételhetik a tavalyi 
eredményeket. Még akkor is, 
ha — a főmérnök szavait 
idézve — nem lesz sétagalopp 
az évtizednyitó esztendő.

Földes Tamás

Megalapozott álláspont:

Könnyű megérteni 
a munkásfiatalokat

A szentesi motorgarázs 
olajos műhelyében találkoz
tunk Váradi László dízel
motor-szerelővel. A fiatal 
nemzedék vezető szakmun
kása méltó utóda Csonka 
Jánosnak és társainak, akik 
itt az ország első motorsze
relői voltak.

— A néha méltatlan jel
zővel illetett vasút ma is 
sokakat vonz ■«— mondja 
Váradi László. — Vasutas 
dinasztia vagyunk. Apám és 
nagyapám is vasutas volt. 
Engem ők oltottak be a 
vasút szeretetével. Ipari ta
nulóként 1959-ben itt kezd
tem a pályafutásomat.

Váradi László 35 éves. A 
munkahelyén eltöltött húsz 
év mögött a kétkezi fizikai 
munka áll. Sorkatonai szol
gálata alatt kétszer nyerte 
el a Magyar Néphadsereg 
Kiváló Katonája kitüntető 
címet. Büszke arra, hogy a 
honvédségnél — ahol KISZ- 
titkár volt — párttag lett. A 
leszerelése után még to
vábbi három évig volt 
KISZ-titkár. ö t  évig párt
vezetőségi tagként tevé
kenykedett, majd a szente
si vontatási főnökség párt
titkára lett.

Kiváló szakmai munkája, 
embersége, érett politikai 
látóköre, sok éves mozgal
mi munkája révén az 
MSZMP Szentes Városi, Bi
zottságának végrehajtó bi
zottsági tagjává választot
ták. A szentesi pártbizott
ság vezetésében szűkebb 
munkahelyén túl vala
mennyi szolgálati ág vasu
tasait képviseli a fiatal 
szakmunkás.

Szakmájáról is nagy lel
kesedéssel beszél. A dízel
vontatás speciális szerelői 
közül az elsők között sze
rezte meg szakmai képesí
tését. A nagyértékű dízel- 
mozdonyok középjavítását 
és megelőző karbantartását 
végző munkások csoportve
zetője. Olyan csoportvezető, 
aki nemcsak irányít, hanem 
a munka dandárjában ma
ga is beáll a sorba.

— Mi a véleménye a mai 
fiatalokról? — kérdezzük 
Váradi Lászlótól.

— Többféle rétegeződése 
van a mai fiataloknak. A 
18—20 évesek csupán egy
két éve szakmunkások. A 
vasúti fegyelem már ala

kítja őket, de még nem 
gondolkodnak távlatokban. 
Azt sem tudják, hogy a 
vasútnál maradnak-e. Akik 
még nem voltak katonák, 
azok magatartásából, gon
dolkodásából hiányzik a 
honvédségi nevelés. Több
nyire nőtlenek, saját ma
gukra van csak gondjuk. 
Sokuknak motorkerékpárja 
van. Ez némelyiknél nem
csak hobbi, hanem „státusz
szimbólum” is.

Azok, akik'5—10 évet töl
töttek el munkahelyükön, 
már a törzsgárdához tar
toznak. Tisztábban látnak, 
ök  már vasutasnak érzik 
magukat. Megtalálták helyü
ket az életben. A család és a 
család alapítási tervek meg
fontoltabbá teszik őket

— Munkahelyünkön a lét
szám több mint 50 százalé
ka 30 éven aluli. Ebbe a 
népes táborba tartoznak a 
szakmunkás tanulók is, 
akik mintegy negyvenen 
vannak nálunk. A vezetők 
számára ez alapvetően 
meghatározó: tudni kell az 
ő fejükkel gondolkodni, és 
az ő életritmusukhoz kell a 
munka szervezésében alkal
mazkodni. A jól szervezett 
képzés révén a szakmunkás 
tanulók biztos utánpótlást 
jelentenek. Sokat foglalko
zunk a fiatalokkal, s egyre 
több érettségizett jön hoz
zánk munkásnak.' A K1SZ- 
szervezetünk tartalmas 
programokkal segíti a va
súthoz kötődést. Bérben — 
városi viszonylatban — 
előnyösen indulnak, többlet- 
munkáért pedig jelentős 
többletbért kapnak nálunk 
a fiatalok.

A szocialista brigádmoz
galomról érdeklődve meg
tudtuk, hogy jó hatással 
van a munkahelyi közérzet-* 
re, hiszen a brigádok 36 
százaléka ifjúsági brigád.

Váradi László elfoglalt
sága sokrétű, pedig család
ja is van. Az elismerést sze
rényen elhárítja magától, 
hogy sokan vannak még, 
akik érdemesek a dicséret
re, vagyis akikre mindig 
lehet számítani. Nagy tisz
telettel beszél az idős dol
gozókról, akik megalapoz- ' 
ták a munkahely jó hírne
vét, és akik megteremtették 
a mai fiatal nemzedék biz* 
tos jövőjét.

Fogas Pál

Szorgalmas munka folyik a szerelőműhelyben

si értéket hoznak; sokkalta 
inkább amiatt, hogy a zökke
nőket látva, nem torpantak 
meg. (Az ipar termékszerke
zet-váltásának olykor — át
menetileg — áldozatai is van
nak. Ama berendezések egy 
részét, amelyeket a főnökség 
beépít, korábban több válla
lat készítette. Tavaly a Vil
lamosipari Kutató Intézet fel
adata lett volna, ők viszont 
— noha igen jó  szellemi bá
zissal bírnak — nem ren
delkeznek megfelelő gyártási 
kapacitással. Addig, amíg a 
nagyüzemi gyártás feltételei a 
Ganz Villamossági Művekben 
megteremtődnek, a főnökség
nek kellett és kell jelentős 
részt vállalnia a gyártásból.)

határidő lazább kezelésére, 
netán egyes feladatok elha
gyására.

A teljességhez, a dolgozók 
egyetértéséhez — a tenniva
lók megértéséhez — hozzájá
rult, hogy mind a vezérigaz
gatóság, mind a szakszolgála
ti vezetés és természetesen a 
főnökség vezetése is sokat 
tett. Igyekeztek javítani az 
anyagi helyzeten: az átlagos
bérszínvonal elérte az 50 ezer 
forintot (jól éltek a bértö
meg-gazdálkodásban rejlő le
hetőségekkel), s így utolérték 
a más ágazatokhoz' tartozó 
szerelőipari vállalatok bér- 
szinvonalát. A differenciálás 
lehetőségét sem hagyták fi
gyelmen kívül: aki többet
adott, többet kapott.

Hiába kopogtatott a szom
széd, 'kedélyes ulti csa
tára hívogatva, de még 

tana fölöttünk lakó, csábos te
kintetű, magányos elvált asz- 
szony se járt volna különbül. 
A május eleji, hosszúra nyúlt, 
nyolcnapos hét öt estéjén kar
székhez cövekelve figyeltem a 
nemzetközi karmesterverseny 
muzikális és lámpalázas részt
vevőit, de még a hétfői gá
laestet sem mulasztottam él. 
Néztem a tévét, mintha krimit 
sugárzott volna.

Mielőtt bárki megvádolna, 
hogy ily módon kívánok zene
rajongásommal -kérkedni, vagy 
— másik véglet —, hogy a ko
moly zene is csupán vetélkedő 
formájában érdekel: mindkét 
feltételezés zsákutcába torkol
lik. Nem vagyok vájtfüflü kon
cert-látogató, és nem fogadtam 
munkatársaimmal hat a kettő 
arányban sem a haragos tekin
tetű bolgár, sem a fiíharmóni- 
kusokat tört magyarsággal 
instruáló csehszlovákiai fiatal
ember győzelmére. Arra a rej
télyre voltam kameraközeiből 
kíváncsi, miként lehetséges, 
hogy nálunk valaki beint. . .  és 
nem intenek vissza neki. S ha 
a pulpituson álló dirigens azt 
mondja: „crescendo” , ahelyett, 
hogy csak azért is elhalkulna a 
muzsika, a beosztottak növek
vő hangerővel játszanak; ha 
viszont a „piano” hangzik fel, 
mindenki halkabban muzsikál. 
Hogyhogy senki nem szól köz
be a vezényeltek közül: „Maest

Magasban a pálca
ro, a crescendonak nincsenek 
meg az objektív feltételei!” ?

A televízió oly sok vetélke
dőt rendez — egyesek kapcsol
nak, mások kikapcsolnak —, 
nem kerülhetne sor a követke
ző hetekben afféle népgazdasá
gi társasjátékra — a vállalati 
igazgatók és üzemvezetők, szol
gálati főnökök versengésére is? 
Válogatott gárda ülne a zene
karban : a főmérnökök, főköny
velők, főnökhelyettesek, anyag- 
beszerzők, programozók, műve
zetők legjelesebbjei — a kar
mesteri dobogóra pedig egy
más után fellépne a Nagy, a 
Még Nagyobb, és az Annál is 
Nagyobb Vállalat (Tröszt, Mű
vek, Főnökség) vezetője, vezér- 
igazgatója. A partitúra — sor
solásra sincs szükség —, Ma
gyar Népgazdaság nevű ismert 
szerző „Idei tervünk”  című, 12 
tételes szimfonikus költeménye 
(Opus 1980).

Nagyfőnök karmester fel
emelné tehát vezénylő pálcá
ját, jelezve, hogy kezdeni akar. 
(Ketyeg az óra, fogynak a per
cek: sürget az idő!) A muzsi
kusok egynémelyike feltehető
leg figyelne rá, de akadna, aki 
a kottáját rendezgetné, ketten

még megbeszélnék a Duna-ka
nyarban tett vasárnapi kirán
dulás autós-kálváriáját, egy
valaki pedig megkérdezné:

— Karnagy elvtárs, már kez
dünk? Hétfőn reggel fél nyolc
kor, amikor a szabolcsi ingázó 
fafúvósok vonata még nem ér
kezett meg?

Karmesterünk — hisz* mi 
mást tehetne? — türelmesen 
várna, utóvégre tudja, hogy 
munkaerőhiány van, és a má
sik versenyző vezérigazgató 
nagy zenekara is keres fafúvó
sokat. Az órán a percmutató 
közben mind előbbre és előbb
re haladna, de sebaj: az utolsó 
tételnél majd hajráznak, s a 
kegyes zsűri esetleg túlórát is 
engedélyez. Addig — biztos 
ami biztos — vágányzárat ren
del e*l az expresszsebességgel 
száguldani kívánó dallamok
nak.

Végre együtt a zenekar, csu
pán a notórius lógósok masze
kodnak valahol (falusi menyeg
zőn húzzák kiyilágos-kivirrad- 
tig; itt majd húzzák helyettük 
a mindig lelkes első hegedű
sök). Néhányan el is kezdenek 
játszani (van, aki a kottából, 
mások rögtönözve, moll helyett

dúrbán; okkal feltételezve, 
hogy a dórnak is lesz hallgató
ja), ám az ütős és egyéb hang
szerek mesterei közül valaki 
új fent szólásra emelkedik:

— Kooperációs partnereink 
még nem szállították le az üst
dobot, addig mi társadalmi 
munkában kitakarítjuk a zene
kari árkot.

Karnagy-főnök megkísérel 
más hasznos feladatot adni . az 
ötösöknek, ekkor még egy 
mélyvonós emelkedik szólásra;

— Nekünk még a lemaradást 
kell pótolnunk, inkább az Opus 
1979 utolsó taktusait játsza
nánk . . .

Hát valahogy így lenne ama 
képzeletbeli koncert vetélkedő. 
Különben minek ehhez a tele
vízió? Az óra igenis ketyeg, az 
idő e  népgazdasági — sőt: vi
lággazdasági — versenyben is 
múlik. Eddig csaknem másfél 
száz napot tudtunk le és két
száznál több van még előttünk. 
Eltérés persze egyéb is van a 
valóságos és a fentebb vázolt, 
karmesterverseny között. A 
valóságban nemcsak a játékidő 
végén, hanem év közben is 
pontoznak. 5  a műsoridő lejár
takor nemcsak a karnagyok 
pontszáma lehet alacsony, ha
nem a miénk is — a jól-rosz- 
szul muzsikáló közreműködő
ké.

Nem baj, ha minden szem
pár egy irányba tekint. A par
titúra adott. A karmesteri pál
ca a magasban . . .

F. T.

IHk
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Minőségi munkával, takarékos gazdálkodással

A Kiváló Üze 
a vörös vándoi

se
állót is

A két éve létrehozott békés
csabai körzeti üzemfőnökség
hez az elmúlt év közepén 
újabb szolgálati helyeket csa
toltak. Így. ma már Tiszate- 
nyőtől Kürtösig, Békéscsabá
tól Kötegyánig és Orosházá
ig terjed vonathálózatuk, ame
lyen 22 állomás és a békéscsa
bai vontatási telep található, 
ö t  nagyobb forgalmú állomá
son kereskedelmi részleg is 
működik.

A tettek beszélnek
Az üzemfőnökség közel két 

és fél ezer dolgozója az el- 
rmúlt év elején elhatározta, 
hogy a személy- és áruszállí
tási feladatok teljesítése mel
lett megkülönböztetett figyel
met fordítanak a minőségi 
munkára, a takarékosságra, a 
balesetmentes szolgálatra, az 
ésszerű gazdálkodásra, s a 
munkakörülmények további 
javítására. Ennek a célnak a 
teljesítésére irányultak a párt 
XII. kongresszusa és hazánk 
felszabadulásának ,35. évfordu
lója tiszteletére tett m unka - 
felajánlásaik is. S hogy a 
maguk elé tűzött terveket ho
gyan sikerült teljesíteni, arra 
az elmúlt napokban kaphat
tunk választ. A közlekedés- és 
postaügyi miniszter és a  Vas

nál ási tervüket 110,6 százalék
ra teljesítették, s közel 2 mil
lió forintot takarítottak meg. 
Az új kocsijavító-csarnok 
üzembe helyezésével épedig, a 
korábbiaknál több kocsi meg
javítására nyílt lehetőségük.

A forgalmi és a vontatási 
szolgálat jó együttműködésé
nek hatására nagymértékben 
javult az utazók foglalkozta
tása. De más területen is 
igyekeztek a munkaerőt ész
szerűen foglalkoztatni, ahol 
lehetett ott átcsoportosításo
kat hajtottak végre. S hogy 
a hiányzó létszám ellenére 
sem volt fennakadás a mun
kában, az a dolgozók becsü
letes helytállásának, áldozat- 
vállalásának és szakmaszerete
tének köszönhető.

A sikerhez hozzájárultak a 
szocialista brigádok is. Az 
üzemfőnökség területén 124 
brigádban közel 1500-an tevé
kenykednek. A lelkes kollek
tívák erőfeszítései nemcsak a 
szakvonali munkában hozták 
meg az eredményt, hanem 
más téren is. így például ta
valy 13 700 óra társadalmi

utasok Szakszervezete Elnök
sége Kiváló Üzemfőnökség 
címmel tüntette ki a békés
csabaiakat. A kiváló cím mel
lé megkapták a MÁV vezér- 
igazgatója és a Vasutasok 
Szakszervezete Elnökségének 
Vörös Vándorzászlaját is.

A kitüntetés a forgalmi, a 
kereskedelmi és a vontatási 
dolgozók közös munkájának 
az eredménye, ami mögött tar
talmas és sokrétű munka hú
zódik meg. A személyszállí
tásnál különösen sokat tettek 
a kulturált utazás javítása 
érdekében. Élőbbre léptek az 
ülőhelybiztosítás, az utastájé
koztatás terén. A Békéscsabán 
átadott gépi kocsimosóval é̂  
az új állomási takarítógépek 
munkába állításával tisztáb
bak lettek a személykocsik és 
az állomások.

Áruszállítási munkájuk is 
jelentős volt. Nagyságára jel
lemző, hogy tavaly a megmoz
gatott áruk súlya megközelí
tette a 4 millió tonnát. Külö
nösen erős áruforgalom volt 
Orosházán, Békéscsabán és 
Sarkadon. Orosházáról 362 
ezer tonna árut indítottak út
nak. Legnagyobb partnerük az 
üveggyár, amelynek kocsiigé
nyét mindenkor megfelelő 
súllyal kezelték. Békéscsabán 
a fuvarszerző tevékenységet 
állították előtérbe. Eredmé
nyeként az egyik rakodófél
nek, a Téglagyárnak közúti 
szállításait sikerült mérsékel
ni és a szállítás egy részét a 
vasútra átterelni. Jelentős ga
bonaszállítást is végeztek. 
Sarkadon pedig sikeresen ol
dották meg a cukorrépa fu
varozását, vagyis a répakam
pányt. Az áruszállítási felada
tok teljesítését elősegítette, 
hogy szoros kapcsolatot tartot
tak a fuvaroztató vállalatok
kal, és a VOLÁN-nal. A MÁV 
—VOLÁN komplexbrigád első 
lett az igazgatósági verseny
ben.

A vontatásiak is 
megtették 
a magukét

Az üzemfőnökség területén 
javult a teherkocsik kihaszná
lása, egyre nagyobb szerepet 
kaptak a korszerű szállítási 
módok. Csökkentették a hazai 

) és az idegen kocsik tartózko
dási idejét. Hasonlóan javult 
elegyrendezési tevékenységük, 
főként Békéscsaba, Orosháza, 
Mezőtúr és Gyoma állomáso
kon. Ez pedig segítette a  600- 
as vonal tranzitforgalmának 
lebonyolítását

A vontatási telep a kiváló 
cím elnyeréséhez előírt cél
kitűzéseknek maradéktalanul 
eleget tett. A 100 elegyton- 
na-kilométer tér “vüket 104,6 
százalékra teljesítették. Javult 
a járműkilométer teljesítmény, 
ezen belül főként a haszonki
lométer. Üzemanyag-felhasz-

Először tartott országos, ösz- 
szevont értekezletet a közleke
dés két legjelentősebb alágaza- 
ta a MÁV és a Volán. A  közös 
tanácskozás összehívását indo- 
.kolta, hogy — az idén életbe 
lépett díjszabások, az új gaz
dasági szabályozórendszer és 
az energiatakarékossági intéz
kedések Hatására — az eddig 
közúton fuvarozott áruk egy 
része várhatóan visszaáramlik 
a vasútra. Emiatt feszültségek 
keletkezhetned. A pályaudva
rok nem a legkorszerűbbek, 
felújításuk még hosszú időt 
vesz igénybe. Célszerű tehát a 
feladatokat nagyobb beruházá
sok nélkül, szervezési intézke
désekkel megoldani.

A tanácskozást dr. Zahu- 
menszky József, a Volán Tröszt 
vezérigazgató-helyettese nyi
totta meg. Beszédében kiemel
te, hogy a közlekedésen belül 
jelenleg a legfőbb cél a helyes 
arányok kialakítása, figyelem
mel az energiával, valamint az 
élőmunkával való ésszerű ta
karékosságra. A társadalom 
érdeke, hogy' a termékeket a ! 
legolcsóbban juttassuk el a 
felhasználókhoz. Ehhez össze
hangolt munka és a közgazda
sági szabályozók érvényre jut
tatása szükséges.

Egri István, a MÁV Vezér- 
j igazgatóság üzemviteli szak
osztályának vezetője hangsú
lyozta a kapcsolatok további 
erősítésének fontosságát. A 
nemrég kialakított, és még fej
leszteni kívánt üzemfőnökségi 
hálózatnak kell biztosítania az 
eredményes együttműködés 
feltételeit a Volán helyi szer
veivel, természetesen a kölcsö
nösség elveit tiszteletben tart
va. Lényeges követelmény, 
hogy a szállíttatókat tegyük 
érdekeltté a megfelelő fuvar
eszközök kiválasztásában.

A vasút vezetőinek vélemé
nye szerint a Volán feladata 
az árunak az állomásokra fu
varozása, a kocsik késedelem 
nélküli be-, illetve kirakása. 
A MÁV az ehhez szükséges 
feltételeket biztosítja, ideértve 
a rakodási idő szabályozását 
és a darabáru-fuvarozáshoz a 
kocsik rendelkezésre bocsátá
sát is.

Javítanivalónk bőven van 
még! A Volán vállalatok mun
káját a vasútállomásokon 
töibféle módon is könnyíthet
jük. így a tehervonatok me
netrendszerűségének javításá
val, különös figyelemmel a ra
kodás feltételeinek biztosításá
val, az előjelentések megbíz
hatóságának fokozásával, és 
a komplexbrigád-mozgalom 
fejlesztésével.

A Volán sajnálattal állapí
totta meg: a megbízókkal foly
tatott tárgyalásokon nem tud
ták elérni, hogy az áruk egyen
letesen és ütemesen érkezze
nek be. Ugyanakkor a tröszt 
fuvarozásszervezési kötelezett-

munkát végezték 200 ezer fo
rint értékben. De figyelemre 
méltó eredményeket értek el 
az újítómozgalomban is.

Hét élenjáró 
szolgálati hely

A békéscsabai körzeti üzem
főnökség dolgozóinak a kitün
tető címeket április 26-án Bé
késcsabán, a vasutas klub
könyvtárban rendezett ünnep
ségen adták át.

Az üzemfőnökség szolgálati 
helyei közül több kitüntetés
ben részesült. Az Élenjáró 
szolgálati hely címet Oroshá
za, Mezőtúr, Gyula, Csorvás, 
Orosházi-tanyák, Murony és 
Békés állomás érdemelte ki. A 
munkában élenjáró dolgozók 
közül ketten Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesültek, ket
ten Miniszteri Dicséretet, né
gyen Vezérigazgatói Dicsére
tet kaptak. Kiváló Dolgozó ki
tüntetésben 40-en részesültek, 
s közel félmillió forint jutal
mat osztottak szét.

Gellért József

vasútra
ségei — amelyek a gondjaira 
bízott népgazdasági vagyon 
hatékony kihasználását is ma
gukba foglalják — nem teszik 
lehetővé, hogy a rendszertelen 
vasúti beérkezésekhez igazod
janak. Emiatt kénytelenek vol
tak a kontingentálásra és a 
nekik fél nem róható hiba 
miatti bírságokat szerződés 
szerint áthárítani.

Tervezik, hogy fokozott fi
gyelemmel kísérik a kocsira- 
kományú küldemények és az 
irányvonatok futását. A MÁV 
szakembereit bevonva, számí
tógépes megoldással keresik a 
pályaudvari oda- és elfuvaro- 
zás legjobb lehetőségeit. Az 
értékelemzési metodika kidol
gozása után sor kerülhet a 
munkaién yképe zésre, majd
az eredmények feltárására.

Keresztgerenda beemelése 
önjáró daruval

Tápiógyörgye és Űjszász 
állomások között még eb
ben az évben átadják a 
második vágányt és ezáltal 
növekszik a vonal átbocsá
tóképessége. A második 
vágány fölötti villamosítást 
a Csehszlovák Felsőveze
ték Építési Vállalat az új- 
szászi VVF kirendeltség
gel közösen végzi. A cseh
szlovák építők áprilisban 
kezdték meg a munkát Űj
szász állomáson.

Felsővezetékesek a szerelő
folyosón

(Óvári Árpád felvételei)

Kiváló üzemfőnökség

1eltek a bizalomnak
A debreceni vasútigazgató- 

ság területén elsőként, de or
szágos viszonylatban is az el
sők között szervezték meg Má
tészalkán a körzeti üzem
főnökséget. * Szabolcs-Szatmár 
megye szatmári térségét há
lózza be az a 330 kilométeres 
vonalhossz, amelynek forgal
mát 36 forgalmi, kereskedelmi, 
illetve vontatási szolgálati hely 
látja el, átlagosan 870 dolgozó
val. A mátészalkai körzeti 
üzemfőnökség a múlt évben 
végzett munkája, eredményei 
alapján elnyerte a „Kiváló 
üzemfőnökség” kitüntető cí
met.

Körültekintő 
szervező munkával
A mátészalkai körzetnél 

több nagyobb forgalmú, sőt ki
emelt jelentőségű körzete is 
van a debreceni vasútigazgató- 
ságnalk. Mi tette lehetővé, hogy 
közülük is kitűnjön munkájá
val, jól szervezett szállítási te
vékenységével a mátészalkai 
körzet?

— Az a körülmény,' hogy 
bennünket jelöltek ki elsőként 
a körzeti feladatokra, azt je 
lentette, hogy igazgatóságunk 
bízik bennünk — mondta Ko
vács Gyula főintéző, körzeti 
üzemfőnök. — Az előlegezett 
bizalmat illik viszonozni, s ez 
fokozott tenniakarásra ösztö
nözte dolgozóinkat, mintha er
re külön versenymozgalmat 
indítottunk volna. De nagyon 
fontos tényező volt az is, hogy

igazgatóságunk irányító osztá
lyai fokozottan segítettek ben
nünket, támogatták a problé
máink megoldására tett intéz
kedéseinket. kezdeményezé
seinket.

Árutonnatervét a mátészal
kai körzet 917 ezer tonnára 
teljesítette a múlt évben, s ez
zel a tervezettnél 67 ezer ton
nával több árut juttattak el a 
termelőktől a fogyasztókig, il
letve a feldolgozó iparig. A  
térség gyakori kocsihiányos 
időszakai mellett ez nagyon 
körültekintő szervezést igé
nyelt: A kongresszusi és fel- 
szabadulási versenyben a kör
zet 40 szocialista brigádja vál
lalta az áruszállítási terv két 
százalékkal való túlteljesítését. 
Főként nekik köszönhető, hogy 
a jó  szervezés, a vállalatokkal 
a partneri kapcsolatok erősí
tése 7,9 százalékos túlteljesítést 
hozott.

A napi gondokra 
gyorsan reagálnak

A magasabb szállítási telje
sítményt több mint kétezerrel 
kevesebb kocsi felhasználásá
val érték dL A tervhez képest 
ugyanis 2,1 tonnával r^övelték 
a statikus kocsiterhelést. Tet
ték ezt azért, mert elsőrangú 
feladatnak tekintették a záho
nyi körzet jó kocsiellátását a 
mátészalkai körzet vasutasai 
is. A kocsitartózkodás 96 szá
zalékos teljesítése mellett a 
célkitűzésnél 2,5 százalékkal

jobb eredményt értek el a te
hervonati menetrendszerűség
ben is. A MÁV—CFR határ
forgalom zökkenőmentes lebo
nyolítását az OPW kocsiki
egyenlítések gyors végrehajtá
sával segítették az üzemfőnök
ség dolgozói.

Bár a vonalaik állapota és 
az egyéb műszaki adottság 
nem a legkedvezőbb a máté
szalkai körzeti üzemfőnökség 
területén, ez önmagában még
sem jelent „hátrányos”  helyze
tet. Különösen azért nem, mert 
fiatal, a követelményekhez ru
galmasan alkalmazkodni tudó 
vezetők irányítják itt a mun
kát.

— Hogyan törekednek az 
idén arra, hogy újabb, még 
jobb eredményekkel gyarapít
sák az 1979-ben elért kiváló 
színvonalat? — kérdeztük az 
üzemfőnöktől.

— A legfontosabb, hogy ele
venen, lendületben tartsuk 
dolgozóink tenniakarását, se
gítsük a munkaverseny-kezde
ményezések mind hatékonyabb 
megvalósítását. A legalap
vetőbb követélményként tö
rekszünk ezért a napi problé
mákra gyorsan reagálni — 
mondotta Kovács Gyula főin
téző —, hogy tovább javítsuk 
a fuvaroztatóinkkaSL kialakított 
nyílt, őszinte munkakapcsola
tainkat. Munkaszervezési in
tézkedésekkel segítjük kapaci
tásaink jobb kihasználását, 
mert csak így érhetjük el, hogy 
tovább csökkenjenek a túl
órák.

Elmondta az üzemfőnök azt 
is, hogy minden eddiginél na
gyobb feladatok hárulnak az 
idén kitüntetett kollektívájuk
ra. A legfontosabb, hogy 950 
ezer tonna árut kell elszállíta
ni a térségben. Ezért igyekez
nek még szorosabbá tenni a 
vállalatokkal, szövetkezetekkel 
kiépített jó  kapcsolataikat. 
Munkájuk minőségi követel
ményei is fokozottak. így a ko
csitartózkodási normaidőben a 
tavalyi 86*67 százalékkal szem
ben a terv most 95 százalék, de 
a feladat fontosságát átérezve 
96 százalékot vállaltak. A 
„megfelelő áruhoz a megfele
lő kocsit” — jelszó fokozott 
érvényesítésével arra töreked
nek, hogy a tervezettnél 
legalább 0.3 tonnával javítsák 
a kocsik kihasználását.

Kevesebb baleset 
a munkahelyeken

Jobb üzemviteli munkával, 
az állomási technológiát kö-* 
vetkezetesen betartva igyekez
nek elhárítani a vonatfogadási 
nehézségeket. Szorosan kap
csolódik ezekhez a korszerű 
vontató járművek hatéko
nyabb kihasználása, üzemkész
ségük javítása. A múlt évben 
egyértelműen javult a körzeti 
üzemfőnökség személyi és tár
gyi baleseti helyzete, munkafe
gyelme. Munkavédelmi ered
ményeik megtartását, további 
megszilárdítását az 1980. évi 
munka legfőbb követelményé
nek tekintik.

L. J.
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Új óvoda Székesfehérvárott
OROM ES UROM

Márk Jenő 
jubileuma

Huszonöt éve dolgozik a 
GySEV-nél Márk Jenő 
kocsirendező. Erről a két 
és fél évtizedről így vall 
a derék vasutas:

Az új óvoda bejárata
A MÁV a most záruló öt

éves tervidőszakban 110—120 
millió, forintot fordított böl
csődék, óvodák építésére, bő
vítésére, fejlesztésére. A szé
kesfehérvári járműjavító üzem 
napköziotthonos óvodáját hat 
hónappal a tervezett határ
idő előtt, április 10-én adták 
át.

Kivitelezője a Fejér me
gyei Állami Építőipari Vál
lalat, amely az egyre népsze
rűbb CLA SP könnyűszerkeze
tes építési rendszerrel oldot
ta meg a feladatot. A munká
latok 1979. február 1-én kez
dődtek meg és az épület mű
szaki átadására már 1979 de
cemberében sor került. Azt 
követően a szakipari mun
kák befejezése és a belső be
rendezés volt a feladat.

A rendkívüli gyorsasággal 
felépült óvoda 100 személyes 
ugyan, de az igények alap
ján legalább 140 gyermeket 
kell — és képes is — fogadni. 
Mértéktartóan, jó ízléssel ren
dezték be; 18,2 millió forint
ba került, s ebből berendezési 
és felszerelési tárgyakra 1 
millió forintot költöttek. A tá
gas, elkülönített foglalkoztató 
termek mellett, a kiszolgáló 
egységeken kívül tornaterem 
is készült

Jelentékeny társadalmi 
munkát végeztek a járműjaví
tó üzem szocialista brigádjai 
és KISZ-fiataljai: földet si
mítottak, fákat, bokrokat ül
tettek, füvesítettek, játékokat, 
függönyöket szereltek.

Uzsonnájukat fogyasztják a gyerekek
(Lőrincz János felvételei)

— Családunkból öten 
dolgoztak a vasútnál az 
ötvenes évek elején, köz
ben én hordtam nekik — 
testvéreimnek — az ebédet 
otthonról. Aztán engem is 
felvettek a pályafenntar
táshoz a MÁV-nál. Egy 
kampány révén hamarosan 
a GySEV-hez kerültem, és 
azóta is ez a munkahe
lyem. Először kocsirende
zőnek osztottak be, majd 
váltókezelői, vonatvezetői 
és -¡kezelői vizsgákat tet
tem, így több beosztásban 
dolgoztam már. Az Integra- 
dominó biztosítóberende
zés üzembe helyezése után 
ismét kocsirendező let
tem .. .

A kollégái, vagyis a köz
beváltó túr dolgozói emlí
tették, hogy bizonyos prob
léma adódott Márk Jenő 
jubileumi jutalmának a ki
fizetése körül. Mi igaz eb
ből?

A REUM AS OK MEKKÁJÁBAN

Sokan eldobják a mám w
Másfél ezer beteget kezeltek tavaly a MÁV hévízi szanatóriumában

Hévizet természeti adottsá
gai és gyógyító hatása miatt 
említik a gyógyfürdők között. 
Vizének értékét már az 1300- 
as években felismerték, s a 
XVIII-ik század végén mint 
kiváló hatású fürdőt tartották 
számon.

Dr. Stark Ferenc, a MÁV 
Szanatórium igiazgaitó főorvosa 
ismerteit meg bennünket a 
fürdőhely jelenével.

gozók^t, 5 százalékban a csa
ládtagokat és 15 százalékban 
a nyugdíjasokat utalják hoz
zánk az orvosi bizottságok. 
Tavaly 1519 beteget kezeltünk, 
akik esetenként 28—29 napot 
töltöttek nálunk.

Hisznek 
a gyógyulásban

Rehabilitáció 
és utógondozás

— Ami ezt illeti, bizony 
egy kicsit keserű a szám 
íze tőle — jelenti ki a jubi
láns. — Februárban, ami
kor elértem a 25 éves mun
kaviszonyt, és láttam, hogy 
a soron következő fizetést 
nem egészítette ki semmi, 
megkérdeztem a segédhiva
talban, mi most a teendő. 
Közölték velem, hogy le
gyek türelemmel, hiszen 
már elindították az ügyet. 
Két hét elteltével az egyik 
tisztségviselőnél érdek
lődtem, mire a képembe 
mondta: — Mi az, annyira 
szüksége van a pénzre? 
Utána nem is mentem sen
kihez, mert nagyon rosszul 
esett a válasz. Nem a pénz 
miatt .*.. inkább a negyed 
évszázadnyi munkám meg
becsülését hiányoltam... 
Később a pénztárfőnök ke
resett meg azzal, hogy már 
két hete őrzi a jutalmat, 
ám hiába érdeklődik kilé
temről, senki nem tudja, 
hol dolgozom.

— A több mint 47 ezer 
négyzetméter felületű meleg 
vizű tó 38 méter mélyben le
vő forrása oly bőséggel tör 
fel, hogy a víz három nap 
alatt képes kicserélődni. Hő
mérséklete nyáron 28—29, té
len 25—26 fokos. Kitűnő ered
ménnyel használjuk degenera- 
tív mozgásszervi betegségek 
gyógyítására: porvckopás, izüle
ti bántalmak, gerinc-, izom-, 
és idegmegbetegedések eseté
ben. A szanatórium a Szom
bathelyi Területi Egészségügyi 
Központ irányítása alatt áll. 
1976-ban éptilt, amint ezt táb
la is hirdeti: a 1/2 százalékos 
önkéntes támogatási alapot is 
felhasználva a Vezérigazgató
ság segítségével. Feladata el
sősorban a rehabilitáció és a 
baleseti sérülések utókezelése, 
gondozása. A vasutasokra 
eléggé jellemző, szinte foglal
kozási ártalomnak számító 
mozgásszervi betegségek gyó
gyítására hozták létre intéze
tünket. Hévizet a reumások 
Mekkájának mondják, és ez 
nem véletlen.

A korszerű architektúrájú 
épület öt szintjén 120 beteg 
helyezhető el egyidejűleg, 
kétágyas szobákban. A szana
tóriumnak 60 főállású és négy 
másodállású dolgozója van. 
Az öt főfoglalkozású orvosi 
állásból kettő (!) katonai 
szolgálat, illetve gyermekgon
dozás miatt — átmenetileg — 
betöltetlen. Nyolc fiatal nő
vér, három fizikoterápiás asz- 
szisztens, három masszőr és 
egy gyógytornász áll a közvet
len gyógyítás szolgálatában.

— Csak tényleges dolgozó
kat ápolnak?

— Korántsem. Mintegy 80 
százalékban a táppénzes állo
mányban levő tényleges dol-

Nagy Sándor kisújszállási 
főpályamestert derékfájás kí
nozta.

— Javult az állapota?
— Nagyon sokat! A környe

zet, a napi kezelések, és a 
fürdés enyhítettek a már-már 
elviselhetetlen állapotomon — 
mondja.

Horváth Géza vasútőr 
Veszprémiből érkezett lefogy
va, görnyedtem

— Bicegtem — mondja. — 
Voltam Harkányban, Szobosz- 
lón is, de úgy érzem, hogy 
az itteni kezelés használt a 
legtöbbet. Tessék nézni! — és 
mutatja egyenletes lépteit.

Gesztesi József vonatvezető 
porckorongsérv-műtét után ér
kezett.

— Mozgásom könnyebb lett, 
panaszaim megszűntek, és 
visszaszereztem elvesztett sú
lyom nagy részét is. Optimis
ta vagyok, hiszek a teljes gyó
gyulásomban — magyarázza.

Sokan bottal érkeztek, s 
anélkül távoztak.

— Amikor közöljük bete
günkkel, hogy mikor térhet 
haza, akkor már a beutaltak 
közül a sorrendben követke
zőt értesítjük is — mondja a 
főorvos. Olyasvalami ez, mint 
a vonatok menetrendszerű

közlekedése. A pontosság is 
célravezető. . .

Dr. Stark Ferenc, az embe
reket több mint húsz éve 
gyógyítja, 17 éve szakorvosa
ként foglalkozik a reumás jel
legű betegségekkel. Dr. Rom- 
hányi Szilvia adjunktus fárad
hatatlan munkatársa.

— Mit tart lényegesnek a 
munkájában?

— A kölcsönös bizalmat! 
Nagyon jó, ha betegeink őszin
tén feltárják panaszaikat, be
tegségük minden mozzanatát 
Csak akkor tudjuk pontosan 
megállapítaná a gyógyítás 
módját. A betegek többsége 
türelemmel, fegyelmezetten 
betartja a házirendet.

Együttműködve 
a szívkórházzal

Kosi Ferencné főnővér ta
nítja, vezeti segíti a fiatal nő
véreket. Németh Józset fiziko
terápiás főasszisztens két tár
sával egyekszik derűt és bi
zakodást kelteni a betegekben, 
miközben a galván-, ultra
hang- és egyéb kezelésre je
lentkeznek.

A szanatórium és a balaton
füredi szívkórház a kardioló
giai és a reumatológiai isme
retek, tapasztalatok cseréjévéi 
könnyíti a gyógyító munkát 
A füredi kórház többek kö
zött a belgyógyászati, fogszak
orvosi együttműködéssel támo
gatja a szanatórium tevékeny
ségét.

— Számunkra öröm, ha be
tegünk a botját eldobva távo
zik tőlünk! — mondja a fő
orvos.

(V. Szabó)

H U S Z O N K I L E N C  E V E S E N

Molnár Gyuláné vonatvezető 
egyedül neveli hat gyermekét

Alacsony, barna, tömzsi, 
vagy ahogyan falujában, Kis
térén y én mondják: „sürű,yasz- 
szonyka Molnár Gyuláné, Sal- 
gótarján-külső állomás vonat
vezetője. A „sűrű” jelző erős 
szervezetet, szívós emberi ma
gatartást is jelent, hiszen hat 
gyermek édesanyja. Noha a 
legkisebb csak egyéves, Mol- 
námé rövid ideig volt gyesen. 
A munkahelyén ugyanúgy el
látja szolgálatát, mint bármely 
férfi kollégája. És ha mindeh
hez még azt is hozzávesszük, 
hogy egyedül neveli a hat gye
reket — férjétől, aki iszákos, 
komisz ember, különváltan él
— úgy a legtiszteletteljesebb 
jelzőt is megérdemelné.

A vasutas-szakszervezet 
Benczúr utcai székházában ta
lálkoztam vele, ahol — édes
anyjával együtt — anyák napi 
ünnepségen vett részt és 1600 
forint jutalmat kapott. Az ün
nepségre ugyanis elkísérte 
édesanyja, és a hatéves Csabi 
kisfia.

A szakszervezet az ünnepség 
után vendégül látta az édes
anyákat. A terített asztalnál 
beszélgettünk Molnáméval.

— Nagyon nehéz az élete?
— tettem fel a banálisnak tű
nő kérdést, mire a hatgyerme
kes édesanya élénken tiltako
zott:

— Miért lenne nagyon ne-, 
héz? — kérdez vissza, majd 
így folytatja: — a vasútnál 
szépen keresek, családi pótlé
kot, tartásdijat kavok, és min
denben segít az édesanyám.

— Ám de a legnagyobb gye
rek is csak tizenhárom éves. A 
sok aprósággal különben is 
több a gond.

— Az igaz, hogy több a 
gond, de több az öröm is. Sze
rencsére mind egészségesek, 
és a legkisebbet kivéve mind
egyiknek megvan a napi „me
netrendje”. Ezt keli betartani. 
Ki oviba, ki iskolába megy 
reggel, s amikor hazajönnek is 
megvan az elfoglaltságuk. A 
nagyobbacskák már segítenek 
bevásárolni, takarítani, a ki
sebbeket ellátni. És itt a Ma
ma. Az én drága jó édes
anyám, 6 a főfelügyelő. Most

ugyanis még a szüleim házá
ban lakunk, de már nem so
káig.

— Lakást kaptak?
— Nem..Megvettünk egy há

zat, nagy portával, kerttel. Na 
nem a spórolt pénzemből, mert 
annyi gyerek mellett a kerese
tem mind ruhára, cipőre megy. 
Én szeretem szépen, tisztán já
ratni a gyerekeimet, úgy, mint 
akinek csak egy vagy kettő 
van.

— Hát akkor honnan a 
pénz?

— A munkahelyem, a ta
nács és a szakszervezet segít
ségével százezer forint kamat-

Molnárné az életéről vall az újságírónak

mentes OTP-hitéit kaptam. A 
szakemberek pedig őszig rend
behozzák, korszerűsítik a há
zat, ahol hat helyiség lesz.

— Mit kezd a sok szobával?
— Majdcsak elboldogulok 

valahogy a nagy lakással. Az 
a fontos, hogy tágas udvar, s 
nagy kert legyen, ahol a gye
rekek szabadon futkározhat- 
nak.

— És magával ki törődik? 
Hiszen még oly fiatal, huszon
kilenc éves. Egy megértő és 
segítő férjre is szüksége lenne.

A fiatalasszony szemérme
sen nevet, a szájához kapja a 
kezét, majd kijelenti:

— Ugyan, hol találok én 
ennyi gyerekkel megértő és se
gítő férjet? Én tudom, hogy az 
én életem most már csak 
a munka és a gyerekek neve
lése. Nem ringatom magam 
hiú ábrándokban. Ha a legki
sebbik is fel cseperedik, tovább 
akarok tanulni. Szeretnék idő
vel a vasúton a tiszti fokozatig 
eljutni. Lehet, hogy ezen so
kan mosolyognak, de szérín- 
tem a továbbtanulás sem lehet 
nehezebb, mint ekkora család
ban rendet tartani. Egyébként 
a gyerekek nevelése szempont
jából is fontos, az én továbbfca- 
nulésom. Lássák, hogy az any
juk nehéz körülmények között 
is mire képes. A jó pél
da bizonyára őket is jobb ta
nulásra, keményebb helytál
lásra, serkenti majd.

— Azért azt még írja oda, 
ha lehet — mondja Molnámé 
a  beszélgetésünk végén —, 
hogy a volt férjem rendesen 
fizeti a gyerektartást. Időn
ként meglátogatja a gyereke
két is, és ha nem 1 iszik, nor
mális ember tud lenni.

Ideírtam. De legszívesebben 
azt írnám legközelebb a csa
ládról, hogy a gyerekek édes
apja visszatalált hozzájuk ...

Dávid József

Vasútmodellek terepasztalon
KIÁLLÍTÁS NYÍLT A KELETI PÁLYAUDVARON

Gulyás János vezérigazgató-helyettes megnyitja a kiállítást
A Keleti csomópont ifjúsági 

klubjának társalgó termét, ha 
most madártávlatból nézhet
nénk, egy óriási rendezőpálya
udvar tárulna elénk. Itt ren
dezték meg ugyanis a kilence-, 
dóik országos vasútmodell-káél- 
lítást, amelyet május 9-én Gu
lyás János vezérigazgató-he
lyettes nyitott meg.

Csaknem 300 kisebb, na
gyobb jármű található a terep
asztalokon, <a vitrinekben. A 
szakemberek legkülönlegesebb
nek tartják Békési László Láng 
gépgyári lakatos 327 sorozatú 
sűrített levegővel működő moz
donyát. A már majdnem nyug
díjas korú modellező elmondta, 
hogy édesapja masiniszta volt 
és az iránta érzett tiszteletből 
megcsinálta azoknak a gőzö
söknek a modelljét, amelyeket 
apja vezetett.

A kívülállók talán el sem 
tudják képzelni, hogy a model

lezők miből képesek járműve
ket fabrikálni. Lakatos Béla, a 
Keleti vontatási főnökség 
üzemmérnöke például itatós
papírból készítette el a V—63- 
as kicsinyített mását, amely 
működik is. De látható ott 
olyan sárga villamos modell is, 
amelyet műanyag tejfeles po
harakból készítettek. A legki
sebb mozdony egyébként 6,5 
milliméter nyomtávolságú.

A vasútimodellezőkről Ká
bák Imre, a kiállítás főrende
zője elmondta, hogy az egyesü
let népes tagságából, amelynek 
csak 30 százaléka dolgozik a 
vasútnál, mintegy háromszá
zan hódolnak ennek a hobbi
nak. A Magyar Vas út modellé- 
zők és Vasútbarátok Egyesüle
tének vezetői annak örülnének, 
ha minél több vasutas kapcso
lódna be az egyesület munká
jába.

S. R.

Konzerválták a gőzösöket
A közelmúltban kivonták a forgalomból a gőzmozdonyo

kat a dombóvári vontatási főnökségen. A még üzemképes 
masinákat gondosan konzerválták, kazánjaikat légmentesítet
ték, kéményeiket lekötötték. Üzembe helyezésükre már csak 
akkor kerül sor, ha a rendkívül nagy forgalom ezt indokolttá 
teszi. Helyettük korszerű dízeleket helyeztek üzembe.

A főnökség vezetőit nem érte váratlanul a korszerűsítés. 
Időben gondoskodtak az átképzésről. A mozdonyfűtőknek le* 
hetőségük volt vonatvezetői, segédkezelői és dízelvezetői 
vizsgát tenni.
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B O LG Á R  F Ő V Á R O S  K A P U JA A műszaki fejlesztés segítői

Szófia központi pályaudvara, előtte a parkosított térrel

A szófiai pályaudvar korsze
rű építészeti együttes. Sikeres 
folytatása a Rómában, Nápoly
ban, Bécsben, Bernben és más 
európai városokban épült, haA 
sonló építészeti remekeknek, 
melyek a második világháború 
után készültek. A szófiai pá
lyaudvar azonban nem az 
előbbiek másolata, önálló stí
lusa, arculata van, mely a tér
beli-méretbeli, funkcionális és 
építészeti-művészeti megoldás
ból ered.

Az új szófiai pályaudvar 
megépítését az ország gazdasá
gi életének rohamos fejlődése, 
a vasúti szállítás volumenének 
növekedése tette szükségessé. 
A tervek szerint 1980 végéig a 
teherszállítás 40 százalékkal, a 
személyszállítás pedig 25 szá
zalékkal nő 1975-höz viszonyít- 
vá. Bulgária földrajzi helyzete 
— összekötő kapocs Közép- és 
Nyugat-Európa, valamint a 
Közel- és Távol-Kelet országai 
között — szükségszerűvé teszi 
a nemzetközi teher- és sze
mélyszállítás növekedését.

A szófiai pályaudvar építése
kor a tervezők a 2000. év táv
latában vették figyelembe a 
szállítás növekedését. Azonban 
még ezután is továbbfejleszt
hető lesz, ha a főváros és a 
nemzetközi közlekedés növek
vő igényei szükségessé teszik. 
Ma a pályaudvar naponta 
100—200 ezer embert tud fo 
gadni. Ezenkívül a szófiai 
vasúti csomóponton áthaladó 
szerelvények 95 százalékát is 
képes fogadni. A számok olyan 
szállítási feszültséget takarnak, 
melyet az utasok nem érzékel
nek. Ez annak köszönhető1, 
hogy a pályaudvaron több 
mint 6529 négyzetméternyi te
rület áll rendelkezésükre. A 
homlokzat 10 000 .négyzetmé
ternyi megvilágított területe 
elegendő fényt és teret bizto
sít a vasutasok és az utasok 
számára.

A szófiai pályaudvar két
szintesre épült. Ez megköny- 
nyíti az utasok számára a tá
jékozódást. Szintén az ő érde
kükben készült a SOLARIS in
formációs rendszer és a sok 
automata jegykiadó. A pálya
udvart és az utasokat szolgáló 
technika állandóan bővül, gaz
dagszik — a «menetirány-jelfo

gó központtól az ipari televí
zióig.

A pályaudvar váróterme ha
talmas alapterületű, márvány
nyal borított. Télen kellemesen 
meleg, a szellőzés szünet nél
kül működik. Mindez az uta
sok számára kellemes tartóz
kodási hellyé teszi a váróter
meket. A szerkezet könnyedsé
ge, a modern berendezés és a 
művészi dekoráció kellemes 
hangulatot árasztanak, az esz

tétikai igényeket is kielégítik. 
Az újság- és emléktárgy-áru
sító pavilonok, az éttermek, 
eszpresszók, női és férfi fod
rász szalonok, a gyermek-váró
termek, a filmterem, az auto
mata ruhatár és csomagmeg
őrző, az összes egyéb szolgál
tatás mindazokat az igényeket 
kielégíti, amelyekre az úton 
levő embernek szüksége lehet.

Iván Zahariev

A pályaudvar tágas utascsarnoka

Monsieur X és a többiek

Huligánok, labdarúgó szur
kolók és egyénileg kezdemé
nyező, agresszív vonatrongálók 
miHiós károkat okoztak az 
utóbbi években az NSZK-bán a 
szövetségi vasútnak. A legna
gyobb feltűnést az önmagát 
„ Monsieur: X-nek” nevező me
rénylő keltette, amikor 1975- 
től, több éven át zsarolta a vas
utat.

„M. X ” -nek először 1976 
augusztus 25-én sikerült ki- 
siklatnia egy tehervonatot, 
mégpedig úgy, hogy csaknem 
száz «rögzítő csavart szedett ikfi a 
talpfákból. A keletkező kár 
meghaladta az egymillió nyu
gatnémet márkát. „Monsieur 
X.”  — így írta alá pénzt köve
telő leveleit.

Hatvan állomáson

Birkatolvajt fogtak a vasutasok
Április 19-én, a késő esti órákban érkezett Hatvan állo

más 5. vágányára a 455. számú gyors tehervonat, amelynek 
egyik kocsijában juhQkat szállítottak. Éjfél előtt Revicki Jó- 
zsefné vontatási naplózó észrevette, hogy a kocsik között — 
ölében egy báránnyal — bujkál valaki. Azonnal értesítette a 
vasúti rendészetet. Mák Sándor mozdonyfelvigyázó, Túri Já
nos külsős forgalmi szolgálattevő, valamint Szabó László 
rendész üldözőbe vette a tettest.

A tolvajt, Bárdi Gyula 26 éves hatvani lakost elfogták és 
átadták a rendőrségnek. Mint később megállapították, a tol
vaj nyitva hagyta a kocsiajtót is. Ha a lopást nem veszik ész
re, a robogó vonatból kiestek volna az állatok. Az éber vas
utasoknak köszönhető, hogya MÁV-nak nem kell kártérítést 
fizetnie.

Szflcs Ferenc

K 0  .S:

Az újító vasutasok 1979-ben 
is nagymértékben hozzájárul
tak a műszaki fejlesztéshez, 
a gazdaságosabb szállítások
hoz és szolgáltatásokhoz, a 
forgalombiztonság fokozásá
hoz, a munka minőségének 
javításához. A jó eredmények
ben szerepük van a szakszer
vezettel közösen szervezett 
újítási' versenyeknek, az újí
tási hónapoknak.

Tavaly az év második felé
ben 85 szolgálati főnökségen 
szerveztek ötletpályázati na
pokat és hónapokat. Ezek si
kerére jellemző, hogy az újí
tók 4590 ötletet nyújtottak be. 
A benyújtott ötletekből 1913- 
at díjaztak 100-tól 500 forin
tig terjedő összeggel.

Az ötletnapoknak és a kü
lönböző intézkedéseknek is je
lentős szerepük van abban, 
hogy a benyújtott újítási ja
vaslatok száma a bázis évi 
8925-ről 9263-ra, az elfogadott 
javaslatok száma a bázis évi 
4609-ről 4626-ra növekedett. 
Az elfogadott 4609 javaslatból 
4462-t hasznosítottak.

A hasznosított újításokból 
származó megtakarítás az 1978. 
évi 106 millió forintról 115 
millióra növekedett, a kifize
tett újítási díjak összege 1978- 
ban 8 millió 578 ezer, 1979- 
ben 8 millió 956 ezer forint 
volt. A 60 napon belül el nem 
bírált újítási ügyek száma az 
1978. évvégi 291-ről 1979 vé
gén 248-ra, vagyis 43-mal 
csökkent.

A múlt évben fellendült a 
szolgálati találmányok érté
kesítése, és a külföldi Jicen- 
cek vásárlása is.

Az eredmények mellett hiá
nyosságok is vannak. Az újí
tómozgalom fejlődését sokszor 
hátráltatja, hogy nem megfe
lelő az ügyintézés, s az újítók
kal való foglalkozás. Gyakran 
fékezően hat az újítási javas
latok intézésének túlzott cent
ralizálása, késedelmes elbírá
lása, az újítási ügyintézők 
nagymérvű leterheltsége más 
munkával.

Több elfogadott újítást ké
sedelmesen vezetnek be, s 
nem kielégítő az újítások el
terjesztése sem. Általában ma
gas az eszmei alapon díjazott 
újítások aránya is. Ritkán ¡köt
nek előzetes szerződést a dol
gozókkal az újítási feladattér- 
vi témák kidolgozására.

Az újítómozgalom, s az újí
tók népszerűsítése érdekében 
tavaly sok helyen rendeztek 
újítási kiállítást. Különösen jól 

I sikerült a Miskolc Vontatási

Főnökségnél, Kiskunhalas, Bé
késcsaba, Szeged, Eger vasúti 
csomópontokon, továbbá a 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
és a vésztői• vontatási főnök
ségen rendezett kiállítás. 
A miskolci vasútigazgatóság, 
a miskolci járműjavítóval 
együtt részt vett a Miskolc 
felszabadulásának 35. évfordu
lója tiszteletére rendezett me
gyei újítási kiállításon is, ahol 
37 kiállító vállalat közül a 
III. helyezést érték el. A zá
honyi üzemfőnökségen az év 
végén szintén sikeres újítási 
kiállítást rendeztek.

Az új műszaki alkotások, 
technológiai eljárások, munka- 
módszerek elterjesztésének 
fokozására a vésztői vontatási 
főnökségen, Ferencváros és 
Tapolca csomópontokon bemu
tatót rendeztek. Nagykanizsán 
újító klubot szerveztek.

Az újítók aktivitásukkal, al
kotó munkájukkal kifejezik 
szeretetüket, felelősségérzetü
ket munkahelyük, illetve a 
vasút iránt. Ezért is köteles
sége mindenkinek támogatni 
őket.

Dr. Gyóni Béla

1977-ben egymás után több 
támadást is intézett nyugatné
met vonatok és vasúti berende
zések ellen. Meglazította az 
elektromos felsővezetékeket, 
vagy U-formájú tárgyakat füg
gesztett rájuk. Súlyos szeren
csétlenséget okozott az 1977. 
október 17-én elkövetett me
rénylete. Ekkor a Koppenhága 
és Róma között közlekedő és 
140 kilométeres óránkénti át
lagsebességet is elérő gyorsvo
natot siklatta ki, méghozzá ka
nyarban. Szerencse, hogy csak 
a kanyar belső részén levő sínt 
lazította meg — 138 csavart 
szedett ki több órás munkával 
—, íg£ „csupán” 23-an sérültek 
meg..

A szövetségi vasút nem tart
ja számon külön a szándékos 
rongálások okozta károkat. 
Az utóbbi években évente 
ugyanis 600 millió márkát köl
töttek átlagosan a javításokra, 
s ebben az összegben benne 
foglaltatnak a rongálások mil
liós kárai is.

Különösen a helyiérdekű 
vasúti kocsikban fordul elő sok 
rongálás, mivel nincs kalauz és 
az utazási célok is közeliek. A 
vonatvezetők nem láthatják, mi 
folyik egy-egy kocsiban. A van
dál pusztítók így bátran „dol
gozhatnak” és nem kell tarta
niuk semmitől. Sokan közülük 
úgy gondolkodnak, hogy a sze
relvényen úgyis minden az ál
lamé. tehát nem kár semmiért. 
Felvágják az üléshuzatokat, 
szétverik az ajtókat és az abla
kokat, leszerelik vagy letörik a

KOCSI KI HASZNÁLÁS

(Kesztyűs Ferenc rajza)

>>
Életrevaló kezdeményezés

Ötletpályázati hetek 
a szombathelyi vm

hamutartókat és a jegykezelő 
automatákat. A várótermek és 
a folyósok berendezéseit ösz- 
szetörik, a menetrendeket le
szedik, a reklámvitrineket 
megrongálják. Ritkábban, de az 
is megtörténik, hogy ragasztót 
öntenek a jegykezelő automa
ták nyílásába, lyukat fúrnak a 
vécék és a mosdók falaiba stb.

A legutolsó nagyobb rongá
lás 1980. február 9-én történt 
Münchenben. Áz S—Bahn há
rom szerelvényében ismeretlen 
tettesek felhasították az ülés
huzatokat és kilyukasztották a 
kocsik oldalát fedő műanyagot 
is. A kár 17 ezer márka volt.

Nagy gondot okoz a Bundes
bahn vezetőinek az utóbbi 
években divatba jött és főleg a 
labdarúgó-szuikblók által elkö
vetett rongálás. A többnyire 
részeg szurkolók nemcsak ká
rokat okoznak a kocsikban, ha
nem tettleg is bántalmazzák a 
békés utasokat. A Moer és 
Oberhausen között közlekedő 
vonat vezetőjét az elmúlt hó
napban például heccből össze
verték. Düsseldorf és Duisburg 
között egy egész vasúti kocsit 
felgyújtottak.

A  szövetségi vasúton elköve
tett rongálásoknak csak 30—40 
százalékát sikerül felderíteni és 
az elkövetőket azonosítani. Míg 
a Bundesbahn személyzetét az 
utóbbi években erősen csök
kentette, addig a vasúti rendőr
ség létszámát négyszázzal 
emelni kellett. Számuk most 
összesen 2800.

E. P.

Az elmúlt hónapokban a 
celldömölki vontatási főnöksé
gen és a veszprémi körzeti 
üzemfőnökségen ötletpályá
zati heteket tartottak. Ennek a 
jobb munkaszervezés, a ter
melékenység és a hatékony
ság növelése, a kultúrált uta
zás színvonalának javítása, a 
baleseti veszélyforrások csök
kentése volt a célja.

A vontatás és az üzemfő
nökség gazdasági vezetőinek 
valamint a tömegszervezetek 
felhívása nyomán sokan él
tek a lehetőséggel. A  vonta
tási dolgozók két hét alatt 61, 
az üzemfőnökség dolgozói 35 
ötletet nyújtottak be a bíráló 
bizottsághoz. Az eredmény 
minden várakozást felülmúlt.

A vontatási főnökség dol
gozóinak ötleteiből 36, az 
üzemfőnökség dolgozóinak 
ötleteiből 31-et díjaztak, il
letve hasznosításra elfogad
tak. Ezekkel a megoldásokkal 
a dolgozók intenzíven járul
tak hozzá az újítómozgalom 
fellendítéséhez. A résztvevők 
mintegy 62 százaléka szocia
lista brigádtag volt. A vonta
tásnál a legtöbb ötletet Kiss 
Tibor nyújtotta be. Ebből ti
zet díjaztak.

Jó ötletek csak úgy szülét-* 
hetnek, ha a dolgozók isme
rik a termelést akadályozó 
gondokat, ha felhívják a fi
gyelmüket. Az ötlethét idő
pontját legalább egy hónappal

korábban célszerű meghir
detni. Á  szolgálati helyek
dolgozóinak többségét élén
ken foglalkoztatták a célul 
megjelölt* feladatok. Jellemző, 
hogy az ötleteket nagyrészt fi
zikai dolgozók adták be. Va
lamennyien a munka termelé
kenyebbé tételére, a baleseti 
veszélyforrások csökkentésére, 
a gépesítésre, a nehéz fizikai 
munka könnyítésére tettek ja
vaslatot. Hozzájárult az ötlet
hét sikeréhez az is, hogy az 
elfogadott ötletek díjazása 
időben megtörtént. A beadott 
ötletpályázatból a vontatási 
főnökségen 17, az üzemfőnök
ségen 23 olyan újítás került 
felszínre, amelyek az ötlet- 
pályázati hetek megrendezé
se nélkül talán évekig sem 
lettek volna benyújtva.

A hasznosításra elfogadott 
ötleteket 100—300 Ft-ig dí
jazták. Az olyan ötletpályá
zatokat, amelyek újításiként is 
hasznosíthatók, az ötletdíjon 
felül a javaslattevőt az újí
tási díj is megilleti.

A celldömölki és a veszpré
mi tapasztalatok is bizonyít
ják, hogy az ötletpályázati 
hetek megtartását igénylik a 
dolgozók, sok helyen a veze
tők is, annak ellenére, «hogy a 
beadott ötletek, javaslatok 
nagy száma az értékelő bi
zottságnak is nagy gondot, 
többletfeladatot jelent.

Gyóni

A TV-BEN  L Á T T U K

Anna Karenina a „Keleti pályaudvaron”
Mint annak idején hírt ad

tunk róla: 1978 nyarán az an
gol BBC Televízió munkatár
sai a Keleti pályaudvaron for
gatták Lev Tolsztoj világhírű 
művéből készült filmet: az 
„Anna Kareniná”-t. Csaknem 
két héten keresztül stúdió volt 
az öreg fejállomás érkezési 
oldala, cirillbetűs táblák, ódon 
gázlámpák függtek a falakon, 
korabeli «orosz ruháikba öltözött 
színészek, statiszták ide-oda 
járkáltak a peronokon.

A  forgatásnak, mint ez len
ni szokott, sok nézője.akadt; 
utasok, vasutasok gyűrűje vet
te körül a stábot. Ez azért is 
érthető, mert a kíváncsisko
dóik olyan művészeket láthat
tak közöttük, akik korábban 
hónapokon keresztül szerepel
tek a Magyar Televízió képer
nyőjén. Főleg sok tekintet sze- 
geződött a film két férfi fő
szereplőjére: Eric Porterre és

Wilson Stuartra, a „ Forsyt 
saga” ellenszenves, majd ké
sőbb annál szimpatikusabb 
Somsára, aki a filmben Ka
renin t (Anna öreg férjét) ala
kítja. Wilson Stuart pedig a 
„Strauss család” egykori Jo- 
hannja, Vronszkijt, * a csábító 
orosz tisztet játssza.

A Magyar Televízió május 
6-án, kedden este kezdte a tíz
részes tv-játék sugárzását. 
Másnap reggel érdeklődve kér
dezték egymástól a Keleti pá
lyaudvar vasutasai: tegnap es
te ráismértél-e a Keletire a 
a tv-müsorban? Az történt 
ugyanis, hogy amikor a kora
beli vonat Vronszkij anyjával 
és Anna Karenánával megér
kezett Moszkvába, jól fel lehe
tett ismerni a Keleti pályaud
var oszlopos csarnokát.

Séra
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Záhony krónikása 200 ugrá
Nem búcsúzik 

| —  csak elköszön
Egressi Zsigmondi mű- 

j szaki felügyelőt mindenki 
! jókedélyű embernek ismeri 
! és szemmel láthatóan fris- 
; sességét is megőrizte, nem 
i látszik fáradtnak. Pedig 
| most töltötte be 60. élet- 
| évét és májusban nyuga- 
j lomba vonul.

A vasút szeretetét csalá- 
j di hagyományként hozta 

magával. Majd negyvenévi 
szolgálattal a háta mögött, 

j végig hú maradt a pálya- 
I ferjntartáshoz. Ott kezdett 
I — és onnan búcsúzik. Egy 
i évtizeden át volt pálya- 
' munkás, aztán húsz évig 
! mint pályamester tevé- 
. kenykedett. Az utolsó tíz 
j évben volt üzemvezető, 
i tervelőadó, és ötödik éve 
| belső ellenőr. Záhonyban 

tizenharmadik éve dolgo- 
; zik. Közben leérettségizett, 

majd elvégezte a Marxiz- 
j mus—Leninizmus Esti
; Egyetemet is.

Huszonöt éve párttag. S 
: az elmúlt években sok, fő

leg emberi arcokat méltató I 
t írása jelent meg a Magyar 

Vasutas és a Záhonyi Át- 
; rakó üzemi lap hasábjain.
: Nevéhez fűződik Záhony 
! történetének megírása. A 

mintegy 300 oldalas tanul- 
j mány bevezetőjében így ír:
: „Egy pár évtized, csupán 

eQV porszem, melyben Zá- 
! hony maga a történelem,
\ szocializmust építő orszá- 

gunk időtálló alkotása.**
A könyv utolsó soraiban 

így vonja meg a végső kö- 
j vetkeztetést: „Búcsúzom
, tőled Záhony! Szívem sze- I 
rint ma már Űj-Záhony- 

! nak neveznélek. Ha nem is 
j voltam ott bölcsődnél, ta

núja voltam fejlődésednek. 
í Ragyogó jövőd utamon el- ' 
| kísér.**

Egeressi Zsigmond sport- j 
j beli ténykedése nélkül nem 
I teljes a róla alkotott kép. 

Tizenkét éven át volt Zá
hony területi sportfelelőse, 
majd három évtizedig szol- 

! gálta a vasutas tömegspor- 
I tót Mint labdarúgó játék- 
j vezető, huszonöt éven át 
fújta a sípot. Aranyjelvé- . 

i nyes játékvezető. Csak a 
’ síptól köszönt el, a sport- 
! munkától, amellyel régen 
! elkötelezte magát, nem vá- 
| lik meg. Több évtizedes 

sporttevékenységéért mél- 
: tán érdemelte ki a Szak- 
| szervezeti Munkáért kitün- 
| tetés arany fokozatát.

Zsiga, ahogy ismerősei, 
j barátai nevezik, nem bú- 
J csúzik, csak elköszön. És 

mindig szívesen gondol 
vissza a vasút szolgálaté- ;

| bán, főként itt Záhonyban 
: eltöltött évekre.

Szőgyényi Bertalan
;

A Z  O LIM P IÁ R A  K É S Z Ü L  K E L E M E N  ILD IK Ó .
A B V S C  V Á LO G A TO TT TORONY- É S  M Ű U G R Ó JA

Teljesítménye kalaplevételt 
kíván: háromemeletnyi magas
ságból veti le maigát a mélybe, 
pontosabban a medence vizé
be. Zuhanás közben különféle 
mozdulatokat végez: fordula
tok, szaltók, csavarok váltogat
ják egymást produkciójában.

— A felkészülési időszakban 
általában 150—200 ugrás sze
repel egy-egy edzésem műso
rában — mondja a világ leg
természetesebb hangján a 17 
éves Kelemen Ildikó, a BVSC 
válogatott torony-, illetve mű- 
Ugrója. — Sajnos, gyakran 
közbeszól az időjárás, ilyenkor 
futunk, tornázunk, erősítünk... 
Egyetlen pillanatot sem szabad 
kihagyni. . .

Éppen tíz évvel ezelőtt kö
tött barátságot a sportággal. 
Akkor még nem is gondolt ar
ra, hogy ebből a barátságból 
szenvedély, s — .tessék meg
kapaszkodni ! — tizenegy or
szágos bajnoki győzelem lesz. 
Legalábbis eddig ennyi arany
érem birtokosának mondhatja 
magát.

A budapesti vasutasok saját 
nevelésű fiatalja két esztendő 
óta gyakorlatilag egyeduralko
dónak számít idehaza. A szak
emberek szerint a közeljövő
ben aligha lehet trónfosztásra 
számítani — legalábbis Ildikó 
tehetsége és szorgalma (no, 
meg a gyöngécske utánpótlás) 
ezt ígéri.

Nemzetközi eredményei kö
zül kiemelkedik a tavalyi Vi
lág Kupán szerzett negyedik 
helyezés, s szép sikert jelentett 
a három esztendővel ezelőtti 
Európa-bajnokságon elért 5. 
hely is. Tizennégy évesen!

— És Moszkvában?

— Minden vágyam, hogy be
kerüljek a nyolcas döntőbe. 
Erre, azt mondják, esélyem is 
van. Persze, papírforma a mi 
sportágunkban sincs, egy-egy 
jó eredményhez sok minden
nek össze kell jönnie. Hogy 
mást ne mondjak, itt van 
mindjárt a pontozás. . .  Az 
emberi szubjektivitás elkerül
hetetlen, s akár kedvez, akár 
hátráltat — befolyásolja az 
eredményt. . .

— Milyen adottságokra van 
szükség a műugráshoz?

— Hajlékonyságra, rugal
masságra, kitartásra, s egy kis 
bátorságra is. A laikusok ál
talában a bátorságot tartják a 
legfontosabbnak, mondván: 
olyan magasból, tíz méterről 
leugrani, bizony nem kis do
log, kell egy kis kurázsi. Pedig 
az igazság az, hogy ezzel a 
félsszel csak a kezdő találko
zik.

— Tehát nem fél?
— Inkább izgulok. De nem a 

magasságtól, hanem attól, hogy 
maga a gyakorlat jól sikerül
jön. Másodpercek, tizedek alatt 
kell évek munkáját megmutat
ni. Higgye el, nem könnyű do
log.

A Rákóczi gimnázium har
madéves magántanulója éppen

a napokban fejezte be a tan
évet. „Igyekezetének” oka a 
közelgő moszkvai játékok.

S hogy nem csupán az isko
lában igyekszik, hanem az ed
zéseken is, azt edzője, a volt 
kiváló műugró, Felhősi Éva 
igazolhatná. Ildikó nagyszerű 
tanítvány, öröm vele dolgozná.

— Melyik ágat kedveli job
ban: a mű- vagy a toronyug
rást?

Mosolyog.
— Mindig éppen azt, ame

lyik jobban megy. De talán 
egy parányival szívesebben ug
róm onnan föntről, a torony
ból. Szeretem a magasságot, a 
zuhanást. . .

PHhál György

Üzlet a Keleti mellett
A Keleti pályaudvar érkezési oldalán, az Utasellátó Vál

lalat 2-es számú üzletében szinte minden nap csúcsforgalom 
van. Mindig friss hentesáruval, tejtermékkel és egyéb élel
miszerekkel várják a vásárlókat. Szívesen vásárolnak itt a 
pályaudvar és az igazgatóság dolgozói, valamint a szolgálati 
lakásokban élő vasutasok.

Maráz Károly, az üzlet vezetője 27 éve dolgozik itt. Az 
idei első negyedévi tervük 5 millió egyszázezer forint volt. 
Ezt 409 ezer forinttal teljesítették túl. A gyorsabb kiszolgálás 
érdekében a hentesáruk egy részét előre felszeletelik, és úgy 
rakják a nagy teljesítményű hűtőkbe. (Képünkön az ízlésesen 
berendezett üzlet egy része látható.)

Kép és szöveg: 
Drégely Vilmos

E G Y  „Ö R EG  Ö K Ö LV ÍV Ó “ P ÉLD Á JA

mondott nemet
Negyvenkét évi vasúti szol

gálat után nyugdíjba vonult 
Bene Ernő MÁVnfőfeliügyélo, 
akinek élete, munkássága ösz- 
szeforrofct a szakmai hivatás
sai és a sporttal.

Állandó
önképzéssel

Annak idején — 1937-ben
— vették fel a Nyugati pá
lyaudvaron raktári munkás
nak, de már azt megelőzően 
három éve öklözött a BVBC 
igazolt versenyzőiéként. Ké
sőbb vasesztergályos volt Rá- 
kosrendezőn, illetve a hábo
rú befejezése után — «mi- 
köziben részt vett az újjáépí
tésiben — átmenesztői mun
kakörbe (került. Később a 
Keleti pályaudvar, majd Jó
zsefváros lett az állomáshe
lye, s az állandó önképzés 
eredményeként a kereskedel
mi szolgálat szinte valameny- 
nyi beosztásában nagy szor
galommal és hivatástudattar 
állta meg a helyét.

Szinte legendás hírnévre 
tett szert abban az időszak
ban is, amikor az áruforgal
mi értesítők csoportvezetője 
volt. Utolérhetetlennek bizo
nyult a hiányos címzések 
megfejtésében, illetve a cím
zettek megtalálásában. Köz
vetlen, baráti kapcsolatot épí
tett ki a lakónyílvántartó 
központokkal, a sport-, a ta
nácsi és a szakszervezeti in
tézményekkel, a hatóságok
kal, (hogy egyetlen küldemény 
se maradjon értesítés nélkül. 
Gyakran két-hárorn-négy be
tűből kellett a címzett kilé
tét .megállapítani. Rájött pél
dául, hogy a B. C. K. Z-nak 
jelölt címzett nem más, mint 
a Magyar Hajó- és Darugyár, 
vagy a D. K. Z. egyenlő a 
Német Kultúr Központtal.

Sportsikerek
Életének másik fő eleme a 

sport volt. Aktív szereplőként 
sikeresen küzdött a BVSC-

nek abban a kollektívájában, 
amelyik 1950-ben országos 
csapatbajnokságot nyert. Győ
zelmi eredményeinek elisme
réséül vasúti főtisztnek ne
vezték ki. Később, amikor a 
versenyzést abbahagyta, hű 
maradt egyesületéhez is, és az 
ökölvívó szakosztály ügyinté
zője lett. Ezenkívül társadal
mi és mellékfoglalkozású ed
zőként oktatta az ifjabb ököl
vívókat.

Elfoglaltsága, tenniakarása 
ebben sem merült ki, hiszen 
bármilyen társadalmi munká
ra kérték, mind elvállalta. 
Tizennyolc esztendőn át tevé
kenykedett vezetőségi tagként 
az állomás szakszervezeti bi
zottságában, és öt évig a bu
dapesti területi bizottságnál 
is dolgozott. 1968 júniusában 
például részt vett a Debre
cenben rendezett Vasutas, 
Postás és Közlekedési Ifjú
sági Béketalálkozó előké
szítésében és lebonyolításá
ban, s mindennek elismerésé
ül a Vasutasok Szakszerveze
tének elnöksége oklevéllel

tüntette ki. Fáradtságot nem 
ismerve munkálkodott a Pol
gári Védelemnél is, ahol szin
tén oklevéllel ismertek el te
vékenységét. Mindezek* érté
két növeli, hogy több évtize
des szakvonali munkája során 
egyetlen szóbeli vagy írásbeli 
figyelmeztetést sem kapott, 
ellenben négyszer érdemelte 
ki a Kiváló dolgozó (kitünte
tést, valamint az arany törzs- 
gárdajelvényt is megkapta.

Jó  p ihenést!
Bene Ernő -nyugdíjba vonu

lásával nehezen pótolható űr 
keletkezett Józsefvárosban, 
mert olyan ember vált ki az 
ott dolgozó közösségből, aki 
soha nem mondta egyetlen 
feladatra sem, hogy „ez nem 
tartozik rám**.

Rászolgált tehát a pihenés
re, de élete, munkássága pél
da marad a fiatal vasutasok 
és a sportolók előtt.

Cs

— Anyák napján. Hatvan ál
lomás szakszervezeti bizottsá
ga május 5-én, az anyák napja 
alkalmából ünnepséget rende
zett az állomás nagyoktató ter
mében. Bartos Sándor, az ál
lomás KISZ-alapszervezetének 
vezetőségi tagja mondott ün
nepi beszédet, majd Tóth Já
nos szb-titkár tárgyjutalmat 
adott át az édesanyáknak.

— Nyugdíjasok taggyűlése. 
Taggyűlést tartott április 18-án 
Bánréve állomás szakszerve
zeti bizottságának nyugdíjas 
csoportja. Baranyai Istvánná 
főbizalmi számolt be az elmúlt 
fél évben végzett munkáról, az 
üdültetés és a segélyezés ered
ményeiről. Utána válaszolt a 
hozzászólók kérdéseire.

— Munkaverseny. A fatelítő 
dombóvári főnökségénél a kö
zelmúltban értékelték a szo
cialista brigádok teljesítmé
nyeit Egy brigád arany, kettő 
ezüst, három pedig bronz fo
kozat kitüntetésben részesült. 
Hét (kollektíva nyerte el a szo
cialista brigád címet A bri
gádvezetői tanácskozáson Kó- 
ka Albert üzemvezető mondott 
köszönetét egész évi lelkiisme
retes társadalmi és gazdasági 
munkájukért

— Nyugdíjban a málházó. 
Harminchét évig volt Pásztó 
állomás málházója Nagy Illés. 
Nyugdíjba vonulása alkalmá
ból a közelmúltban ünnepséget 
rendeztek tiszteletére, amelyen 
az állomás vezetői mondtak 
köszönetét több évtizedes 
helytállásáért kiváló munká
jáért Nagy Illés 15 évig szak- 
szervezeti bizalmi volt, és 
1945-től tagja a pártnak.

— Társadalmi munka. A kö
zelmúltban Hatvan állomáson 
két alkalommal rendeztek 
kommunista műszakot ame
lyeken 250 dolgozó összesen 
1550 óra társadalmi munkát 
végzett. Értéke több mint 30 
ezer forint. Selyp, Pásztó és 
Salgótarján állomások dolgo
zói is több ezer forint értékű 
munkát végeztek az utóbbi he
tekben. A pénzt a MÁV gyer
mekintézményeinek ajánlották 
fel.

— Kiállítás. A debreceni te
rületi bizottság kiállítást ren
dezett Kapcsa János és Szilá
gyi Elek képzőművészek alko
tásaiból a vasutasok klub
könyvtárában. A kiállítást má
jus 16-án Magyari Vilmos új
ságíró nyitotta meg. Megte
kinthető május 30-ig, tíz és ti
zennyolc óra között

MEGHALT
DR. MÉSZÁROS PÁL
Április 27-én, 67 éves korában 

elhunyt dr. Mészáros Pál MÁV fő
tanácsos, a Vasúti Tudományos 
Kutató Intézet nyugalmazott fő- 
munkatársa.

1935-ben került a vasúthoz. A 
gyakornoki idő után több állomá
son forgalmi szolgálattevői beosz
tásban dolgozott. Közben elvégez
te az egyetemet, 1942-ben Pécsett 
az állam tudomány ok doktorává
avatják.A felszabadulás után állo
másfőnöki beosztásokban tevé
kenykedett. Később a Vasúti Fő
osztály forgalmi szakosztályára he
lyezték, majd 1953-ban a Vasúti 
Tudományos Kutató Intézet mun
katársa lett. Innen vonult nyug
díjba 1977-ben.

Dr. Mészáros Pál tudományos 
munkássága mellett szívügyének 
tekintette a vasúti szakemberkép
zés fejlesztését. Egy évtizedig ta
nított a Budapesti Műszaki Egye
tem közlekedésmérnöki karán, és 
megszervezte Szegeden a vasútfor- 
galmi felsőfokú technikum vasút
üzemi tanszékét, amelynek később 
a vezetését is elvállalta. Huszonöt 
esztendeig volt titkára a Közleke
déstudományi Egyesület vasútüze
mi szakosztályának. Kiemelkedő 
munkásságát több kitüntetéssel — 
köztük a KTE Jáky Emlékérem
mel, a Szocialista kultúráért ér
deméremmel, majd a Kossuth 
Díjjal ismerték el.

Temetése május 7-én volt a 
Rákospalotai temetőben.

F E L H Í V Á S
A MÁV Tisztképző In

tézet 1929/30-ban végzett 
hallgatói június 7-én, 11
órakor találkozót rendez
nek az intézetben (Buda
pest Vili., Luther u. 3.). 
Utána közös ebéden vesz
nek részt a Keleti pálya
udvaron levő Utasellátó 
különtermében. A szervező 
bizottság várja az egykori 
hallgatóik és tanárok je
lentkezését, kéri a találko
zón való részvételüket.

M A G Y A R  V A SU TA S

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visá Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 B udapest VI., B en czú r u. 41. 

T e le fon  v á ro s i: 229-872, 
ü zem i: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a N épszava L apkiadó Vállalat 

1)964 B pest VII., R ák óczi út 64.
T e le fo n : 224-818 

Felelős k ia d ó : dr. Suth Péter, 
a N épszava L apkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekikszám laszáim m k:

M N B 219 — 11 8Ő9 
80—2013. Szükna Lapnyomdla, 

B udapest 
F elelős v ezető :

C söndes Zoltán  vezérigazgató

F E L V E S Z Ü N K !

K IK É P E Z Ü N K !
A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG 
szolgálati főnökségeire:

.&» iw \' I ■ ' I 1% -4P*B I I - I l\  P \ I
iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, 
saruzó, vágányfékkezelő, kocsifelíró, 
személy- és árupénztáros, távgépíró, jegyvizsgátá, 
vonatvezető, raktárnok és rakodómunkás munkakörbe. 
Gimnáziumi, középiskolai vagy vasipari szakmai 
végzettséggel: mozdonyvezető-gyakornok, kocslvlzsgáló, 
féklakatos, általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vlzvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ:

festőket, másolókat, ácsokat, 
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, 
pályamunkásokat betanitott- 
és segédmunkásokat, 
állomási és kocsltakaritókat

KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ, minden beosztásban havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken, egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS. ÉRDEKES MUNKAKOROKI 
JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, valamint a 

KÖZPONTI MUNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest Keleti pu. (Clnkotai kapu)
Telefon: 145-010.



a kollektív szerződés módosítását V I L Á G  P R O L E T Á R J A I ,  E G Y E S Ü L J E T E K !

Május 23-án a Vezérigazgatóságon került sor az 1980. évi (MÁV kollektív szerződés 
módosításának aláírására. A  szerződést, amelynek szövegét a M ÁV Hivatalos Lap 
ez évi 17. száma közölt, Szűcs Zoltán vezérigazgató és Koszorús Ferenc, a vasutas

szakszervezet főtitkára ünnepélyes külsőségek között írta alá

(Laczkó Ildikó felvétele)

Június 1-től

Életbe lépett a nyári menetrend
Új gyorsvonatok indulnak —  Javul a balatoni 

és a város környéki vasúti közlekedés

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

xx ív  é v f o l y a m , n. s z á m  ára : i forint 1980. június 2.

Az elnökség napirendjén

a vasút bérgazdálkodása
A BÉREZÉSEK IGAZODJANAK JOBBAN A TELJESÍTMÉNYEKHEZ

Április 6-án — mint köztu
dott — egy órával ' előbbre 
igazítottuk az órákat. A  nyári 
időszámításhoz igazodott a vas
út is. Akárcsak Európa más 
vasútjain, a M ÁV vonalain is 
életbe lép az új menetrend, 
amely a nyári időszámítás vé
géig, szeptember 27-ig lesz ér
vényes.

A menetrendi és forgalom
szervezési osztály elkészítette 
a személy- és tehervonatok új 
menetrendjét. A  nyári men’et- 
rendváltozás nem érintette a 
Bajánsenye— Zalalövő, Sáros
patak—Kenézlő Ti^za-part és

Sárospatak-átrakó—Sátoral
jaújhely Kossuth tér—Füzér
komlós vonalak forgalmát.

Újszerű a menetrendben az, 
hogy a főváros és a megyeszék
helyek összeköttetése fejezeté
ben külön táblázat rögzíti az 
átlós irányú vonótok menet
rendjét.

A  csehszlovák BZ. motorok 
felhasználásával Siófok—Fo
nyód között naponta 3—3, Fo
nyód—Balatonmáriafürdő kö
zött naponta 2—2, Balatoniü- 
red—Tapolca között 2—2 helyi 
kismotorvonatot közlekedtet
nek.

A hivatalos nyári és nem
zetközi vasúti összeköttetések 
menetrendjét önköltséges áron 
(70 forintért) árusítják. A  Bu
dapest környéki vasutak me
netrendje 10 Ft, míg a bala
toni nyári menetrend 4 forint
ba kerür.

A  nemzetközi vonatok 
mennyisége nem változott. 
Több vonat menetrendje, 
illetve útvonala változott 
meg. Így például a Met»o- 
pol rövidített szakaszon, 
csak Budapest és Drezda 

között közlekedik.

A  Saxonia gyorsvonat men
tesítésére a szombaton és va
sárnap közlekedő lipcsei 1478— 
1479-es számú vonatpár autó
szállító kocsikat is továbbít, 
ezért Budapest—Keleti pálya
udvarra érkezik, illetve onnan 
indul. A  nyári forgalom ide
jén a szovjet különvonatok 
többsége a Nyugati pályaud
varra érkezik.

A Keleti pályaudvar és Ta
tabánya-Alsó között közleke
dett szerelvényvonat helyett új, 
820-as számú vonatot állí
tottak forgalomba. Egyidejűleg

a 20-as számú vonatot kedve
zőbb időben közlekedtetik 
Celldömölk és Budapest-Déli 
pályaudvar között hétfőnként 
új, 1817/a számú vonat közle
kedik. Budapest-Déli pályaud
var és Fonyód között a 4210- 
es számú gyorsvonat csak a 
hét utolsó munkanapján és 
munkaszünetes napokon közle
kedik. Helyette a nyári 
főidényben naponta Buda
pest—Nagykanizsa között a 
2202/1203a számú gyorsvonat
párt közlekedtetik.

A  Budapest—Pécs közötti 
pályakorszerűsítés miatt az 
expressz- és gyorsvonatok 
menettartama 10—15 perc
cel csökkent. A  Déli pá
lyaudvar és Pécs között 
forgalomba helyezték az 
1905/1906 számú gyorsvo
natpárt, megszüntették v i
szont a Budapest—Pince
hely között közlekedő 
10191020 számú vonatokat.

Pécs—Székesfehérvár között 
úgynevezett „megyeszékhelyi" 
vonatpárt állítottak forgalom
ba. Pécs—Villány—Nagyhar-

sány—Harkányi ürdő—Barcs 
viszonylatban motorvonatok 
közlekednek. Hasonlóan hosz- 
szú távot köt össze a Pécs— 

Bátaszék—Kiskunhalas— 
Kiskunfélegyháza—Cegléd— 

Szolnok között közlekedő 
gyorsvonatpár is, amely a hét 
utolsó munkanapján és mun
kaszünetes napokon teszi le
hetővé a két város közötti tu
ristaforgalmat. A  Keleti és 
Miskolc-Tiszai pályaudvarok
között a hét utolsó előtli.mun
kanapján és a hét első mun
kanapját megelőző napon új, 
410-es számú gyorsvonat köz
lekedik, Miskolc-Tiszai pálya
udvar és Budapest-Keleti pá
lyaudvar között a 405a számú 
vonatot jelölték ki közleke
désre, és a 420-as számú vo
natot lemondták.

Gazdaságossági okokból Sal
gótarján—Somoskőújfalu kö
zött megszüntették a helyi sze
mélyvonatokat. A  reggeli, dél
utáni és az esti műszakváltás 
utasait autóbuszokkal továb
bítják. A  dízelvontatás kiter
jesztésével a vonatok menet
tartama mintegy 8 perccel 
csökkent.

Csökkent a vonatok me
netideje Mezőzombor—Sá

toraljaújhely között is, a 
pálya korszerűsítése kö
vetkeztében. Visszatért 
eredeti közlekedési útvo
nalára a Hajdú és a Sza
bolcs expressz vonatpár. 
Ezúttal már nem Üjszá- 
szon át, hanem Cegléden 

keresztül közlekedik.

A  Kőbánya-Kispesten kiala
kított csatlakozás lehetőséget 
teremtett arra, hogy csupán 
3 vonatpár közlekedjen a Nyu
gati pályaudvarig, és 13 vonat 
induló, illetve végállomása 
Kőbánya-Kispest lett. A  vona
tok reggel 25 percenként ér
keznek, és délután 45 percen
ként indulnak.

A  vasút felkészült a nyári 
forgalomra. Az állomások és 
utasterek tisztasága, a vonatok 
rendszeres takarítása nélkü
lözhetetlen velejárója szolgál
tatásunknak. Reméljük, hogy 
az utasok is elégedettek lesz
nek munkájukkal...

Szakszervezetünk elnöksége 
május 15-én .tárgyalíta a MÁV 
bérgazdálkodásának helyzetét 
és az 1980. évi bérpolitikai 
intézkedések végrehajtását. A  
vasutasok átlagbére 1979-ben 
8,5 százalékkal növekedett. A 
bérszínvonal —  .a műszak- 
pótlék áthúzódó hatása követ
keztében —  mintegy 2,5— 3 
százalékkal növekedett. Az 
átlagbérek évi növekedése 6 
százalék volt.

A  vasutasok átlagbére tehát 
kedvezően alakult; meghalad
ja a szocialista ipar átlagát.

A  Statisztikai Hivatal köz
lése szerint a szocialista 
iparban dolgozók egy főre 
jutó bére havi átlagban 
3726 Ft, a vasúton dolgo
zók havi átlaga pedig 

3955 Ft.

Ehhez nagymértékben hozzá
járult a-műszakpótlék beveze
tése, és az alsó bérhatárok el
érése.

A M ÁV  bérszabályozási el
ve 1980-ban sem változik. A 
MÁV „relativitással” kombi
nált központtá bérszabályozás 
szerint gazdálkodik. Ez a bér- 
szabályozás 3 százalékos köz
ponti növekedést és kb. 0,7 
százalékos relatív elemet tar
talmaz. Az elnökség az 1980. 
évre biztosított bérfejlesztést 
differenciáltan hagyta jóvá. 
Az építés és az ipar területén 
dolgozóknál 4 százalékos bér- 
fejlesztésre volt lehetőség.

A  közlekedési területen 
foglalkoztatott dolgozóknál 
2,75 százalékos átlagos bérfej
lesztést hajtottunk végre. Az 
építési és ipari, valamint a 
forgalmi dolgozók közötti dif
ferenciálást a korábbi bérfej- 

. lesztések aránytalanságának 
kompenzálása tette szükséges
sé. így az 1980. évi bérpoli
tikai intézkedésekre 200 m illió 
forint állt rendelkezésünkre. 
Ezen kívül a 25 évnél több 
gyakorlattal rendelkező ügy

intézők és ügyviteli dolgozók 
alsó bérhatárát 300 forinttal 
emeltük.

Az ügyintézők és ügyviteli 
dolgozók felemelt alsó határ
ra való ráállását január Intői, 
a többi bérráépítést -február 
1-től hajtottuk végre.

A z igazgatóságoknak és 
szakosztályoknak nagyobb le
hetőségük volt az üzemek, 
szolgálati főnökségek között, a 
szolgálati főnökségeknek pedig 
a részlegek, műhelyek, osztá
lyok, csoportok Sjtb. között a 
végzett munka szerinti diffe
renciálásra.

Az 1980. évi bérfejlesztés 
mértéke behatároltabb volt az 
elmúlt évinél. Éppen ezért a 
személyi alapbérek odaítélése 
az eddigiektől is körültekin
tőbb, differenciáltabb politikai 
munkát kívánt a gazdasági 
vezetőktől és szakszervezeti 
bizalmiaktól egyaránt. Termé
szetesen a bérfejlesztés nem 
érintett és nem is érinthetett 
minden dolgozót. A  teljesít
mény szerinti differenciálást 
és a kialakult ellentmondások 
feloldását az 1980. évi bér
keretből megoldani nem lehe
tett.

A  jövő bérfejlesztésének irá
nyát számunkra is egyértel
műen meghatározza a XII. 
pártkongresszus idevonatkozó 
határozata, amely kimondja:

A  keresetek a valóságos 
teljesítmények alapján 
differenciálódjanak, és 
segítsék elő a munka ter
melékenységének gyor
sabb növekedését. A  bé
rezésnek a jelenleginél 
jobban kell a teljesít

ményhez igazodni.

A  vasutas dolgozók átlag
bére, bérszínvonala népgazda
sági összehasonlításban is 
megfelelő szintet ért el. A 
M ÁV bérszabályozása és an
nak végrehajtása szorosan

nyomon'követi a központi sza
bályozó rendszer változásait, 
megfelelően ösztönöz a haté
kony munkáltatásra, a szállí
tási teljesítmények növelésére. 
A  M ÁV az V. ötéves terv idő
szakában minden évben tel
jesítette a bér- és keresetsza
bályozás kívánalmait, bérgaz
dálkodása megfelelő színvona
lúnak- mondható.

A  tapasztalatok és az észlelt 
panaszok alapján azonban 
megállapítható, hogy a köz
ponti intézkedések nem min
den esetben segítetté^ elő a 
teljesítmény szerinti differen
ciálás kialakítását és nivellá
lódást okoztak.

Ezért

az elnökség szükségesnek 
tartja, hogy következete
sen kell törekedni az alsó 
bérhatárok elérése követ
keztében kialakult egyen- 
lősdi felszámolására, a 
végzett munka, a teljesít
mény szerinti differenciá

lásra.

Közismert, hogy a M ÁV sok 
szolgálati helyén, munkaköré
ben, igen magas a jelenléti 
idő aránya, a leterhelés nem 
elégíti ki a hatékony foglal
koztatás követelményét. Ezért 
az üzem- és munkaszervezé
sen túlmenően keresni kell 
annak lehetőségét, hogy a 
jmunkabórelcben is jusson ki
fejezésre az intenzitás, a vég
zett munka mennyiségével le
gyen arányos a bér.

A  cél az, hogy a bérek ösz
tönözzenek a magasabb kép
zettségi igényű munikakörök 
betöltésére. Az alacsonyabb 
képzettséget igénylő munka
kört betöltő magasabb kép
zettségű dolgozók esetében 
meg kell találni a bérfejlesz
tés korlátozásának lehetőségét, 
a jogszabályok maradéktalan 
betartása mellett.

A z elnökség a rendelkezés
re álló anyagi erőforrások fel
mérése után olyan hatékony 
intézkedések megtételét tartja 
szükségesnek, melyek minden 
munfcaiterületen biztosítják a 
gazdaságos foglalkoztatást és 
segítik a munkaszerinti díja
zás elvének gyakori art i érvé
nyesülését.

Alkoss, újíts, 
kísérletezz!

A  Vasúti Főosztály Terv- 
gazdasági és Műszaki Fejlesz
tési Szakosztálya a  szakosz
tályok, önálló osztályok, a 
vasútfagazgatóságok, illetve a 
felügyeletük alá tartozó üze
mek és főnökség részére A l
koss, újíts, kísérletezz! cím 
mel, (hasznos jogi tanácsadás
sal is rendelkező kézikönyvet 
adott ki az újítók, újítani 
szándékozók számára.

A  könyv részletesen ismer
teti az újítómozgalom har
minc év alatt élért eredmé
nyeit, köztük a beadott, beve
zetett újítások számát, vala
mint ezek eredményeit, a ki
fizetett újítási díj forintössze
gét és a kiadott „Kiváló ú jí
tó” és „Kiváló feltaláló” ki
tüntetések adatait,. évekre le
bontva.

Szakrendelő Szegeden

A  szegedi rendelőintézet Impozáns épülete 

(Képriport a 3. oldalon) (Laczkó Ildikó felvétele)
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MEGKÉRDEZTE AZ IGAZGATÓHELYETTES:

M it tett ön a közművelődésért?
Kedvező feltételek között végzi feladatát 
a szegedi területi művelődési bizottság

A  közelmúltban tartotta 
beszámoló és értékelő ülését 
a szegedi területi művelődési 
bizottság. Ami a végzett mun
kát illeti, azt a M ÁV Vezér- 
igazgatóság, valamint a Vas
utasok Szakszervezete kultu
rális, agitációs, propaganda- 
és sportosztálya úgy ítéli meg, 
hogy a szegedi területen a 
legjobban sáfárkodnak a ren
delkezésre álló anyagi, tárgyi 
és legfőképpen a személyi fel
tételekkel.

Dr. Lugossy Józsefnek, a 
területi művelődési bizottság 
társelnökének és Gulyás Fe
rencnek, a tb. kultúrbizottsá- 
ga vezetőjének egybehangzó 
véleménye, hogy a szakszol
gálatoknál dolgozó művelődési 
aktivisták öntevékenységének, 
és nem utolsósorban a MÁV 
egyetlen függetlenített köz
művelőjének, Becski Antalné 
irányító munkájának köszön
hetők az eredmények.

Helyes volt 
az útmutatás

— Nyugodtan elmondhat
juk, hogy az üzemi művelő
dési bizottságok összetétele jó, 
feladatukat hozzáértéssel vég
zik. Ahhoz, hogy az indulási 
nehézségeket csökkentsük, a 
művelődési bizottságok társ
elnökei és titkárai részére az 
igazgatóság oktatási központ
jában egyhetes tan folyamot 
tartottunk. Részt vettünk a 
vasutasok szakszervezete to
vábbképző tanfolyamán is, 
ahol módszertani, gyakorlati 
útmutatást kaptunk. Gazda
sági vezetőink közül egyre 
többen a termelési feladatok
kal egyenrangú tennivalónak 
tekintik a közművelődési 
munkát. A  szentesi körzeti 
üzemfőnökség és a kiskunha
lasi pályafenntartási főnök
ség vezetője különösen sok 
segítséget ad az übm-nek, de 
valójában már azt is siker
ként könyvelhetjük el, ha a 
vezetők hagyják dolgozni a 
bizottságokat. Meg kell azon
ban jegyezni, hogy sok dol
gozó közömbös -• szemléletén 
változtatni kell ahhoz, hogy 
a lehetőségeket jobban ki tud
juk használni — mondta be
számolójában Becski Antalné.

Feltétlenül említést érde
mel Sajtos Péter vasútigazga- 
tó-helyettesnek és a területi 
művelődési bizottság társel
nökeinek kezdeményezése: 
„M it tett ön a közművelődési 
törvény gyakorlati megvaló
sításáért?” címszó alatt rend
szeresen beszámoltatják az 
illetékes gazdasági vezetőket. 
Ennek jelentős szerepe van 
abban, hogy az igazgatóság 
területén működő 21* üzemi 
művelődési bizottság tekinté
lye növekedett a szolgálati 
helyeken.

A  szegedi igazgatóságon a 
művelődési bizottságok koor
dinatív tanácsadó tevékenysé
gét nem értelmezték mereven, 
és az üzemi művelődési bi
zottságok kezdeményező kész
sége nem hiányzik. A  BFF 
művelődési bizottsága többek 
között megvizsgálta a tömeg
politikai oktatás eredményeit, 
s azokat a lehetőségeket ke
resik, melyek révén a napon
ta ingázókat, szocialista bri
gádtagokat, fiatalokat még 
jobban lehetne a vitakörök
ben aktivizálni. A  kiskunha
lasi pályafenntartásnál az 
agit.-prop. munka személyi, 
tárgyi feltételeinek biztosítá
sára helyezték a hangsúlyt, 
melynek következtében min
den pályaőr részt vesz a szer
vezett politikai oktatásban.

Nyitott kapuk
A vasút munkaerőhelyzeté

nek javítása szempontjából is 
előnyös a szentesiek kezde
ményezése. A  motor vezető - 
gyakornokok és szakmunkás- 
tanulók részére indították a 
Kilián-vitakört, ahol a szak
munkásvizsga politikai kér
déseit is feldolgozzák. A  Nyi
tott kapuk napja keretében 
— Borsi István körzeti üzem- 
főnök irányításával — a pá

lyaválasztás előtt álló általá
nos iskolai tanulók megis
merkedtek az üzemfőnökség 
munkájával, a szentesi cso
mópont múltjával. Éppen az 
iskolákkal kialakított kapcso
latnak köszönhető, hogy a 
vontatási főnökségen a moz
donyszerelő szakemberek után
pótlása biztosított. S lehetne 
hasonló példákat említeni 
Hódmezővásárhelyről, Békés
csabáról is.

Az igazgatóság területén öt 
góc- és 17 letéti könyvtár 
működik. A  növekvő könyv- 
állomány ellenére a látoga
tók száma stagnál, a könyv
tárak közművelődési szolgál
tatásai iránt mégis megnőtt 
az érdeklődés. A  zenehallga
tással, diavetítéssel összekötött 
ismeretterjesztő előadásokon, 
nyelvórákon, író-olvasó talál
kozókon, a könyvnapok ren
dezvényein egyre több szo
cialista brigádtagot, fiatalt 
látni. Az üzemi könyvterjesz
tésben egyébként a kiskun- 
halasi pályafenntartási fő
nökség pályamunkásainak te
vékenysége érdemel említést.

A  területi művelődési bi
zottság a közelmúltban vizs
gálta meg a munkásszállók 
kulturális ellátottságát. Há
rom munkásszálláson a  mun
kásművelődés alapvető felté
telei adottak, rendszeresek a 
TIT-előadások, klubfoglalko
zások, sőt a békéscsabai klub- 
könyvtár több esetben kis
csoportos kultúrprogramot 
rendezett a munkásszállókon. 
A  bejáró dolgozók művelődé
si feltételeinek javításában a 
vonatra várás idejének hasz
nosításában továbbra is sok 
teendőnk van még. Sikerként 
könyvelhető el, hogy a{ szen
tesi vontatási főnökségen, Bé
késcsabán, Kiskunfélegyházán 
szabadidős, közművelődési cé
lokat szolgáló helyiségeket 
sikerült kialakítani. Ugyanak
kor Mezőhegyesen ez a helyi
ség egyesek közömbös szem
lélete miatt nincs kihasznál
va. A  bejáró dolgozók műve
lődése érdekében bővültek a 
kapcsolatok a makói városi 
tanács művelődési osztályával, 
a Szakszervezetek Békés és 
Csongrád megyei tanácsával. 
Javítani kell az együttműkö
dést a Bács-.Kiskun megyei 
szmt-vel is —  tette szóvá dr. I 
Lugossy József.

A  szegedi igazgatóság dol
gozóinak 19,3 százaléka nemi 
végezte el az általános isko-\ 
lát. A  kihelyezett általános 
iskolai tagozatokon az elmúlt 
két tanévben 151 vasutas ült 
be őszülő fejjel az iskolapa
dokba, hogy tanulmányait 
folytassa, illetve befejezze.

Elismerést —  
ne sorsolással!

A z elmúlt évben a területi 
bizottság, illetve a területi mű
velődési bizottság napirendre 
tűzte az állami felnőtt oktatás 
és a szakoktatás helyzetét, , a 
szocialista brigádok kulturális 
vállalásainak teljesítését. Álta
lános az a megállapítás, hogy 
a brigádok közművelődési vál
lalásainak elég nagy része nem 
sokkal több egyszerű papír
munkánál. Ezzel kapcsolatban 
szóba került, hogy a Magyar 
Vasutasban a kecskeméti bri
gádkitüntetés visszásságairól 
írott cikk, és maga a történet 
is elmaradhatott volna, ha az 
említett két kollektíva közmű
velődési munkáját is reálisan 
mérlegelik. Akkor nem lett 
volna szükség sorshúzásra.

Nagyobb gondot kell fordí
tani a felsőfokú tanintézetbe 
jelentkezők felkészítésére, hi
szen az 56 jelentkező közül a 
hiányos ismeretek miatt csu
pán 12-en kezdhették meg fő
iskolai, egyetemi tanulmányai
kat. Sikerült viszont előrelépni 
a gyesen* levő kismamák be
iskolázásában. Jelenleg 45 fia
talasszony fordít időt tovább
képzésre, ily módon is haszno
sítva szülési szabadságát. Kö
zülük a legtöbben békéscsa-

Érdemes megemlíteni, hogy 
a szentesi Szamuely szocialista 
brigád — akit üzemfőnökük

is elkísért az országos döntő
re — a harmadik helyen vég
zett a  vasutas kollektívák II. 
országos vetélkedőjén. Az vi
szont rossz fényt vet a kecs
keméti pft. művelődési bizott
ságára, illetve a helyi veze
tőkre, hogy a vetélkedő terü
leti döntőjébe jutott Kun Béla 
szocialista brigád csapatát — 
mint azt a csapatba tartozó 
munkások szóvá tették — nem 
készítették fel a versenyre. 
Nem véletlen, hogy a vetélke
dőkön eredményesen szereplő 
brigádok is azokon a területe
ken dolgoznak, ahol az üzemi 
művelődési bizottságok nem 
„csak egy bizottsággal többet” 
jelentenek. Áz ÉHF brigádja 
például a SZOT „Munka és 
műveltség” vetélkedőjén har
madik, a „ 100 év Szeged tör- 
t éneiéből” című vetélkedőn 
pedig első helyezett lett. A  
SZOT által 1980-ra meghirde
tett „Munka és műveltség” ve
télkedőre egyébként csupán 
Csongrád megyéből 38, Békés
ből tizenegy vasutas szocialis
ta brigád jelentkezett. Ez is 
bizonyítja, hogy az üzemi 
művelődési bizottságok foko
zott figyelmet fordítanak a 
brigádvállalásőkra. sőt a szak
munkástanulók versenyeire is. 
A  munkásfiatalok V. vers- és 
prózamondó versenyére pél
dául Szentesről 17-en jelent
keztek, s kétharmaduk ipari 
tanuló. Tóth József né jegy- 
vizsgáló — gyesen levő kisma
ma — ezen a versenyen előke
lő helyezést ért el.

Szervezeti változások
A  szakszervezeti választá

sokkal párhuzamosan több 
üzemi művelődési bizottság
ban változás várható. Szente
sen és Békéscsabán üzemfő- 
nökségi szinten alakultak újjá 
a bizottságok, s azokban a na
gyobb szolgálati helyek, mint 
például Mezőtúr, Orosháza is 
képviselteti magát. Hasonló 
szervezési előkészületek tör
téntek több helyen. Reméljük, 
hogy ennek következtében to
vábbi kedvező eredmények 
születnék majd — mondta 
Becski Antalné.

Orosz Károly

Szakszervezeti választás a Keleti vontatásnál

A vitában felszólalt bizalmiak 
a csoport véleményét tolmácsolták

A  Keleti vontatási főnöksé- dolgozók életszínvonala, a bér- 
gen május 22-én 51 bizalmi fejlesztések kedvezően befo- 
küldött részvételével válasz- lyásolták a jövedelmek ala- 
tották meg a szakszervezeti bi- kulását és ez jó  politikai han- 
zottságot, annak elnökét, tit- gulatot teremtett. 
kárát és a számvizsgáló bi- átlagjövedelmek ellenére is 
zottságot, valamint a munka- vannak azonban munkaerő-

a gazdaságimunka felada tót 
vezetőktől.

Felszólalt a tanácskozáson 
Kovács Lajos, a budapesti 

A  kedvező igazgatóság IV. osztályának 
helyettes vezetője is, aki töb
bek között elmondta, hogy az

bizottságok vezetőit es tag- gondok. Elsősorban a jármű- igazgatóságon a kiegyensúlyo-
jait. A  választást az állomás fenntartás és a forgalom terü
kül tűrtermében tartották. létén.

A szakszervezeti bizottság 
beszámolóját az elmúlt öt esz
tendőben végzett munkáról can mondták el véleményüket
írásban juttatták el a küldöt
tekhez és a meghívottakhoz.
Láposi János szb-titkár szóban 
egészítette ki a beszámolót.
Megállapította többek között, 
hogy a bizalmiak jó munkát 
végeztek.

Előtérbe került a termelést 
segítő tevékenység. A  kollek
tívák a beszámolási időszak 
valamennyi évében teljesítet
ték a szállítási feladatokat.
1977-ben például Kiváló Vas
úti *Csomópont elismerésben 
részesült a Keleti. Az 1979-ben 
végzett munkáért pedig Élen
járó szolgálati hely címet kap
tak.

A szocialistá brigádok tevé
kenységére jellemző, hogy az 
elmúlt ciklusban négy kollek-

zottan dolgozó főnökségek kö
zött tartják nyilván a Keleti 

Nagy aktivitás jellemezte a vontatási főnökséget. Varga 
tanácskozás vitáját. Tizennyol- Vince, a szakszervezetek buda

pesti tanácsának politikai 
munkatársa arra hívta fel a 
bizalmiak figyelmét, hogy mi
előtt véleményt nyilvánítanak, 
minden esetben kérjék ki a bi
zalmi csoporthoz tartozó mun
katársaik véleményét is.

A  területi bizottság képvise
letében Doma Sándor értékelte 
a szakszervezeti _ bizottság 
munkáját. Megállapította, hogy 
jó munkát végeztek, annak el
lenére, hogy öt év alatt a 13 
tagú bizottság 5 tagja cserélő
dött. Egy évig a titkárt is he
lyettesíteni kellett. Az szb 
munkáját széles körű aktivis-- 
tahálózat segítette.

A  beszámolót és a vitát kö
vetően került sor a választás
ra. A  küldöttek 13 tagú szak-
szervezeti bizottságot, 3 tagú

tíva kapta meg a M ÁV Kiváló {oglaIkoztak a sz<jCialis- számvizsgáló bizottságot és
Brigádja címet, a Steinmetz 
szocialista brigád pedig az Ál

ta brigádmozgalom helyzeté
vel. Hangsúlyozták, hogy a

lomi Ifjúsági D íj tulajdonosa mozgalom akkor -be iga 
lett. A  főnökség dolgozóinak 
51 százaléka dolgozik szocia-

|3 küldöttet választottak a fel
sőbb szakszervezeti szervek ta
nácskozására. A  szakszervezeti

zán hivatását, ha az értékelés bizottság elnöke Endrődi 
során a gazdasági munkában László, titkára pedig ismét

lista brigádokban Számukat a tanúsított helytállás kerül az Láp ősi János lett. A  számvizs-
jövőben szeretnek növelni

1975-höz viszonyítva 30 szá
zalékkal csökkent a szakszer
vezeti oktatásban részvevők 
száma. Ez azzal magyarázható, 
hogy fiatalodott a tagság, és 
sokan vesznek részt KISZ-, 
közép- és felső fokú politikai 
oktatásban, valamint állami 
oktatásban. Tervszerűen fog
lalkoztak a választott tisztség- 
viselők továbbképzésével. Nagy 
gondot fordítottak a bizalmiak 
és a műhelybizottsági tagok 
oktatására. A főnökségnél 
nincs olyan 40 évnél fiatalabb 
dolgozó, aki ne végezte volna 
el az általános iskolát. A  fia
talok 45 százaléka érettségi
zett, és 6,6 százaléka egyetemi 
vagy főiskolai végzettséget 
szerzett.

Hangsúlyozta továbbá az 
szb-titkár, hogy emelkedett a

első helyre. Szorgalmazták azt 
is a hozzászólók, hogy vala
mennyi brigád kapjon konkrét

gáló bizottság elnökévé Gozon 
Istvánt választották.

Kőhidi László

Sikeres szakszervezeti pályázat

Munkások és műszakiak együttműködése
A  SZOT Műszaki Gazdasá- Az ünnepélyes eredményhir- 

gi Bizottsága tavaly hirdette defésre — a pályázók közötti
rövid • tapasztalatcsere után 
május 20-án, a SZOT székhá-

meg a „Közös erővel a mun 
kások és műszakiak eredmé 
nyes együttműködéséért” ne- zájbain derült sor 
vű pályázattól. Ennek cél ja az 
volt, hogy segítse a vezetési, 
irányítási módszerek korsze
rűsítését. A pályázatra össze
sen 188 munka érkezett be.
Ebből 92-t a vasutasok dol
goztak 'ki.

A H O G Y  E G Y  UJ B I Z A L M I  LATJA:

Aki az igazság mellé áll, 
azt ritkán éri meglepetés

Zsolnai Tivadar — a szom
bathelyi vontatási főnökség 
belső ellenőre — nem kezdő 
a szakszervezeti mozgalom
ban. Az utóbbi években mű
helybizottsági tagként volt szó
szólója munkatársainak. Jó 
munkájának bizonyítéka, hogy 
a legutóbbi szakszervezeti vá
lasztások óta a vontatási fő
nökség szakszervezeti bizottsá
gának elnöke, és bizalmiként 
is képviselheti a dolgozókat.

— Három évtizede dolgozom 
a MÁV-nál, ismerem a vas
utasok életét, gondjait — 
mondja. — A bizalmi dolga 
azonban így sem könnyű, hi
szen ütközőpontban áll, s a 
vitás kérdésekben mindig meg 
kell találni a közös nevezőt a 
dolgozó és a munkáltató kö
zött..

— Ez mindig sikerül?
— Az esetek nagyobb ré

szében igen, de van, amikor 
nem.

— És ilyenkor mit csinál a 
bizalmi?

— Mindig az igazság mellé 
áll, vagyis a rendelkezések 
alapján érvel, és próbálja meg
győzni a gazdasági vezetőt 
vagy a dolgozót arról, hogy a 
felmerült ügyben mi a helyes. 
Végső soron felsőbb fórumhoz 
fordul.

— De vannak esetek, amik
re nincs törvény, rendelkezés.

— Ilyenkor mindig a mél
tányosság a döntő. A  dolgozók 
többsége ma már ritkán kér,

követel olyat, ami méltányta
lan.

— Tudna erre példát mon
dani?

— Nem is egyet. Mint isme
retes, folyamatban van a gőz
mozdonyok lecserélése. A  fo
lyamat azonban — az olajvál
ság miatt — lelassult. A  szén- 
tüzelésű mozdonyok egy ré
szére még szükség van. V i
szont a fűtők kiöregedtek, 
egyre kevesebben vannak. 
Utánpótlásuk szinte megold
hatatlan, mert a fiatalok ilyen 
munkát már nem vállal
nak. Sok esetben így olyan 
öreg masiniszták helyettesíte
nek egy-egy gépen, akiknek 
kazánfűtő vizsgájuk is van. Ez 
azonban drága dolog. Maguk a 
dolgozók mondják, kérik, hogy 
történjen már valami.

— És a bizalmi hogyan fog
lal állást ebben a kérdésben?

— Egyetértek azokkal, a
dolgozókkal, akik azt mond
ják, hogy ha a gazdasági hely
zetünk úgy kívánja, hogy az 
eredeti tervtől eltérve, tovább 
kell üzemeltetni a gőzmozdo
nyokat, az illetékesek találja
nak megoldást arra, hogy le
gyen fűtőutánpótlás. Mert az 
sem gazdaságos, hogy masi
niszták — mozdonyvezető
bérért tüzeljenek. Egyébként 
a gőzösökre szakképzett moz
donyvezető is egyre keve
sebb. A  fiatalok csak villa
mos- vagy dízelmozdonyokra 
hajlandók szállni. *

— Tudna-e olyan példát em
líteni, ami ugyancsak jogos kí
vánsága a dolgozóknak, de 
megvalósítására nincs rendel
kezés?

— Ilyen például a megfelelő 
méretű egyenruha. Ennek hiá
nyában a szertár nem tudta 
a jogos igényeket kielégíteni. 
Aztán kapcsolatba léptünk más 
főnökségek szertárosaival, s 
cserebere folytán lett minden 
dolgozónak olyan ruhája, amit 
nem kell külön költséggel iga- 
zíttatni. Vagy itt az étkezősa
rok. Eddig a műhely Ndolgozói 
a munkapadjukról vagy az 
ölükből fogyasztották el a. reg
gelijüket, tízóraijukat. Most a 
szocialista brigádok vállalták, 
hogy úgynevezett étkezősarko
kat alakítanak ki, ahol kultu
ráltabb körülmények között 
étkezhetnek. Megszűnt a vas
utasszálló laktanya jellege is. 
Kiszórtuk a vaságyakat. A  szo
bákban kényelmes heverők és 
más korszerű berendezések áll
nak dolgozóink rendelkezésére.

— Munkájában mit tart a 
legfontosabbnak ?

— A  dolgozók jogaiért való 
bátor kiállás és intézkedés mel
lett elsősorban a fiatalokkal 
való foglalkozást. Igyekszem 
őket megérteni, megismerni és 
tisztában lenni azzal, hogy mi 
az az értelmi, érzelmi motí
vum, ami ide hozta őket a 
vasútra.

Dávid József

Első díjat nyert:

Bállá Sándor és társai (MÁV 
Jármű javító Üzem Szolnok) 
által kidolgozott pályamű.

Ezen kívül még két kollek
tíva kapott első díjat. A  ne
kik járó oklevelet és pénzju
talmat, akárcsak az összesen 
tíz második díjat Gál László, 
a SZOT főtitkárhelyettese ad
ta ált.

Második díjban részesült 
vasutas kollektívák:

A  M ÁV Dunakeszi Jármű
javító Üzem „Szárnyaskerák” 
és „Ifjú  Gárda” szocialista 
brigádba; a Széchenyi István 
és a Kun Béla szocialista bri
gádok, valamint a  műszaki 
főcsoport és üzem (M ÁV Táv
közlési BB. Építési Főnökség); 
a Kandó Kálmán, a Bláthy 
Ottó és Sallai Imre szocialista 
brigádok, keleti vontatásu fő
nökség; valamint St-angl Sán
dor és társai, szombathelyi 
járműjavító üzem.

A vasúti pályaművek közül 
összesen hetet jutalmaztak 
SZOT-díjjal. A  KISZ KB kü -. 
,10'ndíját Juhász Andrástól, a 
KISZ KB titkárától vehették 
át a nyertes ifjúsági pályá
zók.

A  díjazott pályázatdkon kí
vül töibb olyan pályamunka 
van, amely. jelentős szervezé
si és gazdasági eredményekről 
ad számot. Ezek tapasztalat- 
csere formájában máshol is 
hasznosíthatók lehetnének.

A  héttagú zsűri értékelésé
ből kitűnt, hogy a munkák 
többsége átfogó, sokrétű és 
nagyon, időszerű témákkal fog
lalkozik. Elősegítették a veze
tési, irányítási módszerek kor
szerűsítését, a műszaki-gazda
sági szakemberek és a mun
kások közötti együttműködést, 
valamint az eredményesebb, 
munkaformák népszerűsítését.
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em az
a koronária-örzőben
1977 óta kevesebben halnak m eg infarktus miatt
Szó szerint szívszorongató 

statisztika: a szív és érrend
szeri betegségek a veszélyes 
kórok rangsorában szerte a 
világon az első helyen állnak. 
Korábban úgy vélték: „me
nedzser-betegség” vagyis a 
keveset mozgó, ¿szellemi, irá
nyító munkát végzőket veszé
lyezteti elsősorban. Ám em
bere válogatja: kinek-kinek
más okoz idegfeszültséget — 
stresszt —, a fizikai dolgozók

ző. A  kialakítása tetemes ösz- 
szegbe került: az építés más
fél millió forintba, a berende
zés pedig kilenc és fél millió
ba. (Az építkezés még többe 
került volna, ha nem a M ÁV 
Magasépítő Főnökség dolgozói 
a kivitelezők. Közmegelége
désre* igen jó munkát végez
tek.)

A  betegek üvegfallal hatá
rolt részen fekszenek — az
ágyak, szükség esetén, füg-L

ugyanúgy szívbetegekké vál- gonnyel elválaszthatók —, az infraktust szenvedett
hatnak, a rettegett Anfraktus előtérben ülnek a nővérek és 
áldozataivá lehetnek, mint a az orvosok, s szükség esetére

— Először magát az egész
ségügyet, a nővéri hivastást 
kell megszeretni — feleli. — 
Napjainkban viszont ez is ke
vés: szakosodni kell. Ügy ér
zem, s majdnem mind úgy 
érezzük, hogy a kórháznak 
ebben a részlegében nagyobb 
felelősséggel dolgozhatunk. Ez 
fokozottabb rangot ad a mun
kának. Törekszünk is arra, 
hogy a betegek úgy érezzék: 
családi környezetben van
nak . . .  És mi is kötődünk 
hozzájuk. Gyakran, miután 

tegek félelmét? Nem érzik-e hazamentünk, telefonon ér- 
itt fokozottabban, hogy az deklődünk állapotuk iránt. 
állapotuk súlyos? — Most ugyancsak csendes

— Aki ide kerül, az tudatá-  az őrző, — ahol átlagosan 
bán van annak, hogy állapota csak 5, 8 napot tölt el egy-egy 
valóban súlyos. Ám  a szemé- beteg — de kedvezőtlenebb 
lye iránti figyelem mind őt, időpontban elég-e a hat ágy? 
mind a hozzátartozóit inkább _  Keués válaSzol a 16- 
megnmgtatja. Itt valóban az -  Néha
eletert folyik a küzdelem. kényszerből olyanok kerülnek

E a számok is a koronária- a posztintenzív részTegbe, 
őrző egység létjogosultságát akiknek itt volna a helyük. 
bizonyítják. Átadása, 1977 Ám a kardiológiai őrző kiala-

SZA KR EN D ELÉSEN

betegek sem részesültek ilyen 
intenzív, gépesített, folyama
tos megfigyelésben. Nos, ad
dig az infraktussal beszállí
tott betegek 26 százaléka halt 
meg, jelenleg csupán 17 szá
zalékuk. További 
eredmény: az infraktus szö
vődményei, éppen a folyama
tos megfigyelés eredménye
ként, lényegesen csökkentek 
— illetve már a korai sza
kaszban felismerhetők és el
háríthatok.

Van olyan ország, ahol az 
a nézet: az ápolónők — pszic
hés okok miatt — ne dolgoz
zanak állandóan az intenzív

kítása és jövője nem függet
len a kórház több esztendeje 
tartó rekonstrukciójától. Az 
átépítés után szeretnénk két
szeresére bővíteni az őrzőt. S 
még ennél is fontosabb: a
posztintenzív részleg ágyainak 

mérhető számát a mai tízről harminc
ra növelni.

Az egyik ágy mellett halk 
zene szól. A z sem tilos. Ha a 
többi beteget nem zavarja, aki 
jól érzi magát, rádiózhat, vagy 
akár az otthonról hozott mi
ni-televízió készülékét is néz
heti. Törekszenek arra, hogy 
— Vitray adjunktus szavait 
idézve — „humanizálják” az 
őrzőt, minél kedvezőbben

Az intenzív osztályon speciálisan képzett ápolónők dol
goznak

(Laczkó Ildikó felvétele)

vezérigazgatók vagy az orvo- kisebb műtőt is kialakítottak, 
sok. Minden ágy mellett monitor

Ilyen szempontból tehát működik, amely folyamatosan

osztályokon, forgolódjanak befolyásolják a betegek han 
olykor „könnyebb esetek” kö- gulatát. 
zött is. Hiszen az állandó ké
szenlét számukra is nagy ide
gi megterhelést jelent Ennek 
ellenére a M ÁV Kórházban — 
és általában Magyarországon 
— állandó az őrző-egység sze
mélyzete. Itt kevés az ápoló
női oklevél; annak birtokában 
egyéves, úgynevezett intenzív 
tanfolyamot is elvégeznek, s 
így második szakképesítést 
szereznek: intenzív nővérekké 
lesznek.

nincs se veszélyeztetettebb, se 
védettebb helyzetben a vasu
tasok társadalma — s a tá- 
-madó kór nem tesz különbsé
get állomásfőnök és váltóke
zelő között sem. Az infraktus 
megelőzésének mikéntjéről, a 
betegséget előidéző tényezők
ről sok szó esik mostanság, 
ezért nem azok 
készülünk. Inkább a gyógyí
tók munkájáról beszélünk, ar
ról a viszonylag új — 1977- 
ben létrehozott — „koronária- 
őrzőről” , amely a budapesti 
M ÁV Kórházban ad nagyobb 
valószínűséget az életben ma
radásra. Nevezik intenzív 
részlegnek is, -hiszen azok ke

— éjjel-nappal — regisztrálja 
a szív munkáját. A  monitor 
nemcsak képet, hanem — 
amennyiben, kell — ■ hangjel
zést is ad, a szív ddbogásának 
megfelelően. Amikor nincs 
beállítva hangjelzésre, ha a 
szívműködés ritmusa szapo
rábbá, vagy ritkábbá válik, a 

ismétlésére fosztó automatikusan bekap
csol, és elindítja az EKG-ké- 
szülék regisztráló berendezé
sét.

Hivatástudat 
és szakosodás

— Mi vonzza a pővéréket, 
hogy munkahelynek állandó 
jelleggel a ^koronária-őrzőt 
válasszák?

A gyógyítás sikeréért...
— Különböznek-e vajon a 

beteg vasutasok másoktól? Ér
ződik-e a magatartásukon, 
ihogy fegyelemhez szoktak?

— A más kórházakban dol
gozó orvosok többnyire ir i
gyelnek minket: valóban fe
gyelmezettebbek, a szóra job 
ban hallgatnak a m i betege
ink. Ha ellenőrzésre bekérjük 
őket — s ez nemcsak a szív
ós érrendszeri bajokkal bir
kózókra vonatkozik —, az or
szágos átlagnál többen jelen
nek meg az utóvizsgálatokon. 
Ez könnyíti. a gyógyító mun
kát.

Földes Tamás

Orvosok, nővérek 
-  a félelem ellen

Az intenzív- kezelés nem
rülnek oda, ’ akik állapotuk ® g§É Í állandó megfigyelést
miatt folyamatos megfigyelést, 
intenzív kezelést igényelnek.

Fehér köpenyben
Fehér köpenyt öltve, dr. Vaj

da György fő-igazgatófőorvos- 
sal lépünk be a hatágyas, ám az 
ágyak számához mérten rend
kívül tágas, világos-levegős 
terembe. A  krónikásnak — 
szerencsére — nem kell drá
mai pillanatokról beszámol
nia: a három beteg nyugodtan 
pihen; ketten közülük még ol
vasgatnak is.

— Nem mindig ilyen nyu
godt a légkör — mondja

jelent — speciálisan képzett 
ápolószemélyzet foglalkozik a 
betegekkel. Az őrző a kórház 
IV-es belósztályához tartozik, 
amelynek főorvosa a kórház- 
igazgató Vajda doktor. A  kar
diológiai őrző vezetője dr. Sza
bóki Ferenc, kívüle dr. Vitray 
János adjunktusból és dr. Rét
helyi Juditból áll az orvos
gárda. ök  nemcsak e hat ágy 
betegeit gyógyítják: az onnan 
kikerülők, vagy az eleve ke
vésbé súlyos állapotban le
vők a kétszer ötágyas poszt
intenzív részlegbe kerülnek. 
(S egymondatos kitérő erejé
ig folytatván a lépcsőfokokat: 
a posztintenzív részlegből — 
ez M ÁV sajátosság — mentő

dr- Héthelyi Judit alorvos. — autó szállítja a gyógyulóban
Előadódik, hogy a hat agy is 
kevés, s másodpercek alatt 
kell beavatkozni.

— Ilyenkor mindenki tudja, 
hogy mi a teendője — teszi 
hozzá Raboczki Józsefné 
részlegvezető nővér. — Az 
élesztésnek szinte koreográfiá-

levő betegeket a vasutasok 
nemrég megnyílt, balatonfüre
di szivszanatóriumába.) Ám 
maradván az őrzőnél: 12 nő
vér — általában a vezető nő
vér és két beosztott nővér — 
vigyáz a betegekre, egymást 
nyolc óránként váltva. Az is
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ja van. Tudjuk, hogy ki áll a előírás, hogy egyszerre két nő
beteg fejénél, ki a lábánál. . .  vér nem hagyhagytja el a kór
gyorsaságra van szükség, kap- termet.
kodni viszont nem szabad. __ Vajon e rendkívüli gon-

Minden szempontból jól fel- dosság puszta látványa nem 
szerelt részleg a koronária-őr- fokozza-e az őrzőbe került be-

L U C I A N O  L A M A :

Beszélgetés a szakszervezetekről
Luciano Damának, az olasz CG-IL kötet második .része Olaszország 

fötUkáiránáik a 'könyve két ¡részből gazdasági, polBítnlkiadi és társadalmi 
áll. Az első rész a demokmaitiikus életét m-utatja be. A  kötet sok- 
szakszervezetti mozgalom újjászü- oldalú ismeretet ¡nyújt az olasz 
letését; az egyséig felbomlását; szakszervezeti mozgalom, társada- 
majd asz osztály-egység helyreáll!- lom mai helyzetiéről. (1j96 oldal, 
tásámaik újrakezdését tárgyalja. A  kötve 26 forint)

Segélyként kifizettek 
33 ,6  millió forintot

A  vsat ibiztosítotJta'k szárná- volna megvalósíitaoi. Nem raj
ra nagyon fontos szerepe van tünk múlott, hogy ezt a ter-j 
az önkéntes támogatási alap- vet nem ifcudituk 'teljesíteni, 
maik, amelynek kezelése — a A készpénzsegélyek összege 
társadalombiztosításhoz iha- a 33,6 m illió forint volt. Ez 
sonlóan a vasutasszakszer- kevesebb a tervezettnél, ám 
vezet hatáskörében van. Sza- ez is az egészségügyi ellátás 
báilyok írják elő, hogy az alap színvonalának emelkedését 
anyagi eszközeinek egy részét tükrözi. Lényegesen csökkent 
közvetlen juttatásra, ¡makik ugyanis a kórházi ápolási na- 
részét az egészségügyi intéz- pok száma. Mintegy 137 000 
ményrendszer fejlesztésére kell forinttal kevesebb a fenve - 
fordítani; Ennék megfelelően zettnél az ügykezelési bízott - 
rögzíti a szakszervezetünk IX. ság által engedélyezett se- 
kongresszusán elfogadott alap- gély, almi a tarsadalomhizito- 
szabály a felhasználás részle- sftási jogszabályban biztosított 
tes módozatait, lehetőségette- kivételes ellátási lehetőség 
remitve a vasutas munkának jobb kihasználásának a követ
megfelelő fokozott gondosko- kez-ménye. Az ügykezelési hi
dasra, erősítve á szociális biz- zöttság szociális támogatásra 
tonság tudatát. fordította a többletet.

Az alap évi 49—50 millió A  házi ápolásban részes-ülő 
forintjának 75 százaléka (38,5 tbc-s ‘betegek kiegészítő segé- 
millió forint) közvetlen jutta- lye több mint kétszeresére 
tásként kerül Vissza az ÖTA emelkedett, és 12,1 százalék- 
tagjaihoz, 25 százaléka pedig kai nőtt a nyugdíjasok kór- 
(12,2 millió forint) tartalék- házi ápolásához /kapcsolódó 
alap, ami lényegében az egész- segélyek összege is: 
ségügyi intézmények fejleszté- Kétm illió forintot fordítót- 
sét szolgálja. tünk a gyógyászati segédesz-

Sajnos, a vasútegészségügy közök térítési díjának átválla- 
legnagyo-bb beruházási prog- lására. Mintegy félmillió fo- 
ramja, a M Á V  központ* kór- rintot biztosított az alap az 
ház rekonstrukciója nem a özvegy nyugdíjasak támoga- 
tenvezett ütemben haladt, tására. 1978-hoz viszonyítva 
ezért a, céltámogatási prog- tavaly 11,1 százalékkal emel- 
raimiból csak a vonyarcvashe- kedett a közvetlen anyagi -fa
gyd időszakos szociális gondo- mogatás. 
zó rekonstrukciója fejeződött Sok többletmunkával járt a 
be az elmúlt időszakban, beérkezett, 'majdnem kétezer 
amelynek költségeit — 25 kérelem elbírálása, amelyek
millió forintot — teljes égé- száma 1978-hoz viszonyítva 42 
s-zében az alapból biztosítót- százalékkal nőtt. A  szociális 
tűk. Az elhúzódó -beruházások támogatást azonban csak 25 
következményei közismertek, százalékai lehetett emelni. 
Ma sem a pénzt akarjuk hal- Ezért az egy kérelmezőre jói
mé zni, hanem' a vasútegész- tó összeg az 1978. évi 723 fo- 
s'égiügyi intézményrendszer rinitról 543 forintra csökkent, 
tervszerű fejlesztését szerettük Dr. Bordi István

Tavaly adták át rendeltetésének a szegedi rendelő- 
intézetet. Az impozáns, háromemeletes * épületben 28 
féle szakrendelésen vehetnek részt a vasutasok. Kép
riportunk a három legtöbbet látogatott szakrendelésen 
készült.
A  korszerűen felszerelt fogászati rendelőben dr. LÖ- 

rörhig ¡Erzsébet munka közben

I

A  fizikotherápián Tóth Lászloné asszisztens
gos kezelésben részesíti az egyik beteget

ultrában-

A  laboratóriumban Veszelinov György né és Petróe 
Istvánné asszisztensek vérképelemzést végeznek 

(Laczkó Ildikó képriportja)

Biró László

A Z T  M O N D JA K
Azt mondják
gyehennára jutok, elkárhozom.
Nem járok templomba, nem imádkozom. 

Am i igaz, igaz.
Mea culpázva én nem alázkodom, 
magamra a kereszteket nem dobálom.
De nem igaz, hogy nem imádkozom: 
mindennap bibliámat,
József Attila verseit olvasom.

í
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Minden eddiginél nagyobb nyári forgalomra számít a vasát T A P O L C A  T É R S É G É B E N

Körséta a budapesti pályaudvarokon
A  főváros valamennyi vasúti 

személypályaudvarára a for
galom növekedése jellemző. A 
Déliben nemrégen utasszámlá
lást végeztek, amelyből meg
állapították, hogy. az idén 30 
százalékkal többen utaztak, 
mint a tavalyi év hasonló idő
szakában. Kereső István, a Dé
li pályaudvar állomásfőnöke 
szerint nyáron még nagyobb 
lesz a forgalom.

Több Vonat indul 
a Déliből

Ezért — főleg szombaton és 
vasárnap 74-ről, 94-re emelik 
a vonatok számát. Ez többlet 
munkát ró az ott dolgozó vas
utasokra. Nehezíti a szolgála
tot az is, hogy tovább folytat
ják az alagút villamosítását és 
az egyéb felújítási munkálato
kat: mintegy 6 ezer négyzet- 
méter alapterületű' peront be
tonoznak le a menetrend válto
zásáig. Felállítják a felsőveze
ték oszlopokat, amelyeket 
olyan elemekkel szerelnek fel. 
hogy alkalmasak legyenek 
majd a röptető tartására. Több
ször előfordul, hogy a csúcs- 
forgalomban egy-egy vágányt 
le kell zárni. Ilyen esetben az 
irányítók leleményén múlik, 
hogy miképpen oldják meg az 
ezzel kapcsolatos feladatokat.

Az már biztos, hogy az alag
út építése miatt rendszeresen 
lesznek torlódások. A  koráb
ban elrendelt részleges vá
gányzár ugyanis ezután is ér
vényben marad: nulla óra 30 
perctől fél ötig. A jobb vágá
nyon pedig 15-től másnap 5 
óráig nem lehet közlekedni. A 
múlt évihez képest 40-nel csök
kent az állomás létszáma. Ezért 
már most elrendelték: az ott 
dolgozók csak kivételes esetben 
mehetnek szabadságra a kri
tikus időben. A  létszámgondo
kat az utazószolgálatnál vala
melyest enyhíti majd az a 12 
nyugdíjas jegyvizsgáló és vo
natvezető, illetve két tisztkép
zős, akik a nyári forgalom ide

jére munkát vállaltak a Déli
ben. Az állomás szocialista bri
gádjai vállalták, hogy szabad
idejükben kocsitisztítást vé
geznek társadalmi munkában.

Brigádok vállalása 
a Nyugatiban

— A Nyugatiban is a re
konstrukció nehezíti még a 
nyári forgalomra való felkészü
lést. Tovább dolgoznak a csar
nok homlokzatának Lenin kör
út felőli felújításán -r- mond
ja Kijácz József állomásfőnök. 
— Június elejére fejezik be az 
aluljáró csarnok burkolatának 
munkálatait. Nyitunk még egy 
nemzetközi pénztárt. Közben 
készül egy új ruhatár és egy 
130 négyzetméter alapterületű 
váróterem, amelyet már leg
korábban csak a szezon végére 
bocsáthatunk az utasok rendel
kezésére.

A tavalyihoz hasonlóan az 
idén is hat pár nemzetközi vo
natot közlekedtetnek a Nyuga
tiban. A hazai forgalmat ille
tően a Duna-kanyari és az esz
tergomi vonalakon várható 
nagy forgalom. Verőcemaroson 
ugyanis bővítik a nemzetközi 
ifjúsági tábort, s ebből követ
kezhet, hogy sok külföldi fiatal 
ingázik majd a főváros és a tá
borhely között.

A  Nyugatiban csakúgy, mint 
a Déliben kevesebb vasutasnak 
kell a több munkát elvégézni. 
Körültekintő, gondos üzem- 
szervezéssel próbálják enyhíte
ni a gondokat. Az idén csak a 
szezon végére számíthatnak ti
zenkét tisztképzősre. Ezért az 
állomás szocialista brigádjai 
vállalták, hogy ennek ellenére 
gondosan betartják a vonatok 
menetrendszerűségét és csök
kentik azok tartózkodási ide
jét. Külön felajánlást tettek a 
pénztárosok Dobó Katica, a Há- 
mán Kató és a Tyereskova 
szocialista brigádjai, hogy ha 
a szükség úgy kívánja, szom
baton és vasárnap is vállalnak 
szolgálatot.

Budapest—Józsefváros állo
más nyári forgalomra való fel
készüléséről Nagyidat Antal ál- 
lomásfőnök-helyettes elmond
ta, hogy 10 százalékkal növe
kedett az idén a forgalom. Ha 
rendkívüli eset nem jön közbe, 
továbbra is a meglévő 32 pár 
vonat marad az állomásukon. 
A  tapasztalatok szerint a kis
kunhalasi vonalon várható na
gyobb forgalom; ennek jelei 
már most is mutatkoznak.

Az állomás szocialista bri
gádjai tervbe vették, hogy a 
Hazafias Népront kerületi szer
vezetének támogatásával nagy 
arányú parkosítást, fásítást vé
geznek az állomáson. Az ehhez 
szükséges cserjéket, növendék 
fákat az említett szervezettől 
kapják.

A Keletiben is 
csúcsforgalom lesz

— A  Keletiben nem csök
kent a létszám — újságolta 
Molnár Gábor állomásfőnök. — 
A pályaudvaron elkészült az a 
tájékoztató berendezés, amely
nek segítségével néhány má
sodperc alatt kapcsolatot te
remthetünk az irányítóköz
pontok és a tároló vágányok 
között. Emellett a tolató moz
donyokat is felszereltük adó
vevő rádióval. A  tájékoztató 
berendezéshez szükséges ká
belárkokat a Keleti csomó- j 
pont és a budapesti igazgató- j 
ság dolgozói ásták ki a XII. 
pártkongresszus tiszteletére in
dított kommunista műszakban.

A várható zsúfoltság ellené
re a Keletiben is folytatódik a 
csarnoktető javítása. Ezzel 
párhuzamosan restaurálják az 
indulási oldalon L oiz Ká
roly híres freskóit. Ami pedig 
a forgalmat illeti, július 5-től, 
augusztus 18-ig még egy autós
vonatot fogadnak, ami egyelő
re szombatokon és vasárnapo
kon közlekedik Lipcse—Buda
pest között.

S. R.

Kiváló munkájáért

Kettős kitüntetésben részesült

Forduvonu toku i képestek  
u töm egáru  szállításáru

A  tapolcai körzeti üzemfő
nökség 1978 júniusában, az el
sők között alakult meg. Fő 
profiljuk az áruszállítás, de a 
nyári forgalom ideje alatt a 
személyszállítás is jelentős ter
heket ró a főnökség vezetőire 
és dolgozóira egyaránt. A  sze
mélyszállító vonatok menet- 
rendszerű közlekedése 99,20 
százalékos értékkel kedvező
nek mondható.

A  balatoni forgalom miatt 
nap mint nap gondot jelentett 
a budapesti irányba közlekedő 
hét végi vonatok többletko
csikkal történő erősítése. Kü
lönösen akkor, ha az időjárás, 
hirtelen kedvezőtlenre fordult. 
Ekkor a hét végi forgalom va
sárnap délutánra koncentráló
dott, és a közlekedő vonatokra 
„terhelt rá” . A  személykocsik 
és az utasterek tisztán tartása 
a várakozásnak megfelelő volt.

Kiváló ttzinlen
A  tapolcai vasutasok a múlt 

évben 2 millió 900 ezer tonna 
árut szállítottak, ami 0,11 szá
zalékos túlteljesítést jelentett. 
A  tömegáru elszállításához 
„fordaszerelvényeket” hasz
náltak és azok gazdaságos és 
hatékony fordulóját követke
zetesen betartották. Valóságos 
harcot folytattak az üres k i 
csikért, különösen akkor, ami
kor hálózati gondok is voltak 
a kocsik ellátásánál. Az áruel
szállítási terv teljesítése nem 
véletlen eredmény. 1500 Heks 
kocsit használtak fel, ezáltal 
tekintélyes mennyiségű egyéb 
kocsit szabadítottak fel fuva
rozási célokra. A tehervonatok 
.átlagos terhelését 1145 tonná
ról 1154 tonnára növelték, 
amellyel hozzájárultak a ko
csiforduló gyorsításához. Ez 
egyidejűleg a tehervonati vo
nóerő még hasznosabb felhasz
nálását is jelentette.

Miközben a szervezési és 
termelékenységi intézkedések 
következtében emelkedtek a 
végzett munka . teljesítményi j 
mutatói, a fajlagos fogyasztás
nál 5,56 százalékos csökkentést 
értek el. Más megközelítésben 
ez azt jelenti, hogy több mint 
,1 millió forintot takarítottak 
meg.

állítottak munkába. Érzéklete
sen igazolva, hogy van vonzá
sa a térségben a vasutasmun- 
kának, feltéve ha a munkaerő- 
gazdálkodással figyelmesen 
foglalkoznak. Emberséggel ol
dották meg a dízelesítés kö
vetkeztében felszabaduló vagy 
átcsoportosításra kerülő mun
kaerő személyes problémáit. 
Csak megfelelő munkahelyi 
légkör, a demokratikus üzem
vezetés képes arra, hogy telje
sítményeivel egyidejűleg a dol
gozók is elégedettek legyenek.

Az üzemfőnökség dolgozói 
részt vettek és a X II. párt- 
kongresszus, a felszabadulás 
35. évfordulója tiszteletére in
dított munkaversenyben. A 
párttagok, a szakszervezeti ak
tivisták. a KISZ-esek és a 
pártonkívüliek egységes aka
rat végrehajtóiként munkál
kodtak körzetük teljesítmé
nyeinek javításáért.

A  pályafenntartási főnökség 
is „kiváló” szinten teljesítette 
a feladatokat. Kiemelkedő 
munkát végzett Boba—János- 
háza között a vasbeton aljak 
cseréjénél. Tizenegy útátjárót 
láttak el aszfaltburkolattal és 
a felépítményi karbantartó 
géplánc 60 km vágányfolyómé

ter hosszban végzett vágány- 
szabályozást, a kitérő karban
tartó gépek 91 csoport kitérőt 
szabályoztak. A  hagyományos 
és hézag nélküli vágányokban 
a hibapontszám 22,3 javulási 
értéke az 1978. évi eredmény
nyel szemben 13,3 százalékos 
értékjavulást mutat.

A  lendület 
nem csökkent

Ar szertárfőnökség is teljesí
tette a „kiváló” cím célkitűzés 
feltételeit, önköltségcsökkenté
si tervüket 104,4 százalékban 
teljesítették. A  vontatási szak- 
szolgálat dízelesítése — bár 
növelte a szertári munkával 
szembeni követelményeket — 
azt a korábbi létszámmal elé
gítették ki, és azzal a termelé
kenységi tervük teljesítésének 
106,6 százalékra tettek elegét.

A  körzet dolgozói az I. ne
gyedévben 705 276 tonna árut 
szállítottak A z M 61 sor. gé
pek első negyedévi 500 km 
napi teljesítménye mellett az 
egy mozdonyvezetői szolgálati 
órára eső 15,18 járműkilomé
ter igen kedvező.

V. Szabó

Precizitás

a nagykanizsai üzemfőnökség
Feladatait jelentősen túltel

jesítve nyerte el a Kiváló 
Üzemfőnökség kitüntető címet, 
valamint a vezérigazgatóság 
és a vasutasszakszervezet el
nökségének Vörös Vándor
zászlóját a nagykanizsai üzem
főnökség.

Felsorolni is nehéz lenne, 
mennyi mindent vállaltak és 
tettek az üzemfőnökség dol
gozói — különösen a 84 szo
cialista brigád «tagjai — a gaz
daságosabb üzemvitel, a mun
kaidő jobb kihasználása, az 
anyag- és energiatakarékos
ság érdekében. A tervhez vi
szonyítva közel 69 ezer ton
nával több árut fuvaroztak el. 
Ez egyaránt tanúsítja a fu
varoztatókkal való jó együtt
működést és az átgondolt ko
csigazdálkodást. Bár a kocsik 
statikus terhelését nehezíti, 
hogy az üzemfőnökség terüle
tén sok ‘kis fajsúlyú és nagy 
terjedelmű árut raknak vago
nokba, a tehergépkocsik sta
tikus kihasználását mégis 0,51 
tonnával javították. A  kocsi- 
tartózkodási idők csökkentésé
re kedvezően hatott, hogy az 
ipartelepek kiszolgálásában 
98,93 százalékos teljesítményt 
értek el az üzemfőnökség dol
gozói.

Tavaly két százalékos ener- 
g'iamegitakarfltást vállaltak, tel
jesítményük azonban lényege
sen meghaladta ezt az arányt. 
A  vontatásiak villamosener- 
g iából 15, egyéb energiákból 
pedig 53,4 százalékos megta
karítást értek el. A  forgalmi 
szolgálati helyeken a terve
zettnél 17 százalékkal keve
sebb üzemanyagot és villa
mos-energiát, földgázból pedig 
13,2 százalékkal kevesebbet 
használtak fel.

— Milyen teljesítmények 
várhatók az idén? — kérdez

tem Flinger József üzem fő
nökitől.

— Az idei évre is nagy ter
veket szőttünk, mert szeret
nénk bizonyítani, hogy amit 
elértünk, nem a véletlen mű
ve volt. A z első negyedévben 
csaknem minden célkitűzésűn-' 
két jobban teljesítettük, mint 
a múlt év azonos időszaká
ban. Növekedett az utasok 
száma, s így a szembélyfor- 
galmi árbevételünk 614 ezer 
forinttal volt több a bázisnál. 
Az áruszállításiban 3200 ton
nával növekedett a teljesítmé
nyünk. Javítottuk a kocsikiál
lítás ütemességét is. A  tava
lyi 708-ról 449-re csökkent az 
első negyedévben a késetten 
kiállított kocsik száma.

— Milyen eredmények szü
lettek a vontatásnál?

—A  dízelmozdonyok üzem
készsége 6,24 százalékkal ja
vult. A  dizelműhely 111,6 szá
zalékra teljesíthette javítási 
tervét. Egészen kimagasló 
eredményt ért el a kocsimű
hely, ahol a javítási tervet 
112,9 százalékra teljesítették 
az első negyedévben. A  fa j
lagos üzemanyagfelhasználás
ban a bázishoz képest 6,33 
százalékos, a tervhez viszo
nyítva 3,58 százalékos a javu
lás.

— Milyen szervezési intéz
kedéseket terveznek a jövő
ben?

— Most készítjük elő és jú 
lius 1-től megvalósítjuk a for
galmi és a vontatási utazó
személyzet közös vezénylését 
Nagykanizsa állomáson. Az 
irányítás közvetlen kapcsola
tait erősíti, hogy a kocsiintié- 
zőfk is egy -helyre kerülnek. 
A  gépek gazdaságosabb ki
használását várjuk ettől az 
intézkedéstől. Fonyód és Sió
fok állomások után Nagykani

zsa állomáson is létrehozzuk 
az oktatási központunkat. Ez
zel egyrészt biztosítjuk üzem
főnökségünk dolgozóinak ma
gasabb színvonalú oktatását, 
másrészt mentesítjük állomás
főnökeinket az oktatás alól. 
Több idejük lesz szolgálati he
lyük munkájának szervezésé
re, ellenőrzésére. Foglalko
zunk azzal a gondolattal is, 
hogy a személyszállítási ügy
intézőket ugyancsak közelebb 
kell hozni egymáshoz. Látjuk, 
hogy ezen a területen ís nagy 
szükség van a gyorsabb, ope
ratívabb intézkedésekre, s 
nem utolsó sorban a bürokrá
cia csökkentésére is — mon
dotta a nagykanizsai üzemfő
nökség vezetője.

A  XXX. Vasutasnap alkal
mából a vasutas-szakszervezet 
kulturális, agitációs, propagan
da és sportosztálya országos fo
tókiállítást rendez. A  kiállítá
son a bolognai vasutasok sza
badidő szervezetének képanya
gát is bemutatják. A  pályáza
ton részt vehetnek a vasutas 
fotószakkörök tagjai, valamint 
minden tényleges és nyugdíjas 
vasutas.

Pályázni három kategóriá
ban lehet:

a vasút és a vasutasok életét 
bemutató fekete-fehér alkotá
sokkal; valamint szabadon vá-

Az üzemfőnökséghez tartozó 
állomások hasonlóan jó ered
ményeket értek el, és „kiváló” 
szinten hajtották végre a reá
juk bízott feladatokat. Ilyenek 
voltak: Alsóörs, Balatonalmá
di, Csajág, Jánosháza, Keszt
hely, Lesencetomaj, Sümeg és 
Sümegi Bazaltbánya állomá
sok.

Külön figyelmet érdemel 
Uzsabánya munkája, ahol 1 
millió 108 ezer; Polgárdi— 
Ipartelepeken pedig 471 ezer 
tonna árut raktak vagonba.

Jól gazdálkodnak  
a munkaerővel

Az üzemfőnökség munkáját I 
31 fővel kisebb létszámmal vé
gezte, ennek ellenére 10 920 
túlórával kevesebbet használt 
fel. Mindez átfogó és átgon
dolt munkaerő-gazdálkodást 
jelentett. Tavaly 68-an kezdték 
el megérdemelt pihenőjüket, 
ezzel szemben 67 új dolgozót

lasztQtt fekete-fehér és szaba
don választott színes fotókkal.

A pályázatra a képeket 30x 
40 cm-es nagyításban június 
25-ig kell beküldeni a Duna
keszi József Attila Művelődési 
Központ (Dunakeszi, Állomás 
sétány 17.) címére.

A  beérkezett műveket szak
mai zsűri bírálja és a legjobb 
műveket a kulturális, agitációs, 
propaganda és sportosztály dí
jazza.

A kiállításra elfogadott fo
tókat október 4-én bemutatják 
az olasz vasutasnap alkalmá
ból Bolognában is.

Lőrincz János

VASUTASOK NEVEZÉSÉT VÁRJÁK

Fotópályázat és kiállítás 

magyar—olasz együttműködéssel

Átadták a 250. lengyel 
személykocsit

Május 22-én a Keleti 
pályaudvaron átadták a 
250. lengyel vasúti sze
mélykocsit a MÁV-nak.

Á  250. személykocsi át
adásának alkalmából 
Ryszard Szymanszki, a 
Kolmex Külkereskedelmi 
Vállalat vezérigazgatója 
mondott beszédet, majd 
Ireneusz Sobczak, a H. 
Cegielski Fémipari Mű
vek vezérigazgatója ünne
pélyesen átadta a négy
millió forint értékű kocsi 
kulcsát Csárádi Jánosnak, 
a M ÁV Vezérigazgatóság 
gépészeti és járműfenntar
tási szakosztály vezető
jének,
(Laczkó Ildikó felvételei)

4 25Q-« **<«**»
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Fél évtized mérlege

Képviselők a közlekedésről
Legutóbb november derekán 

számoltunk be olvasóinknak az 
országgyűlés építési és közle
kedési bizottságának munká- 
kájáról. Akkor a vasúti és az 
autóközlekedési, valamint az 
üzemi munkásszállítás helyze
te volt napirenden; többek kö
zött Pullai Árpád miniszter és 
Szűcs Zoltán, a M ÁV vezér- 
igazgatója válaszolt a képvise
lők kérdéseire. Ám ez a téma 
egy volt csupán abból a har
minckettőből, amelyet a 19 ta
gú bizottság öt esztendő alatt 
megtárgyalt. Hogy ismét szót 
ejtünk tevékenységükről, an
nak oka: e testület — legalább
is a mostani összetételében —, 
befejezte munkáját, a képvi
selők megbízatása lejárt.

Közös’bizottság
Az építés és a közlekedés isme

rői, szakemberei ebben az or
szággyűlési ciklusban alkottak 
először közös bizottságot (az 
építőiparral korábban az ipari 
és építési bizottság tagjai fog
lalkoztak). A z élet igazolta, 
hogy hasznos volt e  fúzió: az 
építés és a közlekedés szoros 
kapcsolatban áll. Építés nincs 
szállítás nélkül: az építőanya
gok utaznak vasúton, tehergép
kocsikon, vízen — s ahhoz, hogy 
a vasúti csomópontok, a pá
lya, vagy a közutak megújul- 
janak-korszerűsödjenek, érde
mi építésre van szükség. A  kö
zös bizottság egységes testüle
tet alkotva tudott tehát véle
ményt formálni mindkét fon
tos népgazdasági ágazat idősze
rű és hosszútávú kérdéseiről.

Tallózva a témák között, 
hadd utaljunk most csupán a 
közlekedésiekre. A  bizottság 
titkára, Tóth István, a Közle
kedési és Szállítási Dolgozók 
Szakszervezetének nyugdíjas 
elnöke volt ebben segítségünk
re. (Itt említjük meg: a vas
utasok közül tagja a bizottság
nak Peták Tibor, a dunakeszi, 
járműjavító főkonstruktőre és 
Szilágyi Sándor, a debreceni 
járműjavító hegesztője. Gyak
ran megjelent a „hivatalosan” 
más bizottságban tevékenyke
dő, de képviselői jogával élő 
Kaszai Imre, a Hámán Kató 
vontatási főnökség nyugdíjas 
mozdonyvezetője, a Szocialista 
Munka Hőse is.)

Még az első esztendőben — 
1976-ban —, a bizottság har
madik ülésén tűzték napirend
re a polgári légi közlekedés 
helyzetét és a rekonstrukcióra 
vonatkozó határozatok végre
hajtását. Ekkor a helyszínre — 
a Ferihegyre — , is ellátogat
tak, s kétségkívül szerepük 
volt abban, hogy a munkálatok 
felgyorsultak, a légiforgalmi 
dolgozók szociális ellátottsága 
javult. Ugyancsak 1976-ban ér
tékelték a közlekedéspolitikai 
koncepció végrehajtásának ta
pasztalatait, azon belül Buda
pest és az öt kiemelt város tö
megközlekedésének helyzetét. 
(A  felsőfokú központok tömeg-

közlekedésének helyzetéről, a 
továbbfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatokról 1977-ben tájéko
zódtak.)

Korszerűsítési
törekvések

Az egész népgazdaságot, de 
a vasutasokat kiváltképp érin
tő téma volt a rakodásgépesí
tés helyzete, a nagy árukibo
csátó helyekről történő áruki- 
fuvarozás komplex fejlesztése. 
Két esztendeje került sor a 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter országgyűlési beszámo
lójára a közlekedéspolitikai 
koncepcióról, amelyet előzete
sen a bizottság is meghallga
tott és értékelt. A képviselők 
szorgalmazták a gőzösök m i
hamarabbi nyugdíjazását, a dí- 
zelesítés és a villamosítás gyor
sítását. Mérhető, hogy mekko
rát léptünk előre azóta.

Tavaly tavasszal elemezték 
az országút-hálózat helyzetét, 
fejlesztésének elveit és irányát. 
Az országutak állapota közvet
ve a vasút forgalmát is érinti 
— részben az állomásokhoz 
vezető bekötőutak miatt, rész
ben a személy- és teherszállí
tás szempontjából. Az nyilván
való, hogy a népgazdaság te
herbíró képessége nem teszi le
hetővé a nagymérvű autópá
lya-építéseket (feltételezhető, 
hogy az eddigieknél is szoli
dabb lesz az ütem), ezért a 
képviselők azt javasolták: a ta
nácsok, saját kölségvetésükből, 
a bekötőutakat hozzák rendbe, 
vagy építsék ki. Amikor az el
múlt év végén a vasúti és 
autóbusz személyszállítás hely
zetét és feladatait vitatták meg, 
szó esett a vonatgyakoriságról, 
a menetrendszerűségről, s az 
utazási kényelemről is. Ekkor 
mondotta Szűcs Zoltán vezér- 
igazgató: a M ÁV számol az 
utasok egy részének vissza
áramlásával, s erre készül is. 
Az országgyűlési bizottság tag
jainak megjegyzéseiből kitűnt: 
az emberek szívesen utaznak 
vonattal, s helyeslik a vasút 
korszerűsítési törekvéseit.

A  parlament 
üléstermében

Az elöljáróban említett 32 
téma között természetesen 
nemcsak a közlekedés szere
pelt, hanem a KPM  területéhez 
tartozó hírközlés csakúgy, mint 
az ÉVM által irányított lakás
építés, a tatarozás, a könnyű- 
szerkezetes építési mód, vagy 
az építőanyagipar helyzete. A  
bizottság tagjai tevékenyen 
részt vállaltak az országgyűlé
si munkából, s nemcsak szűk 
körben, hanem a parlament 
üléstermében is gyakran han
got adtak véleményüknek, in
terpelláltak. Ha szükségesnek 
tartották, átiratot küldtek az 
országgyűlés, vagy' a kormány 
elnökének, s mindvégig szoros 
kapcsolatban álltak a két ille

tékes minisztérium irányítói
val.

Az ötéves megbízatás lejárt, 
ám az országgyűlési munka 
folyamatában nincs szünet. Jú
nius 8-án fi. lakosság ismét az 
urnák elé járul, hogy az arra 
méltókat újjválassza, vagy új 
embereket delegáljon e magas 
testületbe. S mert mind az 
építés, mind a közlekedés a 
nyolcvanas évek első felében is 
a gazdaság — és a szociálpoli
tika — meghatározó területe 
lesz, a rövidesen újjáalakuló 
bizottság’ régi és új tagjai to
vábbi közérdekű kérdésekben 
foglalhatnak állást. Élve vá
lasztóik bizalmával — eleget 
téve képviselői joguknak-köte- 
lességüknek. — földes —

Választottak 
a bizalmiak
A Nyugati pályaudvar mű

szaki kocsiszolgálati főnöksé
gének szakszervezeti bizottsá
ga május 14-én vezetőségvá- 
lasztó taggyűlést tartott a Nyu
gati pályaudvar tanácstermé
ben. A  több mint hatszáz szak- 
szervezeti tagot hat főbizalmi, 
huszonnyolc bizalmi és helyet
teseik képviselték.

A  gyűlést Sipók János szb- 
elnök nyitotta meg, majdFü- 
löp István szb-titkár számolt 
be az elmúlt öt év eredményei
ről, gondjairól. A  beszámolót 
élénk vita követte. Utána tit
kos szavazással választották 
meg az szb 11 tagját és a két 
küldöttet. A  szakszervezeti bi
zottság elnöke ismét Sipók Já
nos, titkára pedig Fülöp István 
lett.

A LEFÜLELÉS ELLENERE:

Vitte a villanót 
a tettenért tolvaj

„Ha nem velem történik, talán el sem hiszem” — 
mondják gyakran az izgalmas események átélői. Nem
rég én is ilyen izgalmas, nem mindennapi történetnek 
voltam a szereplője. Lopni akartak tőlem a vonaton.

Egy borongós délutánon utaztam Fegyvernekről fő
városunk felé az 1715-ös s^ámú vonat elképesztően ko
szos utolsó kocsijában. Elmélyültén nézegettem a fül
kében levő kopott, de egyébként nagyon érdekes régi 
fényképeket, dokumenfumokait

Cegléd előtt figyeltem fel a fülke rozzant ajtajának 
támaszkodó, sört iszogató fiatalemberre. Tulajdonkép
pen ügyet sem vetettem volna rá, ha a természetes 
szükség a kocsi végében levő mellékhelyiség megláto
gatására nem kényszerít. Mellette elhaladva — nem tu
dom miért — szorongás fogott el. Vonatunk eközben 
lassított, majd megállt a nyílt pályán. Amikor a kis' pe
ronra értem, visszafordultam. A  fiatalember ekkor már 
érdeklődő pillantásokat vetett a fülke belsejébe, ahol 
a t ülésen hagyott táskában mintegy nyolcezer forint ér
tékű riporterfelszerelésem árválkodott.

M egvárom , amíg elindulunk!” — határoztam. Ami
kor a  vonat végre megmozdult, néhány perc elteltével 
visszatértem a fülkémbe, ahol az említett fiatalember a 
táskámból kiemelt irattartómban kutatott.

Ami a kővetkező percekben kettőnk között történt, 
azt nem szokták sajtó nyilvánossága elé tárni. Én sem 
teszem hát, annál is inkább, mert ilyen esetekben ne
hezen tudok uralkodni indulataimon. A  lényeg az, hogy 
az ügyet részemről elintézettnek tekintve már-már sza
badon engedtem a tolvajt, de csillapuló dühöm reáli
sabb gondolatokat ébresztett bennem. A  jegyvizsgáló út
ján értesítettem a Nyugati pályaudvar rendőrségét. 
Amikor megérkezett a vonat, a rendőrök már vártak. 
Tolvajom azonban az őt kísérő rendőröket félre lökve 
eliramodott. Nem jutott azonban messzire, mert gyorsan 
elfogták, és csuklóján kattant a bilincs. Menekülés köz
ben azonban elejtette Chinon-villantómat, amelyet az 
állomás kocsirendezői hoztak utánunk.

Nekem nem e t  volt az első ilyen kalandom. Hóna
pokkal ezelőtt a Cegléden várakozó éjszakai vonaton 
fejem fölül, a csomagtartóból kísérelték meg ellopni 
útipoggyászomat. Úgy látszik, rosszul választott alanyuk 
vagyok a vasúti tolvajoknak, de jesz sovány vigasz. Nem 
mindenki ússza meg ugyanis ilyen szerencsésen.

Tudok olyan esetről, amikor éppen a tolvajt bízták 
meg a csomagok őrzésével... A  vonatokon, a pályaud
varokon elkövetett lopások nagy száma mindenkit fo
kozott óvatosságra kellene, hogy intsen. Én elmondha
tom, hogy a szerencsés befejezés ellenére is tanultam 
saját káromon. Az okos ember pedig tanuljon a másén... 
Talán éppen ebből. T. Z.

HMM Mg g || .......

Legenda és valóság

által okozott bánat Btaltai Já

Baltai Jánosnak, a ferenc
városi vontatási főnökség kül
sős mozdonyifelivilgyázó'járnak a 
neve eOé alkalmanként odaál- 
les-ztik az „idősb.” jelzőt. így 
szólították őt a csomópont 
felszabadulási ünnepségén is, 
amikor bejelentették, hogy 
kiemelkedő szakmai és moz
galmi munkájával káéndemelste 
a Munka Érdemrend bronz 
fokozatát. Ugyanakkor vette 
át a fia, ifjabb Baltai Já
nos, a csomópont KISZ-bi
zottságának titkára is a KISZ 
KB által a ferencvárosiaknak 
immár negyedszer odaítélt 
Kiváló KISZ-szervezet kitün
tetést és a személyének szóló 
Aranykoszorús KISZ-jelvényt.

Az ünnepség után az idő
sebb Balltaá Jánossal beszél
gettem.

fi
Úthengerről

gőzmozdonyra

— Tűzikovács segédként 
szabadultam 1945-ben — így 
emlékezett pályafutásának 
kezdetére. — A gőzgépeikkel a 
szülőfalumhoz — Nemesla- 
dányhoz — közeli uradalom
ban ismerkedtem meg. Hama
rosan fűtő lett belőlem, majd 
amikor a birtokot államosí
tották, átnyergeltem az út

hengerre. Utakat építettünk 
Sopron—Kőszeg—Kapuvár— 

Győr között, ezenkívül meg
fordultam Egerben is. Szeret
tem utazni, annyira, hogy a 
világból is kimentem volna... 
Történt egyszer — 1952-ben 
—, hogy Kisbér állomáson ra
kodtunk be egy vagonba, és 
kíváncsiságból felkéredzked- 
tem egy 424-es gőzmozdonyra. 
Megdobbant a szívem: hej,
ha egy ilyet rám bíznának.. . !

Beadta a kérvényt a vasút
hoz, s hamarosan közölték ve
le, hogy felveszik a veszprémi 
fűtóházhoz. Aztán tizenhat 
évet töltött el a gőzösökön.

— Az volt az igazi élet! — 
szólt lelkesen, azután halkan 
hozzátette: — Bárcsak most 
is utazhatnék! Sajnos, két 
évvel ezelőtt meghalt a fele
ségem. Nagyszerű asszony volt. 
igazi vasutas féleség, aki job
ban tudta a fordulókat, mint 
én. Ha éjfélkor vagy hajnal
ban mentem szolgálatba, szó 
nélkül felkelt, és . csomagolt...

A  szeretett társ elvesztése

nos egészségét megviselte: a 
kimutatott vércukor miatt le
vették a  mozdonyról. A  le- 
csoportosítást követően külsős 
mozdonyfelivigyázó lett. Erről 
így beszélt:

Speciális hűtőkocsik

— Irányítom a fűtőház te
rületére, vizsgára, javításra 
vagy üzemanyagfelvételre be
járó és a motorműhelyből k i
adott gépeket. Ezenkívül az 
Interfrigo futójavításra ren
delt hűtőkocsijait is m i hoz
zuk forgalomképes állapotba, 
ha a kocsivizsgáló lakatos nem 
bír velük...

Ezzel kapcsolatban szinte 
országszerte legendás híre van 
Jani bácsi szaktudásának. 
Többen állítják, hogy egysze
rűen ránéz vagy csak hozzá
nyúl a speciális járművekhez, 
és már indul is a hűtőmotor!

— Nincs ebben semmi ör
döngösség — válaszolta kér

désemre. — A  gépek, moto
rok szeretete és ismerete a 
nyitja az egésznek. A  múlt
kor például a miskolci jármű
javítóból iküldtek ide egy ilyen 
hűtökoosit beindításra. Jófor
mán még meg se állt a kere
ke, amint betolják, s már 
járattam is a m otorjá t. . .

Választott tisztségben

A z idős vasutas a mozgalmi 
munkától, a társadalmi megbí
zatásoktól sem húzódozott so
ha. Harminc évvel ezelőtt vál
lalt először szakszervezeti 
tisztséget. Kezdetben bizalmi 
volt, majd a műlhelylbdzotts ág 
elnöke lett, és több cikluson 
át tanácstagként tevékenyke
dett a V il i .  kerületben. Mun
kahelyén alapszervezeti párt- 
titkárrá választották, és tag
ja volt a csomóponti pártbi
zottságnak is, egészen a leg
utóbbi választásig. Jelenlegi 
feladatairól a következőket 
mondta:

— A pártépítési megbízatá
somat és a politikai kiadvá
nyok, könyvek terjesztését 
még megtartom a nyugdíjazá
somig, ami két év múlva ese
dékes. ..

Mi pedig erőt, egészséget 
kivárnunk hozzá!

Mármarosi Pál

Pályakorszerűsítés

Jó ütemben halad a pécsi fővonal korszerűsítése. Az 
építők Dombóvár ¿őrségében, Szakály— Hőgyész állo
máson dolgoznak éppen. Felszedik a régi pályát és fek
tetik az új sínmezőt. Naponta 450 méter pályaszakaszt 
adnak át a forgalomnak. A  követ Uzsabányáról, a  24 
méteres síneket pedig —  összeszerelés után — Kapos

várról szállítják a helyszínre.

Nagy teljesítményű darukkal emelik le a pályáról a 
régi síneket.

Az altalajt tológépekkel gyalulják simára. Naponta 500
köbméter követ mozgatnak meg

A  betonaljakra szerelt sínmezőt elhelyezik az új töltés
koronán

(Zelman Ferenc képriportja)
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Szerencsés nap lészen...
k i  Ország északkeleti

° csücskét átsze
lő műút egyik csomópont
ján Tokaj ihegy alja kapu
jában álldogálok. Hátam 
mögött a Zempléni-hegy
ség déli nyúlványai: a
Disznóshegy, a Dörgő, tá
volabb a Vereskirály, a 
Lapis, a Kakas, a Sajgó. 
Sorolhatnám még tovább a 
hegyek-völgyek nevét, hi
szen ez itt a szűkebb ha
zám, gyermekkorom szín
tere.

ötfelé ágazik innen az 
út. A  monda szerint hon
foglaló Árpád apánk is 
hosszú pihenőt tartott 
itt a „Tokhegy”-alján, s 
állítólag így szólt vitézei
hez: „Maá szerencsés na
punk lészen a Tokhegy al
ján e tájon. Forduljatok 
csak arccal a síkság hara
goszöld mezői felé, ahol 
bízvást jó legelőnk lészen.”

így lett aztán —  a mon
da szerint —, a maából 
Mád, a szerencsésből Sze
rencs, az arccalból Tárcái, a 
tokból Tokaj, a tájonból, 
Tállya és a  haragoszöld 
mezőből Harangod vidéke, 
és helységnevek.

Mindez úgy jutott 
eszembe, hogy az eitüített 
útkereszteződésben fél órát 
vártam egy ismerősömre, 
aki gépkocsival vitt be 
Miskolc-Tiszaá pályaudvar
ra, ahonnan aztán gyors
vonat röpített haza, Buda
pestre.

.Nem tudom, ki hogy van 
vele, de engem a hazai táj 
mindig érzékenyebbé tesz, 
s ezernyi emlékkép, tör
ténet villan lelki szemeim 
elé.

■Ahol ál-Ltam, azon az 
úton loholtunk valamikor 
suhanó legényekként a 15 
kilométerre lévő Szerencs
re, a hangosfilm, a mozi 
első nagy élményéért. A  
hegyoldalakon szőlőt ka
páltam, kötöztem és szü
reteltem. Szigorú csőszö
ket játszattunk ki egy-egy 
sapka édes fürtért. Innen 
egy hajításnyira, a vasúti, 
bevágás peremén ülve, 
csodáltuk az emelkedő pá
lyán felfelé pöfögő vona
tot, s akkoriban valameny- 
nyiünk (masiniszta szeretett 
volna lenni, vagy legalább 
utas.

Hangosan elnevettem 
magam, ment most a zse
bemben első osztályra szó
ló vasúti szabadijegy la
pult, én meg ott ácsorog- 
tam egy alkalmi gépkocsi
ra várva.

Milyen furcsa is az élet? 
Valójában ki akartam cse
lezni az újhelyi szárnyvo
nal lassúságát, hogy hama
rabb érjek Budapestre.

Türelmetlen a z .pedig hat 
délben ültem vonatra a 
Keletiben, s most még 
csak délután fél hat, s 
már is meglátogattam 
édesanyáimat, még a szom
szédokkal is szót válthat

tam, aztán kigyalogoltam 
ide a keresztútra, s egy 
fél órája ácsorgók, holott a 
zsebemben a szabadjegy.

ó , utak! Amiről megin.t- 
csak gyermekkori emlékek 
tolulnak elő. Nevezetesen 
a vasút. Mert végül is 
csak felülhettem ón is ar
ra a sokszor megcsodált 
vonatra, és nemcsak Sze
rencsig, hanem egészen a 
fővárosig bámulhattam az 
ablakból az ismeretlen tá
jakat. Akkor egy egész 
napon át vitt a gőzös a fa
lunkból Budapestig. Ugyan
csak egy másik nap visz- 
sza. Hát, mit akarok én 
most egy fél nap alatt ez
zel a nagy távolsággal?

Mekkorát fordult a világ, 
mennyit fejlődött a vas
úti közlekedés is, hiszen 
Budapesttől Szerencsig — 
ha a Tokaj-expresszel jö
vök —, jószerínt egy ki
adós beszélgetésre sincs 
idő az útitársakkal, mert 
gyorsabban repül a villa
mosmozdony, mint a ma
dár.

És azt is elgondolom, 
mennyi munka, verejték 
van ebben a mostani, ké
nyelmes robogásban. Amíg 
például ezt a hegyet itt a 
Rókalyuknál átvágták, 
hogy tovább gurulhasson 
a Zemplén i-hegyek alatt a 
határállomásig a vonat, 
bizony szakadhatott áz ina 
kubikusnak, jószágnak, 
mert ugye, hol voltak még 
akkor olyan gépek, mint 
amilyenekkel most építik 
a vasúti pályákat, műuta- 
kat.

Egy kis ízelítőt azért 
még én is kaptam gyer
mekkoromban az ilyen
fajta útépítésiből, amikor 
nagyapám kordélyosí. lovát 
vezetgettem a bodrogke- 
resztúri vasútállomáshoz 
vivő bekötőút építésénél. 
Milyen nagy dolog volt az 
akkor, hogy jó úton és 
nem bokáig érő sárban le
hetett a vasútállomást 
megközelíteni. Most meg a 
bitumenos úton is autó
busz viszi-hozza az állo
másra az embereket.

Egyedül voltaim és még- 
w  sem magam, hi

szen gyermekkori élmé
nyek vettek körül, s oly 
tarka színekkel, hogy fü- 
työrésző kedvem ‘ támadt. 
Azt sem bántam volna, ha 
tovább késik gépkocsis is
merősöm, de végülis jött, 
s így kicselezve a szárny
vonal „lassúságát” — ahol 
még füstös mozdony köz
lekedik —, idejében fel
szánhattam Miskolcon a 19 
óra 16 perckor induló 
gyorsvonatra. Még alapo
san át sem gondolhattam 
a kereszítútnál való ácsor- 
gásom élményanyagát, 
mert a Keleti-pályaudvar
ra értünk.

Mégiscsak csodálatos do
log a technika, a korszerű 
vasút. . .

Dávid József

JUBILEUMI HANGVERSENY

A  M Á  V  Szimfonikus Zenekar 

5000. előadásával zárta az évadot
Az 1979—1980. évi hang ver

senyé vad záró hangversenye 
a Budapesti M ÁV Szimfonikus 
Zenekar 5000. jubileumi kon
certje volt május 16-án. V i
valdi versenyműveket szólal
tattak meg ezen a napon, 
amelyeket Masopust Rezső, 
Szentlőrinczy Mariann, Hosz- 
sza Mária, Mikus György, 
Szak Ágnes, Schmal Pálma, 
Magó Pál, Déri Sándor, Ara
tó Péter és Kerényi Sándor 
játszottak.

Vivaldi műveinek előadása 
mindig öröm a karmesternek, 
közöttük is elsősorban Oberf- 
rank Gézának, az átfogó, 
nagy dallamívek biztoskezű 
dirigensének. Vivaldi roman
tikába hajló lírájának (az 
utolérhetetlen concerto gros- 
sók mellett) legkifejezőbb al
kotásai a különféle hangsze
rekre írt versenyművei: egy 
hegedűre, két hegedűre, brá
csára, csellóra, orgonára, fu 
volára, stb. Ezekben mindig a 
szóló hangszer és a zenekar 
„versenyzik” s kettőjük össz
hangzása: a virtuóz szóló és 
az önálló zenei életét élő ze
nékar, különleges zenei él
ményt jelent. Érdemes itt 
megjegyezni, hogy az első he
gedűverseny Vivaldi nevéhez 
fűződik. Visszatérve a jubi
leumra, találó gdhdolat volta 
M ÁV Szimfonikusok vezetői
ből, hogy éppen ezeknek a 
verseny-műveknek színe-javát 
— Vivaldi bő zenei vénája a 
válogatás széles körű -lehető

ségét tárja fel — tették az 
ünnepi műsor központjává. 
Mert az ilyenkor egyébként 
megszólaltatni szokott örök
értékű remekművek (gondo
lunk itt Beethoven IX . szim
fóniájára, vagy Kodály Bu
davári Te Deumára) valóban 
alkalmasak a teljes, kiforrott 
nagyzenekari hanghatás be
mutatására, de kevéssé érzé
kelteti egy négy évtizedes ze
nekari fejlődés útját.

A  velencei barokk mester 
versenyművei fényesen iga
zolják annak a művészi, ne
velő munkának az eredmé
nyeit ami a M ÁV Szimfoni
kusokat mindig is jellemezte: 
Komor Vilmos, Lukács Miklós 
és most Oberfrank Géza ide
jén egyaránt.

Szavakkal nehéz érzékeltet
ni mit jelent az, hogy ilyen 
színvonalú előadásban, a ze
nei színpompa ilyen bő ára
dásában egy zenekar — kül
földi vagy belföldi vendégmű
vészek közreműködése nélkül
— önmaga képes volt ezt a 
hangversenyt az évad talán 
legemlékezetesebb zenei él
ményévé tenni. Azért vált ez 
a jubileumi hangverseny ün
nepélyessé mert a M ÁV bu
dapesti szimfonikus zenekara
— különösen néhány kiváló 
zenekari tagunk — Oberfrank 
Géza vezetésével ünnepi telje
sítményt nyújtott.

Dr. Csillag Ferenc

Autótolvajt fogtak a vasutasok
A sárospataki kisvasút dol

gozóinak autóparkolójában áp
rilis 18-án éjszaka egy gyanú
san viselkedő fiatalembert 
látott Fiilep József forgalmi 
szolgálattevő. Az idegen Sza
bó Zoltán mozdonyvezető gép
kocsiját próbálta kinyitni. A 
forgalmista telefonon értesí
tette Szabó Lajos mozdonyfel- 
vigyázót és Kocsi Tamás ko
csivizsgálót, akik azonnal a

helyszínre siettek. Akkor már 
a fiatalember a kocsiban ült, 
és a motort próbálta beindí
tani. A  vasutasok azonban 
megakadályozták ebben. Meg
érkezett a rendőrség is, és a 
tolvajt — akit több gépkocsi 
eltulajdonításával gyanúsítot
tak — letartóztatták.

A  rendőrség a  bátor vas
utasokat dicséretben részesí
tette.

Vandalizmus -  hivatalból
Ég a máglya, magasra csap

nak a lángok, vastag füstfel
hő száll az égre. Május 13-án 
a salgótarjáni szertárfőnök
ségnél nézzük a szemet gyö
nyörködtető, de szívet szorító 
látvány t. Jelen van többek kö
zött Aszódi László, a buda
pesti vasútigazgafóság leltár
csoportjának «megbízottja és 
Pacsmár Tiborné, a helyi szer
tárfőnökség vezetője.

A  segédmunkások bőrba
kancsokat, gumicsizmákat, vé
dősisakokat, stabil székeket, 
lepedőket dobnak a tűzbe. Ég, 
pattog, szikrázik a sok hasz
nált, de még értékes anyag. 
Egy héttel élőbb vaságyakat 
vagdaltak szét, hasznosítható 
matracokat égettek el.

— Ezekre már nincs szük
sége a vasútnak, selejtezték
— mondja a szertár vezetője.
— A rendelet egyértelmű: 
össze kell törni, el kell éget
ni, meg kell semmisíteni a 
selejtezett anyagokat, eszkö
zöket.

Az egykor so'kna becsült 
tárgyakat a Hatvan környéki

szolgálati helyekről szállítot
ták Salgótarjánba, hogy egy 
rendelkezés végrehajtásának 
szigorú őrei jelenlétében mág
lyára dobják. Pontos jegyző
könyv tanúskodik a pusztítás
ról. Ennyi és ennyi szék, asz
tal, lepedő, bakancs és egyéb 
tárgy megsemmisítését végez
te el a bizottság.

Délután az áldomáson egy 
vasutas nő panaszolja:

— Két vaságyat szerettem 
volna venni a vikendházam- 
ba, ^kértem, hogy adják el. 
Nem lehet, válaszolták. A sza
bály az szabály! Aztán szét
fűrészelték, nehogy használni 
tudja valaki...

E sorok írója Hatvanban 
nézegette a selejtezett széke

ket, asztalokat. Négy-öt bútor
darab nagyon megtetszett de 
hiába akarta megvenni.

— Nem eladók, ám ha egy 
kicsit ügyes, és észrevétlenül 
elviszi, hát nem kerestetjük a 
rendőrséggel — válaszolták.

Az Okos tanácsot nem fo
gadtam el, mert a lopást 
megalázónak tartam. Kényte
len voltam azonban szomorú
an hallgatni a többi vasutas 
kesergéslét. Májusiban a hat
vani vasutas óvoda bútorza
tát is selejtezték, a régi játé
kokkal együtt. Sok többgyere
kes apa fájlalta, hogy nem 
örvendeztetheti meg kisfiáit, 
kislányét néhány — esetleg 
könyen javítható, újjávará
zsolható — kedves játékkal, 
autóval, babával, építőkocká
val. A hivatalból szentesített

vandalizmus sokakat megfosz
tott eMől az örömtől.

Vannak vállalatok, amelyek 
ilyen, értékeket pazarló, anya
gokat herdáló, rendeletet nem 
hoznak. A  legtöbb helyen — 
például az Utasellátó Válla
latnál is — lehetőséget terem
tenek arra, hogy a  selejtezett 
eszközöket a dolgozók megvá
sárolják.

A  hatvani MÉH-telep ve
zetője kezembe nyomott egy 
röplapot, amely népgazdasági 
érdekekre hivatkozva ismerte
ti a hulladékanyagok árát. 
Pénzt adnak többek lcözöt: 
használhatatlan munkaru
háért, lepedőért, rongyért, 
mindenféle textil-, papír-, 
fémhulladékért. A  mosott le 
pedőért kilónként 20, a mosat- 
lanért 10 forintot fizetnek. 
Még a „leghitványabb” ve
gyes textilihulladéknak is 1.60 
az átvételi ára.
Szomorúan gondoltam a sal

gótarjáni máglyára. • Vajon 
mennyi pénzt égettek el „hi
vatalos jóváhagyás”-sál?

Sz. F.

A 100; szü le té sn ap
Április 20-án délelőtt szű

kösnek bizonyult az a lakás, 
melyben Szentilonai Ágnes és 
gondviselője, özv. Mészáros 
Lászdáné él.

Ágnes néni ezen a napon 
ünnepelte 100. születésnapját. 
Az Attila út 24. sz. alatti 
házba kisdobosok, úttörők és 
Ágnes néni egykori munkahe
lyének képviselői látogattak 
el.

A szép kort megélt néni 
szolgálati könyvében az első 
bejegyzés 1915. január elsején 
kelt. Aztán 1930-tól a felsza
badulásig — 65 éves koráig — 
éjszakai ápolónő volt a MÁV  
Kórházban. özv. Mészáros 
Lászlóné 1973 óta v-iseli gond
ját Ágnes néninek, s 1979- 
ben együtt költöztek Hajdú
szoboszlóra.

A  Város úttörői, kisdobosai 
versekkel, citeramuzsikával és

virággal, Kvaszta Sándorné, 
Hajdúszoboszló állomás
nyugdíjas szakszervezeti főbi
zalmija kedves szavakkal kö
szöntötte e szép napon Szent- 
ilonái Ágnest. A  vendégek — 
dr. Bordi István, a vasutas
szakszervezet központi veze
tőségének tagja, Kukovicza 
Árpád, a központi vezetőség 
nyugdíjas szakbizottságának 
titkára, Vámos Lászlóné, a 
M ÁV Kórház szb-tltkára és 
Szilágyi Dezső, a területi bi
zottság nyugdíjas szervezője 
— 35 éves szakszervezeti moz
galmi munkájáért emléklapot, 
a M ÁV Kórház 50 éves fenn
állásának alkalmából készí
tett emlékplaketett, valamint 
a M ÁV Kórház, a szakszerve
zet, a nyugdíjihivatal, a Vas
útegészségügy i Igazgatóság és 
a debreceni területi bizottság 
nevében pénzj utóimat adtak 
át.

A TÁNCSICS KIADÓ KIADVÁNYAI
Nagy Lajos:

Középfokú szakm ai képzés, 
szakm ai továbbképzés

A  kötet a fiatalok szakmun
kásképzése mellett alaposan és 
részletesen foglalkozik a fel
nőtt dolgozók szakmai tovább
képzésével és szakmunkássá 
képzésével.

A  kiadvány jelentőségét nö

veli az is, hogy a benne foglal
takat nemcsak a már munka- 
viszonyban álló dolgozók és 
vezetők hasznosíthatják, ha
nem a szülők is segítséget kap
nak gyermekeik pályaválasztá
sához.

Faludi Andor:

Szakszervezeti feladatok 
a bejáró dolgozók körében

A  társadalmi élet minden te
rületén, évtizedek óta problé
maként jelentkezik a Pest me
gyéből Budapestre bejáró dol
gozók helyzete.

A Szakszervezeti Elméleti 
Kutató Intézet vizsgálatokat, 
felméréseket végzett a bejárók 
és nembejárók életkörülmé
nyeinek, kulturális és művelő
dési helyzetének összehasonlí-

Maróti Andor:

tására. Az összehasonlítás ki
tér a bejárók szervezettségére 
és politikai aktivitására. A 
vizsgálatok tapasztalatinak 
közreadása segíteni szeretné a 
szakszervezeti aktivistákat ab
ban, hogy jobban megismerjék 
a bejáró dolgozók életét és töb
bet foglalkozzanak a problé
mák megoldásának lehetőségé
vel.

Módszertan a felnőttek képzéséhez 
és tájékoztatásához

A  szerző útmutatást ad a fel
nőttek iskolán kívüli képzésé
hez. A  részletes módszertani 
leírások megkönnyítik a leg
megfelelőbb módszerek kivá
lasztását és alkalmazását, de ez 
nem jelent persze egységes re
ceptet.

Szakszervezetek
A  fejlett szocializmus jelen 

időszakában különös hangsúlyt 
kap az értelmiség, akiknek sze
repe a szakszervezet munkájá
ban főleg a gazdasági élet, va
lamint a nevelő munka terüle
tén a legfontosabb. Ennek a 
szerepnek fontosságát kívánja 
hangsúlyozni a SZOT ' plénu
mának értelmiségről hozott 
határozata is.

A  határodat jegyében olyan

A könyv jelentőségét növeli, 
hogy ez az első olyan hazai 
kiadvány, amely összefoglalja 
és a gyakorlat szemszögéből 
tárgyalja a felnőttoktatás — 
iskolán kívüli — módszereit. „

az értelm iségért
témájú cikkeket és tanulmá
nyokat pd közre a kötet, ame
lyek a szakszervezeteknek az 
értelmiség körében végzendő 
munkáját hangsúlyozza.

A szerkesztő a válogatással 
az alapszervezetí vezetőknek 
kíván segíteni, mivel minden 
szakmának megvan a maga 
értelmisége és a vele kapcsola
tos rétegmunkával összefüggő 
gondja.
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Huszonöt éves a Varsói Szerződés
• •  * ^
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Tatai úti kultúrtermében
A ¡Magyar Honvédelmi Szövetség XIV. kerületi ve

zetősége és az MHSZ MÁV XIV. kerületi Bizottsága a 
Varsói Szerződés aláírásának 25. évfordulója tiszteleté
re május 14-én ünnepi megbeszélést tartott a MÁV 
TBÉF Tatai úti kultúrtermében.

Az ünnepségen megjelent Bejczi Gézáné, a XIV. 
kerületi pártbizottság titkára, Molnár György, a  vas
utas-szakszervezet tikára, továbbá a kerület tö megszer

zi vezetőinek más vezetői. Dr. Telek János, a M ÁV veaér- 
f  igazgató-helyettese mondott beszédet. Hangsúlyozta töb

bek között a Varsói Szerződés jelentőségét, célját. Em
lékeztetett azokra á politikai eseményekre, amelyek 
szükségessé tették a  szocialista országok védelmi erejé
nek növelését. Több mint hat évvel a NATO megalaku
lása uták, 1955. május 11-én, nyolc európai szocialista 

- ország kormányküldöttségé tartott tanácskozást Varsó
ban. Ennek erdményeként, május 14-én, a kormányel- 
nökök aláírták az értekezleten résztvevő országok Ba
rátsági, Együttműködési és Kölcsönös* Segítségnyújtási 

| Szerződését, amely a Varsói Szerződés néven vonult be 
a történelembe.

A Varsói Szerződés védelmi jellegű szervezet. A  szö
vetség tagállamai a fennállása óta eltelt 25 év alatt 
egyetlen katonai konfliktust sem robbantottak ki, te
vékenységük és politikájuk a világ egyetlen térségében 
sem idézett elő katonai feszültséget. A  Varsói Szerző
dés védelmi jellege mellett szól az is, hogy éppen 
az agresszív észak-atlanti tömb ellensúlyozására hívták 

Itgéletré.
A vezérigazgató-helyettes beszéde után Sztracsicsu 

Prekopovics Nytkolajev alezredes, az ideiglenesen ha
zánkban tartózkodó szovjet hadsereg egyik parancsno
ka szólt arról, hogy a Varsói Szerződésen belül a szo
cialista országok hadseregei egyenlő partnerek. Együtt 

Ü küzdenek a békéért, biztonságért.

Nemzetközi tanácskozás Bulgáriában
A KGST-országok vasutas-szakszervezeteinek 

tapasztalatcseréje a személyszállításról

A KGST-országok — köz
tük a Szovjetunió, Lengyelor
szág, Csehszlovákia, Románia, 
az NDK, Bulgária és Magyar- 
ország — vasutas szakszerve
zeti képviselőinek részvételé
vel május 12. és 16. között 
tapasztalatcserével egybekö
tött szemináriumot rendeztek 
Bulgáriában. Szakszerveze
tünket Szádóczki István, a 
közgazdasági osztály vezetője 
és Halmay Árpád, a pécsi te
rületi bizottság titkára képvi
selte.

A szeminárium témája a 
személyszállítás színvonala, 
kulturáltsága, a nemzetközi 
forgalomban közlekedő gyors
vonatok műszaki állapota volt.

A  küldöttek, hozzászólá

saikban kifejtették, -hogy i— 
különösen a határállomásokon 
— a jobb eredmények eléré
sét olyan hiányosságok aka
dályozzák, amelyek megszün
tetése mindannyi unk felada
ta. A nemzetközi gyorsvona
tok menetrendszerűsége és 
kulturáltsága is sok kívánni 
valót hagy még maga után. 
Az országaink közötti forga
lom növekedése szükségessé 
teszi szakszervezeteink to
vábbi együttműködését. Csök
kenteni kell többek között a 
határállomásokon a tartózko
dási időt és meg kell valósí
tani a központi helyelosztást.

A  következő szeminárium 
rendezését a lengyel vasutas
szakszervezet vállalta.

A z N D K -beli Baűtzenben szerepelt

a dunakeszi vasutas férfikórus
A  dunakeszi József Attdlla 

Művelődés ii Központ férfika
rát -május 9-től 15-iig a bánt- 
zeni Pedagógus Kórus látta 
vendégül a Német Demokra
tikus Köztársaságiban. Bautzen 
a szobrok „ fővárosa” , Drezdá
tól körülbelül 50 km-re fek
szik. A  két kórus közötti kap
csolatnak már hagyományai 
vannak. Most szerepelt Baut- 
zen-ben -másodszor a  magyar 
vasutas férfikar, és a bautze- 
ni kórus is már kétszer járt 
Dunakeszin.

A  vendéglátók gazdag 
programot állítottak össze. A 
szereplések mellett jutott idő 
városnézésre, múzeumlátoga
tásra és kirándulásra is. Má
jus 10-én, szombaton este volt

az első hivatalos találkozója 
a két kórusnak. ¡A jó hangu
latú esten mindkét kórus -fel
lépett, és közös számot is 
énekeltek.

Másnap a bautzeni szorb 
pedagógiai főiskolán adott 
nagysikerű hangversenyt a 
két kórus. Repertoárjukban 
népdalok, kiemelkedő ikórus- 
művek és munkásmozgalmi 
dalok szerepeltek.

A  kórus tagjai jártak Meis- 
senben, Spreewaldban, .megte
kintették • a nevezetességeket 
és ahol alkalom adódott, ter
mészetesen énekeltek. A  
drezdai képtár udvarán tar
tott rögtönzött hangverseny
nek is nagy sikere volt.

Hangverseny a drezdai képtár udvarán

M Á J U S  19 -ÉN Harminckét év

Budapesten tartotta 16. ülését a nemzetközi 
vasutas szemináriumot előkészítő munkacsoport

A vasutas-szakszervezet nem
zetközi tevékenységének egyik 
rendszeresen ismétlődő eleme 
a nemzetközi szemináriumok 
előkészítésében való aktív 
közreműködés. Május 19-én, 
Budapesten került sor — a 
legközelebbi szemináriumot 
előkészítő munkacsoport 16. 
ülésére.

A  munkacsoport feladata 
az volt, hogy az 1981-iben, 
Belgiumiban sor rákerülő VI. 
Nemzetközi Szakszervezeti Sze
min áriáim megrendezésével 
kapcsolatos tartalmi és techni
kai feladatokat megvitassa. A  
tanácskozáson résztvettek: 
Belgium, Csehszlovákia, Fran
ciaország, Japán, Magyaror
szág, N agy-Britannia, NDK, 
NSZK, Olaszország és a Szov
jetunió vasutas-szakszerveze
teinek, valamint a Közlekedé
si és Szállítási Szakszerveze
tek Nemzetközi Szövetségének 
a képviselői.

A  különböző irányzathoz 
tartozó vasutasszakszervezetek 
küldötteit Koszorús Ferenc 
főtitkár üdvözölte. Megnyitó
jában a többek között hang
súlyozta: „A szemináriumok
— különösen a vasutas szemi
náriumok — mindig fontos 
szerepet töltöttek be a nem
zetközi szakszervezeti mozga
lomban. Ez az a fórum, ahol 
a különböző országok vasutas
szakszervezetei együtt tanács
koznak olyan kérdésekről, 
amelyek valamennyi vasutast 
érintenék. Ugyanakkor a sze
mináriumok lehetőséget ̂ nyúj
tanak arra is, hogy a • véle
ménycseréken keresztül egy
más munkáját megismerjük s 
ezáltal a nemzetközi szakszer
vezeti mozgalmon belül köze
lebb kerüljünk egymáshoz”.

A  szemináriumra javasolt 
témákkal kapcsolatban rámu
tatott arra, hogy a világgaz
daságban lejátszódó folyama
tok a közlekedésben is érez
tetik hatásukat. Ezeket a ha
tásokat — a többi közlekedé
si ág problémáival együtt — 
a szákszervezeti mozgalomnak 
is figyelembe kell vennie. *A 
közlekedéspolitikával együtt 
a-lakul a vasúti politika és er
re a vasutasszakszervezetek1- 
nek is valamilyen formáiban 
reagálniuk kel'l.

A  -munkacsoportok belga el
nöke, Alphonse Tonneaux, vi
taindítójában meleg szavakkal 
emlékezett meg a magyar vas
utas-szakszervezet szerepéről a 
nemzetközi szemináriumok 
szervezésében és a vasutas
szakszervezetek közötti párbe
széd kialakításában.

A  tanácskozást végig jó lég
kör jellemezte. A  hozzászólók 
sokoldalúan vitatták meg a 
következő szemináriumra 
ajánlott témák szükségességét. 
A  felmerült nézeteltérések a 
vita során tisztázódtak. A  
részvevők egybehangzó dön
tése alaipján a VI. Nemzetkö
zi Szakszervezeti Szemináriu
mon négy szocialista és négy 
tőkés országbeli vás utás
szá kszervezet előterjesztése

A  szovjet delegáció tagjai
(Laczkó Ildikó felvétele)

alapján a következő témákat 
tárgyalják meg:

O A  vasutak helye és sze
repe az általános közle

kedési és szállítási politiká
ban. A  szakszervezeteknek e 
kérdéssel kapcsolatos állás
pontja. A  szakszervezetek jo
gai és akciói egy demokra
tikus közlekedési és szállítási 
politika kialakítása, valamint 
a vasutasok érdekeinek védel
me tekintetében.

OA  vasútra alkalmazandó 
sajátos szabályok és in
tézkedések s a szakszervezetek 

ezekkel kapcsolatos szerepe.

O A  gazdasági helyzet ha
tása a vasutakra s az ez

zel kapcsolatos feladatok.

O A  demokratikus vasút- 
poMtika keretén belül 

megvalósítandó legfontosabb 
szákszervezeti feladatok, kü
lönösen a váltott és éjszakad 
műszakiban dolgozó vasutasok 
munkakörülményéinek javítá
sára, valamint a technikai 
újítások bevezetésére és a he
ti munkaidő csökkentésére.

A  tanácskozás befejezése
után a vendégek Miskolcra,
majd Tokajiba látogattak.

Baranyai Zoltán

a vezérálláson
Fekete László, a miskolci 

vontatási főnökség mozdony
vezetője március 13-án jelent
kezett utoljára szolgálatba. 
Harminckét év után érkezett 
el ez a pillanat. Nyugdíjba 
vonul. Ezután nem utazik 
többé a mozdony vezérállá
sán, nem kell a jelzőkét fi
gyelni, a reggelt várni.

Az utolsó szolgálati napja 
is olyan volt, mint a többi, 
rendkívüli esemény nem tör
tént. Amikor Budapestről 
megérkezett a személyvonat
tal Miskolc-Tiszai pályaud
varra, leszállt a  mozdonyról, 
kezével megsimogatta a V43- 
as villanygép oldalát, amely 
sohasem hagyta cserben. Ne
héz volt a búcsú, torokszorí- 
tóan nehéz.

— Harminchat évig dolgoz
tam a vasútnál, ebből har
minckét évig mozdonyon szol
gáltam — mondja. — 1948-
ban gőzösön kezdtem az uta
zást, majd 1962-ben az elsők 
között végeztem el a villany- 
mozdony-vezetői tanfolyamot.

Fekete László felelősségtel
jes munkáján kívül aktív 
közéleti tevékenységet folyta
tott Tagja volt a Munka Vö
rös Zászló . Érdemrenddel ki
tüntetett November 7. szocia
lista brigádnak, és az MHSZ- 
lövészklubnak is. Sikeres 
sportpályafutását két orszá
gos vasutasbajnoksági győze
lem is bizonyítja. Tizenkét 
évig volt a vontatási főnökség 
pártalapszervezetének a veze
tőségi tagja. Kiváló szakmai 
és társadalmi tevékenységét 
több kitüntetés, köztük a 
Munka Érdemrend arany fo
kozata is fémjelzi.

Sepsi Gyula "

E G Y Ü T T  A H A T Á R Ő R Ö K K E L

Pénz a mülábban, 
ékszer a sültkacsában

A  közelmúltban a Keleti 
csomóponton kompilexbrigád 
értekezletet tartottak, amelyen 
értékelték a múlt évi idegen
forgalmat, majd megbeszélték 
az idei tennivalókat. Mint 
minden esztendőben most is 
j utalómban részesítették a leg
jobb határőröket, vámőröket 
és természetesen a vasutaso
kat; köztük Kelemen Gábor 
jegyvizsgálót, a komplexbri
gád vezetőjét ás. 1952 óta jár 
a nemzetközi vonatokon és 
14 éve irányítja a brigádot.

—  Hogyan került erre a 
posztra?

— Fiabal koromban a 'ha
tárőrségihez soroztak be. Ke
lebi án szolgáltam a vasútállo
máson. A z volt a feladatom, 
hogy átvizsgáljam a be- és 
kilépő kocsikat. Több határ- 
sértőt szedtem le a  vonatról 
és fogtam el a portyázásokon. 
Ezekről a munkahelyeimen is

Kelemen Gábor

tudomást szereztek, és amikor 
megalakult a kompilexbrigád, 
kineveztek ánnak parancsno
kává.

Kezdetben csak néhányan — 
többnyire utazás zoLgálaJtosok
tartoztak a  brigádhoz. Több-

UTAZAS KÜLFÖLDRE

ségük katonaviselt ember volt. 
Az ailapíitátagok: Pálóczi Gá
bor, Tihanyi László, Tóth III. 
Károly, Ihász Sándor. Azóta 
sokan 'bekapcsolódtak — köz
tük a műszaki kocsiszolgálat
tól és a vontatási főnökségtől 
is — a kompilexihrigád mun
kájába, a határőrök segítői 
lettek. A  létszám ma már 
megközelíti a kétszázat.

— A  brigád együ*.‘.működik 
a határőrökkel — folytatja. — 
Előfordul, hogy egy-egy határ- 
séntő vagy csempész kijáitsza 
a határőröket. A  -figyelmes 
jegy-vizsgáló azonban sokszor 
észreveszi az eldugott valutát, 
felfigyel a gyanúsan viselke
dő utasokra. Ilyenkor értesít
jük a fegyveres testületek 
tagjait. Előfordul, hogy mi 
szorulunk a határőrök segít
ségére. A  legtöbbször akkor, 
amikor a külföldi utas nem 
akar pótdíjat fizetni.

Az elmúlt évben a Keleti 
pályaudvar jegyvizsgálói ösz- 
szesen 8 m illió forint pótdíjat 
fizettettek.

— Bizonyára sok érdekes 
történetre emlékszik?

Ml VAN A CSOMAGBAN?
Előnyös, sőt nélkülözhetetlen szolgáltatást kínál az ÁB

Az .utazás előtti napok telve 
vannak izgalommal. Százszor 
és százszor átnézett listák: nem 
maradt-e ki valami? A  szap
pan, a fogkefe, a térkép csak
ugyan fontos dolog. De vajon 
hányán gondolnak arra, mi 
történik akkor, ha külföldön 
baleset éri őket, a poggyászu
kat ellopják, vagy egyéb, 
anyagilag is súlyosan terhelő 
kellemetlenség történik velük? 
Ezekben a kellemetlen helyze
tekben vajon milyen szolgálta
tásokkal siet segítségünkre az 
Állami Biztosító?

Napi 5 forintért — 10—100 
napig — Betegség .Biztosítási 
Igazolványt válthatnak ki a 
nyugatra utazók. Ehhez tudni 
kell, hogy az európai tőkés or
szágokkal — néhány kivétel
től eltekintve — Magyaror

szágnak nincs kétoldalú egész
ségügyi ellátásra vonatkozó ál
lamközi szerződése. Azonban 
az igazolvány tulajdonosáért 
kezességet vállal az AB, ami
kor magyar turistaként kül
földön sürgős orvosi-, illetve 
kórházi ellátásra vagy gyógy
szerre szorul. Az igazolvány 
öt nyelven tartalmazza, hogy a 
felmerülő költségeket az Á lla 
mi Biztosító az illető ország 
pénznemében téríti meg. A  biz
tosítás kiterjed az együttutazó 
gyermekekre is. A  betegség- 
biztosítás mellett a szerződés 
100 ezer forint összeghatárig 
balesetbiztosítást, valamint 12 
ezer forint poggyászbiztosítást 
is nyújt.

Napi 3 forintért biztosíthat
ják magukat azok, akik szocia
lista országba utaznak. A  fel
tételek azonosak — kivéve az

ingyenes kórházi és orvosi el
látást, amelyet egyébként ál
lamközi szerződések biztosíta
nak.

Autós turisták esetében a ha
tározatlan tartamú casco-biz
tosítás hatálya kiterjed a szo
cialista országokra — Jugosz
láviára is. Csak akkor kell ki
egészítő biztosítást kötni, ha az 
autós tőkés országba utazik. A 
kiegészítő biztosítás díja. 
amennyiben hazai cascóval 
rendelkezik: 15 napra 165,— Ft, 
30 napra 330,— Ft.

önálló, külföldre szóló casco- 
biztosítást azok köthetnek, 
akiknek nincs hazai, határozat
lan időtartamú cascójuk. Ilyen
kor a biztosítás díja 15 napra 
330,— Ft, 30 napra 660,— Ft. 
Az önrészesedés egységesen 
1000,— Ft.

— Valóban. Láttam már 
kacsába és kenyéribe sütött 
pénzt, meg ékszert. Volt, aki 
a műlábában akarta behozni 
a valutát és a kvarcórákat... 
Még embercsempészést is lát
tam. A  Wien er-Walzeren tör
tént. Két nyugatnémet fiatal
ember Romániából utazott egy 
óriási bőrönddel. Észrevettem, 
hogy mozog benne valami. 
Néhány pillanat múlva kiug
rott belőle egy fiatal lány és 
a nyitott ablakihoz rohant. 
A lig itudtam megakadályozni, 
hogy ki ne ugorjon a robogó 
vonaliból...

Kelemen Gábor szakszerve
zeti főbizalmiként is részt vesz 
a közéletben. Szívesen foglal
kozóik a fiatalokkal, átadja 
gazdag szakmai tapasztalatait. 
Lengyel István és Csaba Já
nos kezdő jegyvizsgálókat ta
nítja éppen, emberismeretre, 
szakmaszeretetre...

Séra Sándor
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Munkahelyi
olimpia

Nagykanizsán
A  nagykanizsai üzemfőnök

ségen április 30-án munkahe
lyi olimpiát rendeztek. A  tö- 
megspor ¿versenyen asztalite
nisz, sakk, lövészet és kispá
lyás labdarúgó sportágakban 
mérték össze tudásukat a 
résztvevők.

A  versenyen nyolc csapat 
vett részt. A z asztalitenisz és 
a sakkverseny győztese az ál
lomás csapata lett. Kispályás 
Labda rúgásban a pft., lövé
szetben padiig a vontatási ko
csi műhely versenyzői szerez
ték meg az első helyet. A  
győztesek tárgyjutalomban 
részesültek. A z első helyezést 
elért csapatok részt vehetnek 
a június 5-én és 6^án meg
rendezésre kerülő vasutas te
rületi döntőn.

— A  szakma kiváló tanu
lói. A  nagykanizsai 406-os 
számú ipari szakmunkáskép
ző intézet dízel, járműlakatos 
és karosszéria lakatos munka- 
közössége a közelmúltban el
méleti és gyakorlati versenyt 
rendezett a tanulók részére. 
A  dízellakatos szakma győz
tese Deák Gábor lett. A  jár
műlakatos tanulók közül az 
első helyet Kosa János sze
rezte meg.

— Úszni tanuló óvodások. A 
szolnoki M ÁV-M TE Véső úti 
uszodájában április 8-tól július ‘ 
közepéig tartó úszóoktatást 
szerveztek a Szolnok környéki 
Óvodások és alsótagozatos ta
nulók részére. Ez idő alatt 
niirt tégy 250 gyermek tanul 
meg úszni az egyesület úszó
mesterének segítségével. Az 
úszóoktatást a nyári szünet 
után is folytatják.

— Harmincéves a munkavé
delem. A  záhonyi üzemfőnök
ség szakszervezeti bizottsága 
által a  közelmúltban rendezett 
munkavédelmi és szociálpoli
tikai kiállítás anyagát, a mun
kavédelem 30.’ évfordulója al
kalmából a debreceni klub
könyvtárban is bemutatták. A  
kiállítást május első napjai
ban Volosinovszki János, a 
debreceni területi bizottság 
titkára nyitotta m^g.

Fekete- és aranybetűkkel írott történelem
• • *
Ölvén éve alakult a MA V Repülő-  és Ejtőernyős Klub

Megalakulásának ötvenedik 
évfordulóját ünnepelte május 
15-én a Magyar Honvédelmi 
Szövetség Vörös Csillag Ér
demrenddel kitüntetett M Á V  
Repülő- es Ejtőernyős Klubja.

A  nagy múltú M Á V  Testvéri
ség SE hívta életre a szakosz
tályt, amely nem sokkal az 
alapítás után M ÁVAERO né
ven működött tovább. A z ala
pító tagok lelkesedése, a sport
ág iránti buzgalma átsegítette 
a vasutasrepülőket a kezdeti 
nehézségeken. Közéjük tarto
zott Antal Lajos, Bányai Ist
ván, Gazdag Gyula, Hardi 
Molnár Antal, Horváth Ferenc, 
Kertész László, Lenkei Béla, 
Orbán Imre, Szabó Antal, Sza
bó István, Táriska Ferenc, 
Zsigmond Péter.

Az első A-vizsgától 
az önállóságig

A  szakosztály első feladata a 
kiképzéshez szükséges két 
Zötling-Szöcske típusú sikló- 
gép megépítése volt, amelye
ket a M ÁV  Igazgatóság enge
délye alapján a Főműhely ko
csiosztálya készített el. Közben 
a Farkas-hegyen fölépült a 
hangár, s hamarosan megkez
dődhetett a régvárt kiképzés. 
A z akkor tizenhat tagú társa
ságból elsőként Huszár Ferenc 
és Liszkay Sándor tette le si
kerrel az A-vizsgát, s ezzel 
megkezdődött a M ÁV-vitorlá
zórepülők máig sem szűnő fe j
lődése, sikersorozata.. .

1938 őszén a motoros vonta- 
tásos kiképzés is megindult. Az 
első távrepülés végrehajtásával 
a klub fölzárkózott az ország
ban működő nagy egyesületek 
mellé. Abban az évben alakult 
meg a klub motoros szakosz
tálya is, amelynek egyik tagja 
— Tariska Frigyes — , a M ÁV- 
repülés történetében először, 
ezüstkoszorús jelvényt szer
zett . . .

A  Magyar Aero Szövetség az 
1939. évi eredmények értékelé
sénél a győztes Műegyetem  
mögött a második helyre 
rangsorolta a M Á V  Testvériség 
Repülő Klubot. Ez akkor óriási 
sikernek számított! A z elért 
eredmények alapján lehetőség 
nyílt az önálló M Á V  Sportre
pülő Egyesület megalakításá
ra.

Teljes pusztulás 
és az újrakezdés

Sajnos, a világháborús ese
mények miatt hosszan tartó re
pülési tilalmak akadályozták a 
felkészülést, a kiképzést.. .  a 
német megszállást követően a 
motoros sportrepülés teljesen 
megszűnt, a vitorlázó repülés 
pedig a haderőn kívüli alap- 
kiképzésre korlátozódott. Te l

jesítményrepülésre alig.-alig 
nyílt alkalom, így aztán meg
tört a korábbi lendület.. .  1944 
szilvesztere fekete betűkkel ke
rü lt a klub történetébe: talá
lat érte az egyesület .hangárát, 
amely porig égett, maga alá 
temetye az' összes vitorlázó re
pülőgépet .. .

Minél magasabbra 
és messzebbre!

A  felszabadulás után szinte 
mindent élőiről kellett kezde
ni. Roncsok, alkatrészek gyűj
tésével kezdődött a munka, 
amelyet sokan kilátástalan, 
hiábavaló igyekezetnek láttak. 
Csak a repülés leglelkesebb hí
vei bíztak abban, hogy jönnek 
még szebb napok i s . . .  Nekik 
lett igazuk.

A z 1947 áprilisában megtar
tott választmányi ülés után az 
ügyvezetői teendőket Jenik 
Győző, a vitorlázó oktatást 
Szabó Antal, a műhely vezeté
sét Gazdag Gyula látta el. A 
szövetség ellenőrző bizottsága 
júniusban engedélyezte a v i
torlázó és motoros repülést. Jú
nius 15-én megtörténtek az el
ső fölszállások, egyelőre még 
csak kölcsöngépeken. Aztán 
újabb nagyszerű sorozat vette 
kezdetét.

emelkedett gépével, s ezzel — 
kilencedikként az országban 
—, teljesítette az aranykoszo
rús jelvény  utolsó feltételét is.

Kiemelkedő eredményeket 
hozott az 1964-es esztendő. 
Augusztus 5-én közel hatórás 
repülés és sok-sok izgalom 
után Sinka Lajos 380, Csonka 
Ferenc pedig 408 kilométert 
repült. A  vitorlázórepülő szak
osztály 1968-ban jelentősen 
megerősödött, ugyanis az ek
kor megszűnt BHG Repülő 
K lifb  valamennyi versenyzője 
átkerült az egyesületbe. 1971- 
ben Hahner István révén újabb 
aranykoszorús versenyzővel 
gazdagodott az egyesület.

1978-ban egy Wilga típusú 
motoros repülőgéppel gyarapo
dott az egyesület, s íg y  tovább 
javulhattak a kiképzés, a tel
jesítményrepülés feltételei. 
Nagy hasznát vették a gépnek 
az ejtőernyős szakosztály tag
jai is. Ugyanebben az évben a 
szocialista országok Dunake
szin megrendezett vitorlázóre
pülő bajnokságán Hahner Ist
ván az előkelő második, Szent
völgyi T ibor a negyedik helyen 
végzett, s ezzel a magyar részt
vevők közül a legeredménye
sebbek lettek. Hahner egyéb
ként kétszer — 1976-ban és
1978-ban bizonyult az év lég*

Vitorlázó gépek a repülőtéren

Az új korszak első igazán ki- 
emelkédŐ télj ékítményé M ittei 
Im re  nevéhez fűződik, aki — 
gumikötél starttal — Szekré
nyesről indulva a romániai 
Lúgosig repült vitorlázó gépé
vel, s így a MÁV-repútők kö
zül elsőként lépte túl a bűvös 
300 kilométert. A z egyesület el
ismerését jelentette azi is, hogy 
a Budapesti M ÁV  Igazgatóság 
politikai osztályának támoga
tásával a Thököly út 41. szám 
alatti klubhelyiségbe költöz
hettek a vasutas repülők. Ezzel 
megfelelő otthonra lelt az el
mélet oktatás, a modellező mű
hely és az ügyvitel.

1952 augusztusában M itter 
Im re  3256 méter magasba

eredményesebb magyar vitor- 
lázórepöiő'jének. Hahner és 
Szentvölgyi teljesítette első
ként a klub* tagjai közül a 
gyémánt koszorús jelvény fe l
tételeit.

De nem szabad megfeledkez
nünk a többiekről sem. Farkas 
Lajos, Sinka Lajos, Réthy Je
nő, Várhegyi Aladár, dr. W im - 
mer Lászlóné, Szilágyi Éva, 
Kovács József és a szakosztály 
jelenlegi vezetője, Tuskó M i
hály sok szép eredménnyel já 
rult hozzá az MHSZ M Á V  Re
pülő és Ejtőernyős Klub érem
gyűjteményének bővítéséhez.

Jubileumi zászló 
a szakszervezettől
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E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. A vasút gazdasá

gosságában nagy szerepet játszik. 
(Folytatás a 37. függőlegesben.) 13. 
Nem szoros. 14. Igen ritka, zsiráf- 
féle állat. 15. Régi spanyol pénz. 
16. Az Árpád-ház ősanyja. 1-8. Be
cézett női név. 16. Vissza: ismer
ni. 20. U. B. 21. Csetepaté. 23. Ka- 
kucs társközsége. 24. Utcák ke
reszteződése. 36. Német város a 
Duna mellett. 27. Nád szélei. 26.

Kése, keverve. 29. Elszigetel. 31. 
Tör. táviratban. 33. Halkan mond 
valamit. 34. Somogy megyei köz
ség. 35. Ülőalkalmatosság. 36. Ki
csinyítő képző. 38. Pipa .közepe. 39. 
índiai nép. 40. Arab a végeken. 
42. Zamat. 44. Ritkaság, különle- 
geség. 46. Régi cím. 46. N. A. B. 
50. Az NSZK egyik vidéke. 51. In
diai állam és város. 53. Egy vegyü- 
let. 55. Azonos betűk. 56. Erődít

mény. 57. A beszéd része. 58. Visz- 
szai: a lakóhelyem. 61. Lefkvár. 63. 
Kimondott betű. 64. Végek nélkül 
rátarti. 65. Heves megyei község. 
67. MedVe. 69. Angol méltóság. 70. 
Távol-keleti, szövetség rövidítése. 
72. A Duna mellékfolyója.

Függőleges: 1. Alaszkához tartozó 
szigetcsoport. 2. Dél-afrikai folyó. 
3. Zamata. 4. Magyar Atlétikai Szö
vetség. 5. Fedd. 6. Orosz folyó. 7. 
őrlemény. 8. Az USA egyik leg
nagyobb hírügynöksége. 9. ige
kötő. -10. Attila legkisebb fia. 11. 
. . . Márk, neves szobrászművész 
volt. 12. Gumi. 17. Kiderít, kifigyel 
(latin). 19. Csontokat köt össze. 22. 
Ulemkezdet. 23. Példakép. 25. 
Orosz férfinév fordítottja. 27. La
tin újdonság. 30. Nagy levelű nö
vény. 31. . . .  Lénk. mongol ural
kodó volt. 32. Róna páratlan be
tűi. 35. Nyugat-afrikai város. 35'a. 
Angol hosszmérték. 39. Pápai ko
rona. 41. Fűszer. 43. Ízes. 45. N. S. 
46. A Duna mellékfolyója. 47. Vá
logatott labdarúgónk. 49. Különös, 
szokatlan. 51. Belső szervünk. 52. 
Hangzatosán (olasz). 54. Régi ha
jítófegyver. 59. Hangtalanul hat. 
60. Testünket. behálózzák. 62. Nem 
tegnapit. 65. Csapadék. 66. Orosz 
kérdőszó. 68. Kimondott kettős be
tű. 70. Az arzén vegyjele. 71. Tiltó
szó.

Beküldendő: vízszintes 1. és foly
tatásaként a 37. függőleges.

Beküldési határidő: 1980. jú
nius 20.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A baleseti veszély le
becsülése többször vezetett tragé
diához.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
9. számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért: Békefi 
Mihály, Békéscsaba II., Petőfi u. 
20. 5600; Sütő Ferencné, Pásztó. 
Nógrádi S. u. 3/4. 3060; Akii Ist
ván, Budapest, Akácfa u. 15. 1980; 
Kiss Andrásné, Sopron., Patak -ü. 
11. 9400; Varga Zsigmond. Vecsés. 
Deák F. 51. 2220.

A  félszáz esztendős jubileum 
alkalmából rendezett megem
lékezésen Rödönyi Károly  nyu
galmazott miniszter, az egyesü
let elnöke mondott ünnepi be
szédet, majd az MHSZ részéről 
Kiss Lajos vezérőrnagy, a- 
Nemzetközi Repülő Szövetség 
képviseletében pedig Pencz 
János alezredes méltatta a klub 
eredményeit, jelentőségét. A  
vasutas-szakszervezet jókíván
ságait Szemők Béla, a közpon
ti vezetőség titkára tolmácsol
ta, majd jubileum i emlékzász
lót adott át a klub elnökének. 
Kiss Lajos vezérőrnagy Az 
M H SZ K iváló K lubja  kitünte
tést nyújtotta át és elismerés
ben részesítette a klub eredmé
nyesen dolgozó vezetőit.

Pilnál György

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetén ek 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visd Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Budapest VI., Benczúr u. 41. 

Telefon városa: 229-872, 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII., Rákóczii út 64.

Telefon: 224-818 
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekkszámlaszámiunk:

MNB 219 — 11 859 
80—2264. Szdlkna Lapnyomda, 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Taggyűlés. Salgótarján 
állomás szakszervezeti bizott
ságának nyugdíjas csoportja 
április 22-én, tartotta első fé l
évi taggyűlését. Fazekas Jó
zsef főbizalmi számolt be az 
elmúlt évben végzett munká
ról, ismertette a kifizetett 
szociális segélyek összegét és 
az üdülési lehetőségeket. A  
beszámolót vita kövétte.

— Író—olvasó találkozó. A  
nyíregyházi vasutasok műve
lődési házának vendége volt 
a közelmúltban Moldova 
György József A ttila  díjas 
író. A  találkozón több mint 
százan vettek részt. A  népsze
rű író beszélt az eddig meg
jelent műveiről, pályájának 
emlékezetes eseményeiről és 
terveiről.

— Kirándulás. A  nagykani
zsai Kodály Zoltán Művelő
dési Ház vezetősége május
14- én, egynapos kirándulást 
szervezett Jugoszláviába a 
szocialista brigádklub tagjai 
részére. A  inegyventagú cso
port busszal indult Csáktor
nyára és ott megtekintették a 
város nevezetességeit, majd 
Muraszombatra látogattak.

— Családi est. A  nagykani
zsai körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas csoportja minden 
évben taggyűléssel egybekö
tött családi estet rendez tag
jai részére. Legutóbb május
15- én, látták vendégül a meg
jelent 350 • nyugdíjast. Tóth 
János szb-tit'kár üdvözölte a 
vendégeket, majd Hunyadi 
Mátyás, a nyugdíjas csoport 
elnöke ismertette az elmúlt év 
eredményeit. Utána a főváro
si «művészek vidám műsorral 
szórakoztatták a nyugdíjaso
kat.

— Díszítőművészeti kiállí
tás. A  nagykanizsai vasutasok 
Kodály Zoltán Művelődési 
Házában díszítőművészeti ki
állítást rendeztek. A  látogat 
tők a népi hímző szakkör 
tagjainak alkotásait tekinthet* 
ték meg.

— Társadalmi munka. A  
pásztói 5-ös számú hídfenn
tartó építésvezetőség tizenegy 
tagú Nógrádi Sándor szocia
lista brigádja a közelmúltban 
társadalmi munkában játék
csúszdát épített a pásztói 1-es 
számú óvodának. A  brigád 
tagjai az óvodát a jövőben is 
patronálják.

— Amatőrfilm  fesztivál. A 
szolnoki járműjavító művelő
dési házának amatőrfilm klub-i 
ja rendezte május 16-án, és' 
27-én, az országos amatőrfilm. 
fesztivált. A  beérkezett 127; 
filmből a zsűri 47-et tartott 
alkalmasnak bemutatásra. A 
zsűri elnöke Simkó Sándor 
filmrendező volt. A  nagydíjat 
Bucsek—Horváth szerzőpá-j
rosnak (mindketten a kőbá-; 
nyai filmklub tagjai) ítélték 
oda, „Kiegészítő tananyag”! 
című alkotásukért.

Lakáscsere
Elcserélném budapesti másfél 

szobás, modern, összkomfortos, er- 
kólycs. második emeleti, hlvólifto.s 
MÁV bérlakásomat hasonló minő
ségű nagyobb budapestire vasutas 
dolgozóval vagy MÁV bérlakásban 
élő nyugdíjassal. Tanácsi, megfe
lelő szövetkezeti vagy OTP csere
lakás is érdekei. Érdeklődni lehet 
munkaidőben a 34—28 üzemi vagy 
2 2 0 -6 6 0 1 2 1  városi telefonszámon, j

Elcserélném .két szoba komfor
tos. Rákosszentmihály állomás 
épületében levő“ lakásomat 1.5 vagy 
1 szoba összkomfortos budapesti 
tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet 
telefonon: 228-488. Muszka Gyű-
láné.

Elcserélném debreceni két szobd 
összkomfortos, távfűtéses. 54 négy-i 
zctméteres lakásomat budapesti 
hasonlóra vagy 1.5 szobásra vasutas 
dolgozóval. Érdeklődni üzemi te
lefonon: 03-14-22, reggel 8—16 kö
zött.

Elcserélném egy szoba .komfor
tos. 35 négyzetméteres, kertes, ud
varra néző tanácsi lakásomat két
szobás nagyobb MÁV bérlakásra 
vagy tanácsira. Megtekinthető hét
köznap 17—20-ig. szombat délután 
és vasárnap egész nap. Cím: Bu
dapest IX.. Hárnán Kató u. 12—14. 
XI. lépcső II. 93. Lazányi István.

Elcserélném Budapest IX.. Rá- 
dai u. 14. szám alatti két szoba 
összkomfortos tanácsi lakásomat 
1.5 szoba összkomfortosra. Kelen
földi csere előnyben. Érdeklődni 
lehet: Szabó István. Kelenföld ál
lomás 52-19 telefonon.

Elcserélném székesfehérvári egy 
plusz két félszobás (53 négyzet- 
méteres) tanácsi lakásomat ha
sonló budapesti vagy környéki ta
nácsira. Lift van. Lakótelepi ház
mesteri vagy MÁV bérlakás is ér
dekel* Cím: Daróczi Zoltán. Szé
kesfehérvár. József A. u. 2'c. V L 
Telefon: 42-18.

Elcserélném két ■ szoba korriYhí- 
tos. kertes lakásomat egy szoba 
komfortosra vagy hasonló' taná
csira. Érdeklődni lehet Balogh 
László. Budapest. Keresztúri úti 
MÁV-telep. VIII. ép. 4. 1106.

Elcserélném nagy méretű (97 
négyzetméter) kettőszobás. j kom
fortos, II. emeleti MÁV bérlaká
som nt vasutas dolgozóval egyszo
bás komfortos, földszinti vagy I. 
emeleti budai, tanácsi lakásra. Ér
deklődni: Budapest Vili.. Kerepesi 
út 1—5. VI. ép., II. cm. 31. Hege
dűs.

EEIVESZKMK!
KIKÉPEZÜNK!

A  MÁV BUDAPESTI IG AZG ATÓ SÁG  
szolgálati főnökségeire:

iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, 
saruzó, vágányfékkezelő, kocsifeliró, 
személy- és árupénztáros, távgépíró, jegyvizsgáló, 
vonatvezető, raktárnok és rakodómunkás munkakörbe. 
Gimnáziumi, középiskolai vagy vasipari szakmai 
végzettséggel: mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, 
féklakatos, általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ:

festőket, mázolókat, ácsokat, 
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, 
pályamunkásokat betanított- 
és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakarítókat

KÖTELEZŐ M UN KAID Ő, minden beosztásban havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken, egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES M UNKAKOROK I

JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, valamint a 

KÖZPONTI M UNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest, Keleti pu. (Cinkotai kapu)
Telefon: 145—010.



Magyar vasutasok 

NDK kitüntetése
Vasutasnapi ünnepség 

a nagykövetségen

Az NDK Vasúti .és Közleke
dési Dolgozóinak napja alkal
mából, június 11-én, az NDK 
Budapesti Nagykövetségén 
ünnepséget rendeztek, melyen 
megjelent Ónozó György
közlekedés és postaügyi mi
niszterhelyettes, Szűcs Zoltán, 
a MÁV vezérigazgatója.

Az NDK közlekedésügyi 
minisztere nevében Wolfgang 
Richter közlekedési tanácsos 
köszöntötte a meghívott ven
dégeket, majd beszélt az NDK 
közlekedésének fejlesztéséről, 
ez évi feladatairól. Végezetül 
a két ország közlekedési ága
zatainak, ezen belül kiemelten 
a vasutak gyümölcsöző együtt
működéséről szólt.
‘ A  rövid ünnepi beszéd után 
Rudolf Rossmeisel rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövet, 
a kapcsolatok elmélyítésében 
és fejlesztésében szerzett sze
mélyes érdemeikért öt magyar 
közlekedési, illetve vasutas 
dolgozót tüntettek ki. Az 
NDK Államvasutak Érdem
érmét kapták: dr. Kovács
Aliz, a KPM Nemzetközi Osz
tályának munkatársa, Kiss 
Károly, a budapesti vasútigaz- 
gatóság vezetője, Fehér Lász
ló, a M ÁV Vezérigazgatóság 
osztályvezetője, Nagy István 
Budapest Ferencváros állomás 
tolatásvezetője, Tóth János 
Rákosrendező pályaudvar to
latásvezetője.

G y e rm e k n a p

A  debreceni igazgatóság 
szakszervezeti bizottsága má
jus 31-én gyermeknapi ün
nepséget rendezett. A z ün
nepségen megjelent * negy
ven gyereket a szakszer
vezeti bizottság megven
dégelte, majd mesefilmet vetí
tettek részükre. Hódmezővá
sárhely állomáson is köszön
tötték a gyerekeket. A  több 
mint száz gyereket délután a 
Dózsa György általános isko
la bábszakköre műsorral szó' 
rakoztatta.

V I L Á G  P R O L E T Á R J A I ,  E G Y E S Ü L J E T E K

MagyaiFvasutaS
A  V ASU TA SO K SZAKSZERVEZETENEK LA PJA
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A vasút májusi szállítási teljesítménye

24 millió 480 ezer utas 
és 11 millió 479 ezer tonna áru

a tervet alapul véve 96 
százalékos teljesítést ért el.

zalékkal meghaladta 
bázisszintet.

Májusban a vasút 24 millió 
480 ezer utast szállított, s ez
zel a bázishoz viszonyítva 97,7,
a tervet alapul véve pedig 98 4 A  lemaradás abszolút értéke Emelkedett a térségben meg 
százalékos teljesítést ért el. Az 184 ezer, illetve 473 ezer tón- rakott normál nyomtávú te 
utaskilométerben kifejezett na- Az árutonnakilométer tel- herkocsik mennyisége, illetve 
személyszállítási munka telje- ie,sítése, “  az átla* »  luvaro- az ezekbe berakott árusúly is 

iltotír» Qft 9 zasi tavolság növekedésének Az átrakotérség kilépő áru-
* ' ’ eredményeként lényegesen forgalma 12,6 százalékkal volt

lékos. kedvezőbben alakult — 101,7, nagyobb, mint egy évvel ko-
A  személyszállítás minősé- illetve 98,2 százalékot tett ki. rábban. 

gét fejlődés jellemezte. A  me- Az elszállított áruvolumen Az áruszállítás minősége 
netrendszerűség összességében 1979 azonos időszakához vi- májusban erőteljesen javult, 
közel egy, a nemzetközi vo- szonyítva a belföldi és export- Ezt jól szemlélteti, hogy az 
natoknál pedig 5,7 százalék- forgalomban 1,4 és 3,9 száza- időre ki nem állított teherko- 
kal, az egy késetten közieke- lékkai csökkent, az import- és esik száma 22,8, a géprevárá- 
dett személyszállító vonatra tranzitszállítások mértéke vi- sok mennyisége 60,1, a vonat,- 
jutó fajlagos késési idő pedig szont x-5 “  x>2 százalékkal ácsorgások száma 76,4, a bel-

nőtt.

K Ö Z E L I  I S M E R Ő S Ü K  V O L T

P á p a i vasutasok dísztávirata 
az első m agyar űrhajósnak
A (l egész ország megkülönböztetett érdeklődéssel és 

büszkeséggel kísérte az első magyar űrhajós repülését, 
és a Szaljut—6 orbitális űrkomplexumon végzett ered
ményes munkáját. Különösen azokban a helységekben, 
városokban volt nagy az öröm, ahol személyesen is 
ismerték Farkas Bertalant.

A  pápai vasutasok is többször találkoztak vele, ami
kor Pápán teljesített katonai szolgálatot. Gyakran meg- 

. fordult ugyanis a vasútállomáson. Közeli ismerősként 
küldtek neki dísztáviratot, amikor világgá röppent a 
hír: magyar űrhajós repült az űrbe. Sok sikert kívántak 
megtisztelő küldetése teljesítéséhez. Minden este izga
tottan hallgatták a legfrissebb híreket, nézték a tele
víziót. Megkülönböztetett figyelemmel kísérték a koz
monauták munkáját, és közben azért drukkoltak, hogy 
sikeres legyen a visszatérés is.

Ez az óhaj június 3-án teljesült. Valerij Kubászov és 
Farkas Bertalan sikeresen földet ért. Leonyid Brezsnyev 
személyesen tüntette ki őket.

DÍJAZOTT p á l y a m ű v e k

Tála térségében új nyomvonalon 
balai majd a hegyeshalmi fővonal

több mint 10 százalékkal volt 
kedvezőbb, mint a múlt év 
májusában.

A  fuvaroztatók vasúttal 
szemben támasztott áruszállí
tási igényét — hasonlóan a 
megelőző hónapokhoz — má
jusban is csökkenő tendencia Ezen belül a bázishoz képest

A kocsiigényes árumennyi
ség

a bázisbelinél 2,2 száza
lékkal, a tervben előírtnál 
2,4 százalékkal volt keve

sebb.

jellemezte. A  vasút

11 millió 479 ezer tonna 
árut szállított, s ezzel a 
bázishoz viszonyítva 98,4,

földi vonatfeloszlatási esetek 
pedig csupán 73,3 százalékát 
tették ki a bázisbelinek.

A korszerű vontatójármű
vek kihasználása az áruszállí
tásnál a villamosmozdonyok
nál 2,7, a nagy dízel-mozdo
nyoknál 1,4, a ' kis teljesítmé
nyű dízel-mozdonyoknál pe
dig 0,5 százalékkal' volt ked
vezőbb a tervezettnél.

F É L I D Ő B E N
Újabb állomásához, egyben félidejéhez érkeztünk a 

szakszervezeti választásoknak. Májusban befejeződtek 
az alapszervezetek vezetőtestületeinek beszámolói és 
megtörtént a tisztújítás is. A  választási munkában szer
zett tapasztalatokat a tagsággal való közvetlen találko
zás gazdagította, s az elhangzott észrevételek, vélemény- 
cserék reagálási „kényszert” teremtettek a felsőbb szer
vek értékelő munkájában is.

A  tervszerű és folyamatos számadásban, az alapszer
vezeti választó taggyűlések, bizalmiküldött-értekezletek 
sikerét alapvetően meghatározta az előkészítő szervező 
munka. AZ aktivitásban, tükröződött a tagság tájékozott
sága, a fontos eseményre irányuló agitáció és propa
ganda hatásossága, s az őszinte megnyilvánulásokat be
folyásolta a munkahelyi vezetők iránti bizalom mér
téke is.

A  vasút gazdasági szerkezetében végbemenő változá
sok szükségszerűen megkövetelték az alapszervezetek 
struktúrájának módosítását. Az üzemfőnökségek létre
jöttével a sZakszervezeti bizottságok összevonását is el 
kellett végezni. A  májusban lezajló választások után a 
MÁV, a GySEV és az Utasellátó Vállalatoknál össze
sen 257 alapszervezet kezdte meg működését. Ez a szám
adat egyúttal jól érzékelteti — az öt évvel ezelőtt meg
választott 416 szakszervezeti bizottsággal szemben — 
az összevonással együttjáró nagyobb személyi felelős
séget is.

A  befejeződött alapszervezeti választások tapaszta
latai gondos előkészítő munkáról tanúskodnak. Ebben 
az időszakban különösen fontos szerep hárult a jelölő 
bizottságokra, amelyek nagyfokú körültekintéssel tették 
meg javaslataikat ai. újonnan választandó testület tag
jaira. Munkájukat eredményesen segítették a pártalap- 
szervezetek és a gazdasági vezetők, valamint a tagság 
is. A  jelöltekkel kapcsolatban, a tagság több mint 80 
százaléka mondott véleményt és tett feladatmeghatározó 
észrevételt az elkövetkező időkre.

A számadások sikerét növelte az is, hogy a szakszer
vezeti bizottságok beszámolói kollektív munkával ké
szültek. Ezáltal sokoldalúan tükrözték a szakszervezeti 
munka eredményeit, gondjait, a gazdasági tevékenység 
segítését, a dolgozókról való gondoskodás, az üzemi de
mokrácia, az érdekvédelem és érdekképviseleti felada
tok ellátásának értékelését. A  beszámolók többsége na
gyon helyesen visszatért a bizalmi választásokon el
hangzott kérdésekre, és összegezte a tapasztalatokat.

Az őszinte szó, a vezetőtestületek kritikus és önkri
tikus elemző munkája kedvező légkört teremtett a tag
ság aktivitásához is. Sok helyen szóvá tették az üsfem- 
és munkaszervezés hiányosságait, a szociális ellátott/ág 
problémáit, az anyaggal, energiával, munkaerővel való 
takarékosság feltételeit és a helyenként mutatkozó bér
aránytalanságok jelenségeit.

Áz alapszervezeti választások befejező fázisában te
hát. ismét megfogalmazódtak a konkrét helyi tenni
valók. Esíek végrehajtása immár 257 újonnan választott 
szakszervezeti bizottság feladatkörébe tartozik.

a szénnél 5,5, a kőnél 2,3, a 
kavicsnál 2, a cementnél 
ugyancsak 2 százalékos csök
kenés, ezzel szemben a mész- 
nél 9, a cementgyártmányok-
nál 3,2, a műtrágyánál 0,3 és kenységet alapul véve 
a tűzifánál 2.2 százalékos nö
vekedés következett be.

Az élőállat-küldemények vo
lumene 9,2 százalékkal maradt 
alatta a bázisszintnek, aköny- 
nyen romló árukból viszont A  népgazdasági szempont
i g  százalékkal többet fuvarod ból is nagy jelentőséggel bíró 
zott a vasút, mint egy évvel nemzetközi teherkocsi-gazdál- 

korábban. kodás májusban igen kedve-
A záhonyi átrakótérség be- z° en alakult. Az idegen teher- 

lépőforgalma 1979 azonos idő- kocsik átlagos hálózati tar
szakához viszonyítva 1,1 szá- tózkodási ideje a bázishoz ké- 
zalékkal csökkent. Az átrakó- P fs* 2, az OPW-tullépés pedig 
kapacitás jobb kihasználása és főbb mint 70 százalékkal csök-

A teherkocsik kihasználása 
a bázishoz viszonyítva a sta
tikus terhelést és a termelé-

3,8, illetve 3,4 százalék
kal javult, a kocsifordulót 
tekintve viszont 4 száza

lékkal romlott.

a térség kedvezőbb üreskocsi- 
ellátása eredményeként

a széles nyomtávú teher
kocsikba érkezett áruk ki-, 
illetve átrakása 2,5 szá-

kent. A  gazdálkodás egyenle
ge a múlt év májusi tartozást 
kifejező 7,2 ezer teherkocsi
nappal szemben 109,1 ezer kö
vetelést kifejező teherkocsi
napot tett ki.

Dr. Telek János vezérigazgató-helyettes átadja a dija
kat a legjobb pályaművek alkotóinak

(Zelmaim Ferenc felv.)

A  Budapest—Hegyeshalom valamint az ÉVM az említett 
közötti fővonal korszerűsítése célok műszaki és gazdasági 
keretében Tata város térségé- szempontból egyaránt kedvező 
ben új — s 160 km/óra sebes- elérése érdekében zártkörű és 
ségre alkalmas — vonalveze- titkos tervpályázatot írt ki, 
tésű pályát kell kialakítani, melyre 19 pályamű érkezett 
amely lehetővé teszi a vasút- be. A  pályaművek elbírálását 
üzemi feladatok gazdaságo- a vasutasszakszervezet szék- 
sabb ellátását. Ezzel együtt házában végezték, előbb szak- 
meg kell oldani az állomás és ági — vasúti, közúti, terület- 
az ipari üzemek vasúti; az ál- rendezési és építészeti —, majd 
lomás, a város és a korszerű- komplex munkabizottságban, 
sítéssel érintett környék köz- A  bíráló bizottság legfőbb tö- 
úti kapcsolatát a forgalmi rekvése az volt, hogy Tata vá- 
csomópontok kialakításával, rosban a különböző szakterü- 
továbbá mindezekkel ossz- letek legcélszerűbb elgondolá
hangban rendezni kell a va
ros érintett területeit.

A  M ÁV javaslata alapján a 
KPM, Tata Város Tanácsa,

S O P R O N  K A P U J A

saira vonatkozóan, összehan
golt megoldásokat kapjon.

A pályaművek közül tizet 
díjaztak, illetve vásároltak 
meg, több mint félmillió fo
rintért. A  legmagasabb össze
gű, .százezer forintos díjat az 
UVATERV, az IPARTERV és 
a VÁTI munkatársaiból álló 
tervezői kollektíva nyerte el.

A  díjakat június 9-én dr. 
Telek János vezérigazgató
helyettes adta át.

A  GySEV Sopron állomáson épült új, külső megjelenésében is modern felvételi 
épülete a legkényesebb igényeket is kielégíti.

(Képriport az 5. oldalon) (Laczkó Ildikó felv.)

Szaktanfolyam

kocsitisztítóknak
A  budapesti és a pécsi 

vasútigazgaitóság kezdeménye
zésére 50 órás szaktanfolya
mot szerveztek a kocsitisztí
tásokat végző irányítók ré
szére. Ezt az indokolta, hogy 
mór a MÁV-nál sem a rongy 
és a seprű a jellegzetes ta
karító eszköz, hanem mind
inkább a gépek és vegysze
rek kerülnek előtérbe. (Csak 
a személykocsik tisztításához 
nyolcféle gépet használnak.)

Ezért a tanfolyamon a sze
mélyszállítási és munkavédel
mi ismereteken kívül kémiát, 
gépi ismereteket is tanítanak 
a hallgatókkal, ezenkívül a 
résztvevőknek gyakorlati be
mutatókat is tartanak. A 
Keleti pályaudvar oktatóter
mében rendezett speciális 
tanfolyam ötvenöt hallgatója 
június 17-én vizsgázik a ta
nultakból.
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Elemző beszámoló -  tárgyilagos hozzászólások
Számadás Debrecenben az elmúlt öt évben végzett munkáról

A középszerveken a sor

Az értékelés alapja a végzett munka
Debrecen állomás szakszer

vezeti bizottsága május 30-án 
számolt be a küldöttértekez
letnek az előző választás óta 
végzett munkáról. Czeglédi 
Sándor szb-titkár beszámoló
ja, melyben a központi hatá
rozatok megvalósításáról, a 
szakszervezeti és üzemi de
mokrácia érvényesülésének 
tapasztalatairól szólt, reális 
volt. Mint említette az eltelt 
öt évben javult a szakszer
vezeti munka nyilvánossága.

A műhelybizottságok és az 
szb. együttműködésének kö
szönhető, hogy a munkahelyi 
nevelésről, az érdekvédelem
ről -készített előterjesztések 
színvonala, a termelést-gaz- 
dálkodást segítő tevékeny
ség, a politikai—kulturális cé
lok gyakorlati megvalósítása 
tovább javult. A gazdasági és 
szakszervezeti vezetés közösen 
végzett munkahelyi nevelő 
munkája, a bizalmiak jogai
nak, kötelességeinek gyakorlá
sa révén javult az állo
más kollektívájának fegyelmi 
helyzete, ami pozitívan érez
tette hatását a főnökség ter
melési eredményében.

É le tre  való  
k e z d e m é n y e z é s e k

Szállítási feladataikat ma
radéktalanul teljesítették. Ja
vult az élő- és holtmunka 
hatékonysága, amiben jelen
tős szerep jutott a brigádok
nak. A  jegyipénztárosok mun
káját korszerű jegyinyomtató 
és jegykiadó automaták segí
tették. A pénztárban dolgozó 
szakszervezeti tagok odaadó 
munkájának, a korszerű gé
peknek egyaránt jelentős sze
repük volt abban, hogy meg
szűntek az utasok panaszai.

Megyeszerte közismertté 
váltak, s eredményesek vol
tak azok a kezdeményezések, 
melyeket „Egy nap az isko
láért”, „Egy nap a gyereke- 
kért”, a „Virágos Debrece
nért”  jelszó alatt indítottak a 
főnökség kollektívái. Érdemes 
megemlíteni, hogy kongresz- 
szu&i felajánlásukban 5 ezer 
tonna többlet áru elszállítása 
szerepelt, amit — a helyi igé
nyek alapján — megdupláz
tak. De említhetném a „K i 
tud többet a Szovjetunióról”, 
a „Korunk valósága”, a „ Bi
zalmi és gazdasági vezető 
együtt a dolgozókért” címmel 
meghirdetett vetélkedőket és 
egyéb közművelődési akció
kat is. Az elmúlt időszakban 
a főnökség brigádjainak k ifi
zetett 495 ezer forint jutalom, 
a négy M ÁV Kiváló Brigád
ja cím, a komplexibrigádok 
eredményei is jól tükrözik a 
dolgozók helytállását.

Érdemes megemlíteni, hogy 
az állomás szakszervezeti bi
zottságának jelentős szerepe 
volt az áru ki- és berakodá
sok folyamatossá tételében, 
amit sokszor éppen a kocsi
hiány hátráltatott. A Debre
cenből indított tehervonatok 
átlagos terhelése az utóbbi 
négy évben 51 tormával nőtt, 
a kocsitartózkodás pedig 5,3 
napról 5 napra csökkent, s 
javult a kocsikihasználás is. 
A  főnökség vezetői azonban 
jól tudják, hogy az eredmé
nyek még javíthatók.

B á tra n  é lte k  

a b írá la tta l
A múlt évben a következe

tesebb fegyelmező munka ré
vén több volt a kilépd, mint 
az újfelvételes dolgozó. Igaz 
ebben a természetes kiörege
dés ás szerepet játszott, de az 
sem hagyható figyelmen kí
vül, hogy a kilépők mintegy 
fele nem tudott a fegyelem
mel, a szolgálati renddel meg
barátkozni.

Az előző választások óta — 
különösen az első három év
ben — rohamoson emelkedett 
a létszámhiányból eredő túl
órák száma. Igaz, a  múlt év- 

. ben a létszám további csök
kenése mellett sikerült a túl
órák számának növekedését 
megállítani, de még í'gy is 
4,5 millió forintot fizettek ki 
túlórára!

Az előző választások óta a 
frekventált és nem fizikai te
rületen dolgozók átlagbére át

lagosan 1500 forinttal, az uta
zószolgálatnál 1700 forinttal 
nőtt. Gondot jelent viszont a 
szabadság és a pihenőnapok 
kiadása. Annak ellenére, hogy 
az szb a kollektív szerződés 
szerint járt el 1978. december 
31-én, a ki nem vett szabad
ság elérte a 3800 napot. A 
dolgozók 107 esetben kérték a 
munkaügyi döntőbizottság se
gítségét, s indokolt esetben az 
érdekvédelem nem maradt el.

Amint a beszámolóiból a bi
zalmi küldöttek megtudták; 
az állomás új szociális létesít
ménye sokat javított a  kö
rülményeken, de a laktanyák-

hogy az állomáson nemcsak a 
tagdíj fizetéskor, üdüléskor 
keresik a szakszervezetet, ha
nem az érdekvédelmi, a ter
melést segítő, a munkavédel
mi, a közművelődési eredmé
nyek vagy éppen gondok
alapján is. Nem véletlen,
hogy Cseh József, a debrece
ni tb. véleményét tolmácsol
va, jó  minősítést adott az ál
lomás szakszervezeti bizottsá
gának munkájáról, megkö
szönve a korábbi műhelybi- 
zottságii aktivisták munkáját 
is.

Ö s s ze h a n g o lt, 

jó  m u n k á v a l
Délután az állomás és von

tatási főnökség 85 küldötte, 
a vasút üzemszervezési törek
véseivel összhangban, válasz
totta meg az üzemfőnökség 15 
tagú szakszervezeti bizottsá
gát, melynek titkára Czeglédi 
Sándor, elnöke pedig Zákány 
Miklós, a vontatási főnökség 
motorszerelője lett.

Mint Volosinovszki János, 
a debreceni területi .bizottság 
titkára elmondta, az üzemfő
nökség szakszervezeti bizott
ságának hatásköre a Füzes

abony—Tiszalök—Nyíráb- 
rány háromszögben elterülő 
mintegy 330 km nyíltvonali 
hálózatra, 66 ktsebb-nagyobb 
szolgálati hely több mint 3100 
szakszervezeti tagjára terjed 
ki, s így a  M ÁV üzemfőnök
ségei között is a legnagyob
bak közé tartozik. Ezen a 
területen csak jól összehan
golt munkával, a szakszerve
zeti bizottság, a. gazdasági ve 
zetők és társadalmi szerveze
tek cselekvő együttműködésé
vel lehet a szakszervezeti tag
ság érdekvédelmét, érdekkép
viseletét jól ellátni, a dolgo
zókat a XfJ. Pártkongresszus 
által megjelölt gazdasági moz
galmi feladatok végrehajtásá
ra mozgósítani.

Orosz Károly

Javult a létszámgazdálkodás 
is. A  szakszervezeti bizottság 
sokat tett a differenciált bére
zés megvalósításáért. A  telje
sítménybérezés bevezetése kü
lönösen a fatelítő főnökségnél 
volt eredményes. Az szb-tit
kár felhívta a figyelmet arra, 
hogy a jövőben az eddiginél 
többet kell törődni az újító
mozgalom fejlesztésével,

A nők és a fiatalok helyze
tének elemzése után a beszá
molót vita követte, majd a 
küldöttek megválasztották a 
szakszervezeti bizottság tizen
három tagját. Az szb titkára 
ismét Vilhoffer Viktor lett 

Popp Pálné

A vasutas-szakszervezet tes
tületéinek sorában fontos sze
repük van a középszerveknek. 
A  Magyar Szakszervezetek 
Alapszabálya szerint irányító 
testületéi a területükhöz tar
tozó alapszervezeteknek. Szer
vezik, segítik, ellenőrzik a ha
tározatok végrehajtását, kép
viselik a tagságot a párt, a 
gazdasági, az állami vezetés
nél és a felsőbb szerveknél.

Júniusban bizalmi küldött- 
értekezleten számolnak be a 
IX. kongresszus óta végzett 
tevékenységükről. Munkájuk 
értékelésének kiindulópontja: 
hogyan ítélte meg a tagság a 
szakszervezeti munkát a bizal
m i csoportokban, az alapszer
vezetekben, s milyen jogos 
igényt támaszt a jövőt ille
tően.

Érvek és ellenérvek
Az áprilisban befejeződött 

bizalmi, és a májusban meg
tartott szakszervezeti bizottsá
gi választásokon mindenütt 
élénk vita alakult ki, érvek és 
ellenérvek csaptak össze. 
Mindez a közvetlen fejlődést 
segítette elő. A  beszámolók 
erősítették a szakszervezeti 
demokratizmust, rámutattak 
az eredményekre és a hibákra. 
Minden bizalmi csoportérte
kezleten felelősségteles eszme
csere folyt a tennivalókról. 
Arról, hogy a bizalmiak tevé
kenységére épülő új szerveze
ti rendszerben a tagok és a fel
sőbb szervek mit várnak a bi
zalmitól a bizalmi helyettes
től, egyszersmind a bizalmiak
nak milyen segítségre lesz 
szükségük feladatuk ellátásá
hoz.

Már a bizalmiakat választó 
csoportértekezleteken is sok 
szó esett arról, hogy a jövő
ben a csoportbizalmi — üzem
főnökségnél a bizalmiak kül
dötte — egyben az alapszerve
zet legmagasabb testületének, 
95 bizalmi küldött és tisztség- 
viselő pedig szakszervezetünk 
középirányítq szervének, a 
debreceni vasútigazgatóság te
rületi szakszervezeti bizottsá
gának lesz a tagja. Annak a 
testületnek, amelyik átveszi az 
eddigi területi tanács szerepét, 
jog- és hatáskörét. Sőt, annál j 
sokkal többet, mivel tagjainak 
— úgy is mint csoportbizal
miaknak, s úgy is, mint hatá
rozatokat, döntéseket, állás- 
foglalásokat hozó testület tag
jainak — az eddigi tanácsta
goknál is aktívabban kell vé
gezniük munkájukat.

önhittség nélkül bízhatunk 
abban, hogy a testületek tag
jai — a szakmai sajátossá
gunkból adódó nehézségek el
lenére is — megfelelnek majd 
az új szervezeti rendszer köve
telte igényeknek. Biztosíték 
erre, hogy jól képzett bizal
miak állnak a szakszervezeti 
csoportok élén, és közülük is 
a legrátermettebbek, a legna
gyobb tapasztalattal rendelke
zők közül kerülnek ki azok, 
akik középszinten a bizalmi

bán uralkodó állampotok a 
törekvések ellenére sem szol
gálják a zavartalan pihenést. 
A  felszólalók joggal tették 
szóvá ezeket a hiányosságo
kat.

A beszámolóhoz tizenhár
mán szóltak hozzá, köztük fő
bizalmiak, munkaibizottsági 
tagok, nyugdíjas és ifjúsági 
aktivisták. A  degtolbben a vo
natkísérő személyzet problé
mádról, s különösen a*rról szól
tak, hogy az éjjeli órákban a 
rossz szervezés miatt gyak
ran nem tudnak szolgálati 
helyükre visszatérni. A  hozzá
szólásokból az ás kiderült,

Anyagellátási Igazgatóság

Eredményes volt az szb 
termelést segítő munkája

A  M ÁV anyagellátási igaz
gatósághoz tartozó szolgálati 
helyek küldöttei a közelmúlt
ban választották meg a szak- 
szervezeti bizottságot. Vilhof
fer Viktor, a szakszervezeti bi
zottság titkára számolt be az 
elmúlt öt év eredményeiről, 
gondjairól. Elmondotta többek 
között, hogy sikeres volt a 
szakszervezet gazdasági mun
kát segítő tevékenysége. A  
munkáskollektívák aktívan 
részt vettek például a felsza
badulási és kongresszusi mun
kaversenyben. A kommunista 
műszakok termelési értéke 
majdnem kétmillió forint 
volt.

A  vonatkísérők bizalmija
ELŐSZÖR KERÜLT SZAKSZERVEZETI FUNKCIÓBA

Az 1201-es számú 
gyorsvonaton talál
koztunk Vig József
fel. Vonat vezetőként 
utazott a főváros fe
lé. Amiért egy kis 
beszélgetésre kértük, 
nem a szolgálatával, 
hanem azzal volt 
kapcsolatos, hogy Vig 
Józsefet a nagyka
nizsai vonatkísérők 
egyik szakszervezeti 
csoportja bizalmijává 
választotta.

— Szakszervezeti 
tisztséget még soha
sem viseltem — 
mondta, amikor meg
választásáról kérdez
tük —, ezért megle
pett, amikor mind a 
harmincán rám sza
vaztak .. .

— Szívesen vállalta 
a megbízatást?

— Hogyan is mond
jam? Ennyi bizalom
nak nem lehet ellen
állni! Mindenkit jól 
ismerek a csoport
ban, engem is ismer
nek, hiszen augusz
tusban lesz harminc 
éve, hogy Nagyka
nizsa állomásra ke
rültem. Meg azután 
a segédvezénylőket 
gyakran helyettesí
tem a vonatkíséret
nél. A  munkatársak 
pedig igazán fel tud
ják mérni, ki hogyan 
ért # a munkaszerve
zéshez. '

S munkatársai bi
zonyára látták, hogy 
Vig József segédve- 
zénylőként nagyon

ügyelt az egyenle
tes munkabeosztás
ra. Arra, hogy sen
kinek se legyen ha
vonta 230—240 óránál 
több szolgálata, s a 
távoliét se haladja 
meg a 280 órát.

— Mi lesz a dolga, 
mint bizalminak? — 
kérdeztük.

— A nagyobb jog- 
és hatáskör biztosít
va van. Ezzel kell él
ni, ezt kell tartalom
mal kitölteni. Igyek
szem úgy dolgozni, 
hogy a csoportom 
érezze, nem hiába 
választott meg. Bí
zom benne, , hogy 
a vezénylőtisztünk. 
Szegvári László, aki 
maga is javasolta 
megválasztásomat, se

gít majd a bizalmi 
tisztem eredményes 
ellátásában is. A  bi
zalmihelyettesem Ko
vács V. István, régi 
munkatársam, ő most 
jön utánunk az 1211- 
es vonattal.

— Találkoznak?
— Talán csak fut

tában .. .  Integetünk 
egymásnak. Tudja, az 
állandó utazás, a vál
tozó fordák miatt 
nálunk az a legnehe
zebb, hogy összejöj
jön a csoport. Erre 
úgyszólván csak az 
oktatások alkalmá
val van lehetőségünk. 
Akkor igyekszem 
majd időt szakíta
ni a szakszervezeti 
csoportértekezleteink 
megtartására is.

L. J.

küldöttek testületének lesznek 
tagjai.

A  legjobb mérce
Területi jellegű, bizalmi kül

döttekből álló testületünkben 
helye lesz a váltókezelőnek, a 
kocsirendezőnek, a forgalmi 
és a vontatási utazóknak, a 
záhonyi átrakónak, a pálya
munkásoknak, a fiataloknak, a 
nőknek, a műszakiak képvise
lőinek. Minden szakszolgálat
tól a legjobbakat, a legfelké
szültebbeket szeretnénk a tes
tületekbe választani. Azokat a 
bizalmiakat, főbizalmiakat, 
szb-titkárokat és egyéb tiszt
ségviselőket, akik megfelelő 
gyakorlattal rendelkeznek, s 
nem csupán csoportjuk, szol
gálati helyük belső életét isme
rik, hanem a vasútigazgatóság 
tevékenységében is képesek 
lesznek eligazodni. A  május
ban befejeződött alapszerveze
ti válsztásokon területi bizal
mi testületünkbe delegált kül
döttek megfelelnek e feladat
nak.

A  középszervek munkájának 
eredményessége elsősorban az 
alapszervezeti munka színvo
nalában mérhető le. A  debre
ceni területi bizottság június 
21-i beszámoló vezetőségvá
lasztó küldöttértekezletének is 
ez lesz a meghatározója. Hi
szen szakszervezetünk IX.
kongresszusának határozta 
nem véletlenül fogalmazta
meg, hogy „a munka értékelé
sének, elismerésének alapja a 
végrehajtásban kifejtett tevé
kenység legyen” .

A  mostani választás vala
mennyiünk számára tartalmaz 
újat, szokatlant. Az előzőtől 
eltérő felépítésű szervezetet 
választunk, ehhez kell szab
nunk a követelményeket, eh
hez kell alkalmas, lelkes tiszt
ségviselőket választani. Olya* 
nokat, akik mogzalmi munká
jukkal fokozottan hatni tud
nak az eseményekre, s min-

Az első öt
A Budapesti Központi Hi

vatalok és Intézmények Szak- 
szervezeti Tanácsa június 7-én, 
megválasztása óta első ízben 
számolt be az eltelt öt év 
munkájáról. A  Vasúti Főosz
tály konferencia termében 
rendezett küldöttértekezleten 
dr. Varga Miklós levezető el
nök köszöntötte a 68 bizalmi 
küldöttet, az 50 tanácskozási 
jogú részvevőt és a vendége
ket, köztük Gulyás János ve
zérigazgató-helyettest, Nagy 
Károlyt, a Vasúti Főosztály 
pártbizottság titkárát, és Ked
ves Ferencnét, a vasutas-szak- 
szakszervezet elnökségének 
tagját

Az elnöki megnyitó után 
Tóth Jánosné, a szakszerve
zeti tanács titkára tartotta meg 
szóbeli kiegészítőjét, melyben 
többi között ismertette a szak- 
szervezeti munka továbbfejlő
dését szolgáló szervezeti kere
tek változását, a bizalmiak, fő
bizalmiak megnövekedett sze
repét, majd összegezte az alap-

denkor élnek a lehetőségekkel. 
A  szakszervezeti munkában 
csakúgy, mint az élet minden 
területén a szocialista építő- 
munka minőségi jegyeit kell 
keresni.

A  vasutasok igényéi is csak 
hatékonyabb, jobb munkával 
elégíthetők ki, és ebben a szak- 
szervezeteknek sajátos eszkö
zeikkel kell részt venni. Fel
adatuk, hogy mozgósítói legye
nek a munkahelyi életnek, a 
munkaversenynek, az újító
mozgalomnak, a szakmai kép
zésnek, s még sorolhatnánk mi 
mindennek. Segítenünk kell 
mindazt, ami előbbre viszi a 
személy- és áruszállítást, az 
átrakási feladatok teljesítését, 
de fel kell lépni a szervezet
lenség, a munkafegyelem 
megsértése, a társadalmi tu
lajdon megkárosítói ellen, tu
datosan kell törekedni belső 
tartalékaink feltárására.

A  realitásoknak 
megfelelően

A szakszervezeti munkában
— a középszervek szintjén is
— minden eddiginél nagyobb 
feladat vár a bizalmiakra, mint 
a testület tagjaira. Nagy szük
ség van az új iránti fogékony
ságukra, felelősségérzetükre. 
A  lényeg: mindig a realitá
soknak kell vezérelni bennün
ket, s nem a vágyaknak, A 
dolgozók érezzék és tudják, 
hogy szükség van a gondola
tukra, van szavuk — ezt sem
milyen anyagi ösztönzés nem 
pótolhatja.

Éppen ezért további mun
kánkban irányadónak tekint
jük, amit Gáspár Sándor, a 
SZOT főtitkára a X II. párt- 
kongresszuson így fogalmazott 
meg: „Igaz, demokratikus fó
rumok és módszerek nélkül 
látszólag egyszerű döntéseket 
hozni, de az is igaz, hogy meg
felelő tömegtámogatás nélkül 
zsákutcákkal terhes lesz a 
megvalósítás útja is.”

Volosinovszki János

év mérlege
szervezeti választások tapasz
talatait. A  rövid szóbeli kiegé
szítő után a vitában 12 kül
dött kapott szót.

Az írásbeli jelentés és a 
szóbeji kiegészítést követő vi
ta lezárása után került sor a 
15 tagú szakszervezeti bizott
ság megválasztására. A  bizal
mi testület 83 főre egészült ki, 
melynek összetétele jól tükrö
zi a 22 szakszervezeti bizottság 
sokrétűségét.

A  szakszervezeti bizottság 
elnökének Nagy Gábort, a 
M ÁV Számítástechnikai Üzem 
főbizalmiját, ■ titkárává pedig 
ismét Tóth Jánosnét válasz
tották. A  számvizsgáló bizott
ság elnöke dr. Nánási Lóránt- 
né, KSZH hivatalvezető-he
lyettes lett. Ugyancsak meg
választották a 10 munkabi
zottságot és a kongresszusi 
küldötteket. A  Vasutasok 
Szakszervezete X. kongresszu
sán 23 küldött képviseli a kö
zépszervhez tartozó szervezett 
dolgozókat.

Újonnan alakult középszervek
A  most folyó választásokon 

a vasutas-szakszervezet közép
szerveinek száma kettővel 
gyarapodott Június 6-án Bu
dapesten a Vasutasok Szak- 
szervezete Benczúr utcai szék
házának tanácstermében meg
választották a Vasútegészség- 
ügyi Szolgálat szakszervezeti 
bizottságát.

A  tanácskozást dr. Benkő 
Csaba, a miskolci területi 
egészségügyi központ igazgató
ja nyitotta meg, majd dr. Ve
res László, a vasutas-szakszer
vezet elnökségének tagja tá
jékoztatta a részvevőket a 
szervezeti felépítés módosítá
sáról. Ezt követően a küldöt
tek megválasztották a 15 tagú 
szakszervezeti bizottságot, a 
számvizsgáló bizottságot, a 
kongresszusi küldötteket és á 
munkabizottságokat, valamint 
a bizalmi küldötteket. A  szak- 
szervezeti bizottság elnöke dr. 
Széplaki Ferenc, a M ÁV Tü
dőgyógyintézet főorvosa, főbi

zalmi, titkára dr. Tegzes Er
zsébet, a budapesti területi 
egészségügyi központ szájse
bész főorvosa lett. A  szám- 
vizsgáló bizottság elnökének 
Csembók Istvánt, a vasút- 
egészségügyi igazgatóság revi
zorát választották meg.

Másnap, június 7-én a TBÉF 
Tatai út 3. szám alatti szociá
lis kombinátjában került sor 
az építési főnökségek szakszer
vezeti bizottságának megvá
lasztására. Róza Sándor elnöki 
megnyitója után Feleky Pál, a 
vasutas-szakszervezet alelnöke 
ismertette a szervezeti válto
zásokat, majd 69 tagú bizalmi 
testületet, 15 tagú szakszerve
zeti bizottságot, 5 tagú szám- 
vizsgáló bizottságot, 11 Mun
kabizottságot választottak. Az 
új középszerv szakszervezeti 
bizottságának elnöke Szitás 
András, a M ÁV Szak- és Sze
relőipari Főnökség dolgozója, 
titkára pedig Töllyné Pogács 
Rózsa lett.

#
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Országgyűlési képviselő lett 
a dombóvári 

mozdonyreszortos
Noé Istvánt, a dombóvári vontatási főnökség moz- 

donyreszortosát országgyűlési képviselőnek választották 
a város és környékének lakói. A  közelmúltban tartott 
jelölőgyűlésen Gyuricza István, a városi pártbizottság 
első titkára javasolta a harminchat éves vasutas or
szággyűlési képviselővé történő választását.

Noé István népszerű közéleti ember a városban. Pá
lyafutását tmk-lakatosként kezdte, majd elvégezte a 
közgazdasági technikumot és a gépészeti szakközépis
kolát. később pedig a vasúti tisztképzőt. Politikai isme
reteit az egyéves pártiskolán fejlesztette tovább. Aktív 
közéleti tevékenységéért 1971-ben tanácstaggá válasz_ 
tották. öt éve tagja a városi pártbizottságnak, az idén 
pedig a megyei pártbizottság is soraiba választotta. 
Munkahelyén több éve szakszervezeti bizalmi; megbí
zatásának példamutatóan tesz eleget.

Június 8-tól már az eddigieknél is felelősségteljesebb 
feladat hárul a halk szavú, szerény vasutasra. A  dom- 
óvári 5-ös számú választókerület lakóinak érdekeit kell 
képviselnie az országgyűlésen.

NÉVADÓ ÜNNEPSÉG

a M á ju s  7. b rig á d  szervezésében

A  nyugati műszak kocsiszolgálati főnökség héttagú Má
jus 1. szocialista brigádja június 5-én névadó ünnepséget ren
dezett a pályaudvar klubhelyiségében.. A  családtagok, roko
nok, munkatársak jelenlétében Jurkievicz Tibor brigád tag 
gyermekét köszöntötte az anyakönywezető, majd a szülők és 
a névadók ünnepélyes fogadalmat tettek a gyermek felelős
ségteljes nevelésére. %

A  szakszervezeti bizottság ajándékát Fülöp István szb- 
titikár adta át. A  brigád is ajándékkal kedveskedett a kicsi
nek, amit Csapó Sándor brigádvezető-helyettes nyújtott át. 

(Képünkön: a szülök és a névadók az ünnepségen)

Ötös névadó Debrecenben
Névadó ünnepséget rendezett május 30-án a debreceni 

igazgatóság szakszervezeti bizottsága. A  családtagok, rokonok, 
munkatársak jelenlétében öt gyermek szülei és névadó szü
lei tettek ünnepélyes fogadalmat a ¡gyermekek felelősségtel
jes nevelésére.

Az igazgatóság -központjában dolgozó szülőknek az igaz
gatóság vezetői megbízás álból Balogh Sándor, a munkaügyi 
és szociális ellátási osztály vezetőhelyettese, a Zenekari Fő
nökség dolgozóinak Márton Gábor, zenekari főnök adott át 
pénzjutalmat. A  szakszervezeti bizottság ajándékkal kedves
kedett a kicsinyeknek.

Véget ért a tisztségviselők 
levelező tagozatos oktatása

Szakszervezetünk elnöksé- A  szakszervezeti bizottsá- közti kapcsolata nem lehetett 
gének döntése alapján az 1979 gok többsége rendszeres kap- olyan szoros, mint egy bent- 
-1980-as oktatási évben, ki- csolatot tartott a levelező ok- lakásos képzésnél. Ennek el- 
sérleti jelleggel került sor a tatásban részvevő tisztségvise- lenpéldája is előfordult Zá- 
tisztségviselők levelező tanfo- lökkel, segítették felkészülő- honyban és Celldömölkön, 
lyamon való alapképzésére. A  süket. Volt olyan hallgató, aki ahol kocsirendező, pályaműn - 
középszervekkel együttműköd- az üzemi demokrácia kiszélesí- kás, forgalmista, üzemmérnök, 
ve a záhonyi üzemfőnökségen, tése, a szakszervezeti munka vagy éppen adminisztrátor a 
Celldömölkön, valamint Buda- nyilvánosságának fokozása ér- tanfolyam . ideje alatt baráti

dekében a gazdasági vezetők kapcsolatot alakítottak ki és se- 
részére is javasolta hasonló gítették egymás felkészülését.

összességében a tisztségvise- 
a - lök levelező oktatása kiállta a

- w„ . . .  . . , , .... . „ próbát, s a jövőben a nagyobb
gyeimet fordítottunk arra, hátrányaként emhtheto, hogy sz0]gáiati helyeken a tisztség- 
hogy a beiskolázott bizalmiak, az egyhónapos időközök miatt viselők képzésének hatékony 
főbizalmiak, nem függetlent- a tananyag egy kicsit szétap- eszköze lehet, 
tett szb-titkárok a szakszerve- rózódott, s a hallgatók egymás Orosz Károly
zeti válsztásoknál figyelembe

pesten a Hivatalok és Intéz
mények Szakszervezeti Taná
csa tisztségviselői részére képzési forma bevezetését. 
szerveztük meg a tanfolyamot.
A káderkiválasztásnál nagy fi

vett aktivisták legyenek. En
nek megfelelően Celldömölkön 
és a központi hivataloknál 25 
—25, Záhonyban 40 tisztségvi
selő kezdte meg a tanfolyamot.

A  levelező tagozatok előadá
sain és konzultációin az idő
szerű szakszervezeti tenniva
lók mellett feldolgozásra ke
rültek a termelést és a gazdál
kodást segítő munkára, a bi
zalmi jog- és hatáskörök érvé
nyesülésére, a munkahelyi ne
velésre és közművelődésre vo
natkozó SZOT-határozatok. 
Sajnos a tanfolyamokon te
remhiány nehezítette a cso
portos konzultációk hatékony
ságát, jóllehet a beiskolázot
tak száma nem volt olyan 
nagy, ami a kisebb csoportok 
mindenáron való kialakítását 
igényelték volna.

összegezve a tanfolyamok 
tapasztalatait, megállapítható, 
hogy a hallgatók megfeleltek 
megbízatásuknak és sok olyan 
ismerettel gazdagodtak, amit a 
választások során már jól tud
tak kamatoztatni. Különösen 
a gyerekes anyák körében 
vált kedveltté a tanfolyam, 
mivel a bentlakásos képzéssel 
ellentétben havonta csak egy 
napot kellett távol lenni a csa
ládtól. Ezt nemcsak a család 
hanem a munkahelyi vezetők 
is jobban elnézték, mint a 
hosszabb idejű bentlakásos 
tanfolyamot. Nem beszélve 
arról, hogy költségkihatása lé
nyegesen kedvezőbb a szak- 
szervezeti bizottságok részére 
is.

Hogy a hallgatók nem be
csülték le a tanfolyamot, arra 
bizonyíték: a beiskolázottak
mintegy fele rendszeresen pi
henőnapjából, szabad idejéből 
szakított időt ismeretei bőví
tésére. Nem szerénytelenség 
megállapítani, hogy a cigány 
származású tisztségviselők is 
becsülettel elvégezték a tanfo
lyamot.

Fazekas Lajos

K E R I N G É S
Kör kör után — percek, villanások, 
éj és nappal, vágyak és vonzások; 
tavasz, nyár, ősz, tél — folytonos tájak 
színeiben táncolnak az ágak.

Valami éles idő-szél repít, 
rovom éveim sűrű köreit, 
és időmből — úgy tűnik — nem marad 
megpihenni a csillagok alatt.

Kör kör után — évek, villanások, 
nap és élet, vágyak és vonzások;
— e nyugtalan kor utasa vagyok, 
s fülemnél zenélnek a csillagok.

D éli p á ly a u d v a r

A beszámoló tárgyilagosan értékelte 
az elmúlt időszakban végzett munkát
A  Déli pályaudvar szakszer- A  szakvonali feladatokkal 

vezeti bizottsága az elmúlt kapcsolatban egyebek között 
napokban tartotta vezetőség- elmondotta, hogy rendszere

zi ijc . ~ i s e n  foglalkoztak a szocialista 
választó ggy . brigádmozgalom fejlesztésével,
Ferenc szb-titkár számolt be a kommunista műszakok szer- 
az eddig végzett munkáról és Vezésével. Az állomáson az 
a legfontosabb feladatokról. A  idén százhuszonnyolcán vet- 
többi között hangsúlyozta, ték ki részüket a társadalmi 
hogy az szb kiemelt feladat- munkákból, s az ebből adódó 
ként kezelte az állomás gazda? érték meghaladta a 38 ezer fo
sági munkájának segítését, a Tintát, A  gazdasági, politikai

dolgozók élet-és munkakorul- többek közöli az is.
ményeinek javítását, valamint hogy az idén elnyerték az 
az üzemi és szakszervezeti de- Élenjáró szolgálati hely ci-

met.
A  szociális gondokról szólva

mokrácia fejlesztését.

Az állomás január elsejétől 
körzeti üzémfőnökség lett. E 
változáshoz természetesen a 
szekszervezetnek is alkalmaz
kodnia kellett

Kié legyen az üdülőjegy?
Ezen eddig soha nem volt 

vita a mozdonyjavító mű
helyben. Annyi beutalót kap
tak, hogy aki igényt tartóit 
rá, háromévenként egyszer el
mehetett két hétre pihenni, 
kikapcsolódni. Az azonban rit
kán fordult elő, hogy a szo
cialista országokba is kijus
son valaki. Az idén ilyen jegy 
is érkezett, méghozzá a bol
gár tengerpartra, amely való
sággal lázba hozta az embe
reket.

Amikor döntésre került a 
sor, a szakszervezeti bizalmi 
azJt javasolta, hogy a jegyet 
Martos Istvánénak adják.

— Pista bácsi — indokolta 
a bizalmi —, a legidősebb 
köztünk. Két év múlva nyug
díjba megy, s nem valószínű, 
hogy addig a műhely kap 
még egy ilyen beutalót. Azt 
talán nem kell bizonygatnom, 
hogy Pista bácsi mindnyá
junk tanítómestere, a legjobb 
lakatos, a társadalmi munká
ban is elöljár, harmincöt éve 
szakszervezeti tag, szóval min
denképpen megérdemli, hogy 
feleségével elmehessen a bol
gár tengerpartra.

Csend lett. Az embereknek 
nem volt ellenvetése, más ja
vaslata, hiszen valamennyien 
valóban nagyon tisztelték az 
öreget, s úgy gondolták, érde
mesre esett a választás.

A  bizalmi már éppen sza
vazásra akarta feltenni a kér
dést, amikor egy lobon cos ha
jú fiatal feltartotta a kezét.

— Tessék, Kiutas elvtárs — 
adta meg neki a szót a bizal
mi.

— Természetesen én is 
egyetértek a javaslattal, s in
kább Pista bácsit szeretném 
megkérni, hogy ha esetleg 
mégis meggondolná, s nem 
venné igénybe a beutalót, én 
szívesen átvenném. Ugyanis 
pont a beutaló idejének kez
dése előtti napon lesz az es
küvőm, s jó lenne a nászutat 
a bolgár tengerparton eltölte
ni.

— Azt meghiszem! — kiál
tott hangosan valaki, s mint 
a megbolygatott méhkas, zú
dult fel az egész csoport.

— Hát először is — állít fel 
egy negyven év körüli Laka
tos —, ha jól tudom, te ta
valy is kaptál szakszervezeti 
beutalót. Másodszor meg, már 
engedelmet kérek, de hogy 
jössz te ekkora merészség
hez ...

— Igaz! — kiáltották töb
ben is. — Hiszen a szakmun
kás-bizonyítványán még alig 
száradt meg a tinta. Ha vala
milyen okból Pista bácsi nem 
veszi igénybe a beutalpt, úgy 
akad itt arra érdemes ember 
még nem egy...

A  fiatal riadtan kapkodta

korba a fejét, magyarázkod- Az emberek élénk beszél
ni akart, de a bizalmi, ami- getés közben vonultak az öl
kor csendre intette a népet, töző felé. Az öreg lakatos 
Martos István Lakatosnak ad- — aki soha nem sietett a fúr
ta meg a szót. déssel-, átöltözéssel —, , most

— Ne háborogjatok bará- nagyon hamar összekapta ma- 
taim — szólt csendes, de ha- gát, s az elsők között lépett 
tározótt hangon a lakatos —, ki a járműjavító kapuján, az- 
mert én megértem ifjú szak- tán megvárta a fiatal hegesz- 
társamat. Életének legszebb tőt.
napjait szeretné még szebbé, — Rá se ránts, fiú — lépett 
felejthetetlenebbé tenni. És Kutas Jóskáihoz —, hiszen 
nagyon téved, aki azt hiszi, meggondolom én azt az utat 
hogy ennek a gyereknek még még százszor, és százegyedik- 
nem sok szava van. Három szer is neked fogom adni a 
éve felnőtt, felelős emberként beutalót.
dolgozik köztünk. Vagy vitat- — Na de Pista bácsi — til- 
ja-e valaki is azt a precíz he- takozott zavartan a fiatalem- 
gesztési munkát, amit csak ő bér —, belátom, hogy csak- 
rá bíznak. így mondom, őszfin- ugyan önző voltam, de bo
tén, ahogy van, és ne sértőd- csásson meg, most, hogy köze- 
jöm meg az idősebbek közül ledik az esküvőim napja, más- 
senki. És még valamit Az ra sem tudok gondolni, csak 
igaz, hogy én két év múlva arra: milyen szép is volna, 
nyugdíjba ihegyek, de azért ha...
lesz nekem még alkalmaméi- — No, te csak hallgass — 
jutni a bolgár tengerpartra, intette le az öreg. — Én sem 
Jóskának, meg remélem, nem lennék különb, de más sem, 
lesz több esküvője, nászútja, ebben a helyzetben. Csak ne 
hát így én köszönöm a meg- szólj senkinek. Dolgozz becsü-
tiszteltetést, de lemondok a 
jegyről Kutas szaktársam ja
vára.

— Még meg sem szavaz
tuk! — kiáltották többen, s 
ahogy újra csend lett, s a bi
zalmi szavazásra tette fel a

letesen, mint eddig, vagy még 
jobban. A többit meg bízd 
rám.

A fiú hálás szemekkel né
zett az öreg lakaltosra, aki 
egyébként tanítómestere is 
volt, majd keményen kezet

kérdést, egyöntetűen — a fia- szorítottak, és szó nélkül men
ta! hegesztő is —, az öreg tek az autóbuszmegállóig. 
lakatosra szavazott. Dávid József

Szelei Ferenc hangsúlyozta, 
hogy áldatlan állapotok ural
kodnak a műszaki kocsiszolgá
lat női öltözőjében és a lak
tanyákban.

A  titkár beszámolójához ti
zen két ten szóltak hozzá. A  
többi között Robotka Mihály 
tér fel vigyázó — akit korábban 
főbizalmivá választottak — 
arról beszélt, hogy bár a Déli
ben kevés a munkaerő, ennek 
ellenére a dolgozók szorgalma
san teljesítik a feladatokat, a 
nyári forgalomban is helytáll
nak.

Kecser István, a hőközpont 
gépkezelője azt kifogásolta, 
hogy munkahelyét, ahol drá
ga gépeket tárolnak, eső után 
elönti a víz, a gépek rozsdá
sodnak.

A  vita után megválasztották 
a kilenc tagú szakszervezeti 
bizottságot. Az szb-titkár is
mét Szelei Ferenc lett.

S. R.

M in t sebész 
a műtőkéssel
Egy brigádkitüntetés 

és ami mögötte van

A  jászkiséri M ÁV Épí
tőgép javító Üzem tmk 
kollektívájáról, a Stein
metz szocialista brigád tag
jairól azt mondják: úgy
bánnak a szerszámmal, 
mint a sebész a műtőkés
sel. Kell is, hogy a fel
építményt karbantartó gép
láncok, a nagy teljesítmé
nyű eszterga- és fúrógépek 
üzemképes állapotban min
dig készenlétben legyenek, 
s ehhez jó, a karbantartást, 
javítást és felújítást segí
tő szerszámokra van szük
ség. A  brigádnaplóba ön
fegyelemről, szigorról ta
núskodó önértékelő bejegy
zést Nyitrai Ferenc tmk-la- 
katos, a kollektíva vezető
je röviden így egészíti ki: 

— Az a mondás járja 
közöttünk, hogy kötelessé
günk a munkahelyen meg
tenni mindent a jó mun
ka érdekében, de amit 
„kint" lakóhelyünkön te
szünk, az már ráadás. 
Brigádunk tagjai ugyanis 
bejárók: Jászapátiból,
Jászladányból, Jászszent- 
andrásról, s mindenki ilyen 
„ráadást" nyújt a társada
lomnak saját községében 
óvodákban, tanácsnál, szó 
ciális otthonokban, iskolá
ban. Természetesen a 
„kint" végzett munka is 
bekerül a brigádnaplóba.

Az üzemben mások is 
megelégedéssel szólnak 
munkájukról. A z elmúlt 
évi vállalkozásaikban fő 
helyen szerepelt a szer
számgépek karbantartása 
az importból beszerzett 
gépalkatrészek legyártása 
felújítása, az anyag- és 
energiatakarékosság. Eze
ket teljesítették. A  kis kol
lektíva 1056 társadalmi 
munkaórával járult az üze
mi feladatok végrehajtásá
hoz. Csak az üzemi szociá
lis épület villámhárítójá
nak építésére 250 társadal
mi munkaórát fordítottak 
hát még mennyit tenne ki 
a gondnoksággal szocialista 
szerződésben vállalt belső 
parkok gondozási munkája 
vagy egy tolópad reteszelő 
bérén dezésének bei k tatása. 
mellyel a gépek biztonsá
gát segítették elő.

A  Steinmetz szocialista 
brigád még nem jegyezte 
brigádnaplójába azt, hogy 
két évvel ezelőtt öt, az el
múlt évben pedig négy 
brigádtag fejezte be csalá
di házának építését, termé
szetesen az egész kollektíva 
segítségével. Úgy is lehet 
mondani: egymásnak fel
építették a házakat, még
hozzá más-más községbe 
átjárva. Az idén sem vál
lalt kevesebbet a brigád az 
eddigieknél. A  jászkiséri 
gyógyszertár építésénél, a 
nyolctantermes általános 
iskola építésénél több száz 
társadalmi munkaórával 
segítettek.

Nem véletlen tehát, hogy 
a felsorolt vállalások és 
teljesítések nyomában
nagy. megtisztelő elismerés 
járt: maga az üzem Kiváló 
Üzem címet, a Steinmetz 
szocialista brigád pedig a 
M ÁV Kiváló Ifjúsági Bri
gádja kitüntetést kapott.

Dénes Géza

Munkaértekezlet a művelődési 
intézmények vezetői részére

A  vasutas-szakszervezet kulturális, agitációs propaganda- 
és sportosztálya a vasutas művelődési intézmények és könyv
táraik vezetői részére május 27-én munkaértekezletet tartott. 
Az értekezlet résztvevőit tájékoztatták az elnökség 1979. évi 
júliusi határozata alapján, a vasutas-szakszervezet Központi 
Zeneiskolája és a Törekvés Művelődési Központ összevoná
sával megalakuló, s országos módszertani központ jelleggel 
működő intézmény feladatairól, a vasutas művelődési intéz
mények beilleszkedésével kapcsolatos elképzelésekről.

A  M ÁV területén működő 26 művelődési intézmény, 42 
önálló és körzeti könyvtár, valamint 285 letéti könyvtár egy
séges szakmai irányítása, ellenőrzése, munkájuk koordinálá
sa az új országos művelődési központ feladata lesz.
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AHOL MEGÁLLT A Z  IDŐ Nyaralás Kenésén

Pihenésre alkalmatlan laktanya 
a Déli pályaudvar árnyékában

Hivatalos 'levelek, felszólítá
sok, határozatok (másolatait 
olvasgatom. Akik a leveleket 
aláínták: Gulyás János, ve
zérigazgató-helyettes, Doma 
Sándor, a  -budapesti területi 
bizottság munka védelmi fel
ügyelője, Szemők Béla, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
és Gáspár Imréné dr., a szak- 
szervezet szociálpolitikai és 
munkavédelmi osztályának 
vezetője. A  címzettek: Kiss 
Károly, a budapesti igazga
tóság vezetője, Koller György, 
az igazgatóság építési és pá
lyafenntartási osztályának 
vezetője, valamint dr. Szabó 
Miklós, a területi bizottság 
titkára. A z eflső levelet ápri
lis 25-én írták. A  ¡többit má
jus 30-án és június 2-án. Tar
talmuk lényegében megegye
ző. Valamennyi levélíró haté
kony intézkedést sürget a 
Déli pályaudvaron levő for
galmi és vontatási szakszol
gálat laktanyájában uralkodó 
áldatlan állapotok megszün
tetésére.

Vizsgálatot 

vizsgálat követett
A z előzmények. A  Vezér- 

igazgatóság munkaügyi és szo
ciálpolitikai szakosztálya áp
rilis 18-án ellenőrzésit tartott 
az említett laktanyában. Rész
let Gulyás János vezérágaz- 
gató-iheiyefctesnek, a budapes
ti igazgatóság vezetőjéhez 
címzett levéléből: „A  szak
osztály munkatársa kérte, 
hogy Bognár Imre, a vonta
tási kirendeltség vezetője, 
vagy Papp László művezető 
is legyen jelen az ellenőrzé
sen. A  szolgálati vezetők a 
kérést megtagadták.’*

A  nélkülük tartott ellen
őrzés során .megállapították, 
hogy a laktanya pihenésre al
kalmatlan. Ezzel kapcsolat
ban a pécsi igazgatóság is 
többször sürgette a budapes
ti igazgatóság intézkedését. A  
pécsi vontatási főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
választásán a bizalmiak tet
ték szóvá ugyanezt. A  koráb
bi bejelentéseknek, panaszok
nak sem lett eredménye. Má
jus 20-án a budapesti «terü
letű bizottság munkavédelmi 
felügyelője is ellenőrzést 
tartott és elmarasztaló bírá
latát nyolc pontban fogal
mazta meg. Egyben felszólí
totta a budapesti igazgatóság 
építési és pályafenntartási 
osztályának vezetőjét, hogy a 
hiányosságokat júniusban, il
letve legkésőbb júliusban 
szüntesse meg.

Ezt követően a laktanyában 
szinte egymást érték a vizs
gáló bizottságok. A  nem szű
nő panaszok hatására a vas
utas-szakszervezet szociálpo
litikai és munkavédelmi osz
tályának munkatársai is tü
zetesen megvizsgálták a  hely
színt« és megállapították:

„A Déli pályaudvar állo
másfőnökségének felügyelete 
alá tartozó laktanyában ural
kodó állapotok kifogásolha
tók. A laktanya felszerelése 
hiányos, több szobában csak 
vaságy van. Az ágyneműk el
használódtak, selejtezni kel
lene. A szobákban nincs szék, 
asztal, ivópohár, az ablakok
ról hiányzik a függöny, ha
mutál az egész épületben sem 
található. A  dolgozók tisztál
kodása csak részben biztosí
tott. Az 1978 nyarán elrom
lott villanybojlert még min
dig nem javították k i... 
Szükségesnek tartjuk, hogy a 
laktanya otthonosabbá tétele 
érdekében azt, a szociális 
normákban előirt berendezé
sekkel szereljék fel.”

A  szociálpolitikai és mun
kavédelmi osztály már 1979 
novemberében is tájékoztat
ta a területi bizottságot a 
laktanya állapotáról és in- 
tékedést kért A  területi bi
zottság a november 8-án kelt 
levelében a következőket vá
laszolta: laktanya a meg
felelő pihenési lehetőség biz
tosítására alkalmas.” Ennek 
ellenére folyamatos intézke
désről biztosította a szociál
politikai osztályt

Sajnos, a laktanya állapo

ta tovább romlott? Az intéz
kedéseknek — úgy tűnik — 
nem volt foganatja. Erről jú
nius 5-én e sorok írója is 
meggyőződött.

„Szégyelljük, 

am i it t  v a n ..."
A  Déli pályaudvar modern 

épületének szomszédságában 
levő laktanya állapota kiáb
rándító. Vaságyas szobái, 
függönytelen ablakai, kopár 
falai, repedezett kőpadlói egy 
háborúba vonult zászlóalj ka
szárnyájának hangulatát idé
zik. A  második emelet a vo
natkísérőké. Varga Gabriella 
laktanyaügyeletes kísér szo
báról szobára. Fáradtan, egy
hangúan fűz néhány monda
tot a . látottakhoz, hiszen 
annyiszor panaszkodott már 
hiába az itt járt ellenőrök
nek. Talán maga sem hisz 
már abban, hogy egyszer or
vosolják a bajokat.

Végigmegyünk a vasszek
rényekkel zsúfolt folyosón és 
benyitunk a 6-os és 7-es szo
bákba. Szekrény és szék 
nincs« a falak és az ablakok 
csupaszak. Kísérőm kinyitja 
előttem az egybenyíló női és 
férfi WC rozzant ajtaját. K i
lincs és zár a belső fülkék 
ajtaján sincs. A  tartályból 
csorog a víz, a falak saeny- 
nyesek. Lehangoltam megyünk 
tovább.

—  Itt a másodikon 36 ágy 
van —  magyarázza Varga 
Gabriella. — A  leggyakrab
ban a pécsi, a nagykanizsai, 
a tapolcai, a szombathelyi és 
a szegedi kalauzok, vonatve
zetők járnak ide. Sokszor 
nincs elég hely, s nem lehet 
nyugodtan pihenni.

A  társalgó asztalainál né
gyen-öten üldögélnek. Kelten 
éppen vacsoráznak. Leiülök az 
egyik székre. Horváth I. Fe
renc most pakolja be a meg
maradt kenyeret és szalonnát 
a táskájába.

— Szombathely állomáshoz 
tartozom, árukirakó vagyok. 
Két éve járok ide, de ezt a 
laktanyát nem lehet meg
szokni —  panaszolja. — Gyak
ran elromlanák a bojlerek, 
zsúfoltak a szobák. Étélmele- 
gítésre van három gáztűz
hely,, de most is csak az 
egyik üzemel.

— Notmális szeméttartónk 
tincs — szól közbe Nagy 
Ferenc vonatvezető. Már 
harminc éve járok ide Ta
polcáról. Az a véleményem, 
hogy ezzel a laktanyával nem 
sokat törődnek az illetéke
sek. Nézze, konzervdobozok
ba nyomjuk el a csikket, a 
W. C.-ajtókon nincs kilincs. 
Már elhatároztuk, hogy egy
szer összedobjuk rá a  pénzt, 
mert szégyelljük, ami itt 
van. Nincs tv, rádió, sző
nyeg és függöny sem. Nem
régen még volt egy sakk
készletünk. Már az sincs; a 
főnökség elvitte.

„A ka rsz jó i atudni?"
A  második emeleti szobák

ba 24 óra alatt, több mint 
százan térnek <be pihenni, 
gyakran azonban csak bősz- j 
szánkódnak. Keserűen fogal
mazzák meg magukban az 
annyiszor hangoztatott szo
ciális körülmények fejleszté
séről alkotott véleményt. A  
vasút büszke arra —* nem is 
alaptalanul —, hogy mennyit 
fejlődtek a dolgozók munka-  
és szociális körülményei. Az 
ide járó vasutasok azonban 
azt tapasztalják, hogy Buda
pest egyik legimpozánsabb 
pályaudvarának árnyékában 
megállt az idő. Úgy látszik, 
ez a laktanya nem szívügye 
a helyi vezetésnek.. .

A  harmadik emelet a  von
tatási szolgálat dolgozóié. La- 
cza Istvánné ügyeletes iro
nikusan megjegyzi:

—  Nekem nincs szeren
csém. Mindig aktyr jönnek 
ellenőrizni, amikor én va
gyok szolgálatban.

Arcán azonban nyoma 
sincs a haragnak. Szívélyesen 
kalauzol a helyiségekbe. A  
tíz szobáiból három munkás
szállás, és egy vendégszoba.

Ezért csak 11 motorvezetőnek 
van itt hely. A  szobák itt 
sem különbek, mint a máso
dikon. A  folyosón .találkozunk 
egy mérges vasutassal. Fü
rödni akamt, de nincs meleg 
víz.

— Pocsék itt minden — 
mondja. — Valaki kibelezte 
a mosdóbojlert, a másik pe
dig már kiét éve rossz. Most 
mehetek le a másodikra zu
hanyozni.

— Szóltunk már a pft-nek 
is a bojlerek ügyében, de 
hiába. Nem küldtek szerelőt
— jegyzi meg csendesen La- 
czáné.

Benyitunk a fürdőbe. Le
szerelt zuhanyozok hevernek 
a földön, a falakból csövek, 
drótok meredeznek. Száraz 
minden, hiszen nem működ
nék a bojlerek. Megnézzük a 
11-es szobát, amelybe tavaly 
a  tisztképzősök 'laktak. Most 
lomtárnak használják. Szek
rényeket, székeket zsúfoltak 
ide össze. Mellette a 14-es, 
munkásszállás. A z emeletes 
vaságyak fölött egy táblán 
felirat: „Akarsz jó l aludni? 
Akkor légy te is csendes!” 
Szótlanul csukjuk be az a j
tót.

A  folyosón találkozunk 
Herbai Ádám pécsi motorve
zetővel. Most kiélt fél. Meg
szólítom :

— Jól pihent?
—  Most igen. Már öt éve 

járok ide, ismerem az ágya
kat Nem lehet mindegyik
ben aludni, mert kinyúltak a 
sodronyok és teknősek az 
ágyak. Ha valaki ilyenbe fek
szik, kettétörik a dereka. Éj
szaka sajnos, tömegnyomor 
van és a zaj is nagy. Vilá
gításra egy mennyezetről ló
gó csupasz villanyégő szol
gál.

Jelentésre várva
•Az áttanulmányozott ügy

iratokra, levelekre gondolok. 
A z egyik így fejeződött be: 
„Kérem, hogy a szükséges in
tézkedéseket — az illetékesek 
felelősségrevonásával együtt
— haladéktalanul megtenni 
és részemre jelenteni szíves
kedjék!” Másnap felhívtam a 
vezérigazgató-helyettest. Ér- j 
deklődltem, hogy április 25-e | 
Óta jelentettek-e már vala-1 
mit.

—  Még semmit — vála
szolta.

Most már csak abban bí
zom, hogy a hivatalos« iga
zoló papírok megfogalmazása 
előtt valaki végre küld a 
laktanyába egy villany- és 
egy vízvezeték-szerelőt. Hogy 
ne kelljen annyira szégyellni 
a közönyt.. .

Kaszala Sándor

Au  zt mondja a  szende 
szomszédasszony, hogy 
kidobja a régi mosógé

pét, mivelhogy már nem mos, 
csak zörög, tépi a ruhát és fo
lyik. Üjat vesz helyette, kor
szerű automatát, ti zen vala
hány ezerért. A  férje soron 
kívüli jutalomhoz jutott — 
teheti. És azt is mondja a 
szende szomszédasszony, hogy 
a szörnyű szomszéd kidobta a 
régi feleségét, mivelhogy már 
nem mosott rá, csak zsörtölő
dött napestig, olykor dühében 
összetépte a szörnyű szomszéd 
féltve őrzött autós szaklapjait, 
és minden semmiségért folyt a 
könnye. Szörnyű újat vesz (fe
leségül) helyette, tizenvala- 
hány évvel fiatalabbat. Üsse 
kő, azt sem bánja, ha a fiata
labb nem mos rá, majd mos 
magamagára. Baráti körben, 
ha az asszony-csere szóba ke
rül, addig is mossa kezeit 

Miközben ekként eszmecse
rélünk a lépcsőházban, sietősen 
ránk köszön a szürke szom
széd: gyűjtő körútra indul
szürke Trabantjával, mivel
hogy a szomszédos kerületben 
éppen lomtalanítási napokat 
tartanak, s ilyenkor valódi 
kincsekre lelhet a lomokban: 
múlt századbeli könyvritkasá
gokra, barkácskészség esetén 
feltámasztható, ősöreg búto
rokra, meg amúgy csak pult 
alól kapható mosógép-alkatré-

Hat turnusban A vasút veszélyes üzem
2 7 0 0  gyerek

Június 9-én Balatonkenesén 
megkezdődött a vasutas szülők 
gyermekeinek nyári üdülteté
se. Az első turnusban a neve
lőintézetekben tanuló gyerme
kek üdülnek, összesen 320-an. 
Ebből 115-en — szociális kö
rülményeik miatt — térítés- 
mentesen nyaralhatnak.

Az iskolai szünet június 
13-án kezdődik. Csak a kősze
gi, a répceszentgyörgyi és a 
kaposvári nevelőotthonokban 
tudták előbb befejezni a tan
évet, ezért még 130 gyermek 
beutalására nyílt .lehetőség. A  
jegyeket a területi bizottságok 
között osztották ki.

Balatonkenesén az idén 2700 
gyerek üdül majd hat turnus
ban. A  kőszegi és a bodrog- 
olaszi nevelőotthonokban pe
dig 740 gyermek töltheti a va
kációt. A  külföldi csereüdülés 
keretén belül összesen 166 
gyerek nyaralhat a Szovjet
unióban, Ausztriában, Len
gyelországban és az NDK-ban. 
Olaszországgal az idén kötöt
tünk csereüdülési szerződést 
Ennek keretében harminc vas
utas szülő gyermeke utazhat 
az említett országba.

M intaszervezet 
a K eletiben

A  Vasúti Főosztály megrendelésére a Közlekedési Do
kumentációs Vállalat munkavédelmi oktatófilmet ké
szíttet „A vasút veszélyes üzem” címmel. A film — 
megtörtént balesetek alapján — az árufuvarozás köz
beni veszélyekre hívja fel a figyelmet. A  forgatást a 
napokban fejezték be és a laboratóriumi munkák után 
jövőre mutatják be.

A Keleti cspmópont Vörös- 
kereszt szervezete a múlt 
évben végzett kiváló mun
kájáért a napokiban klapta 
meg a Mintaszervezet kitün
tetést. A z  1962 óta működő 
szervezet igazán az utóbbi 
három évben — á legutóbbi 
vezetőség megválasztása után 
— hívta fel magára a figyel
met. Ez idő alatt a tagság 
létszáma csaknem megkétsze
reződött. A  vezetőség között 
többen; köztük a titkár, Kó
nya János, sokszoros kiváló 
véradó.

Tavaly a csomópont Vörös
kereszt-szervezet tagjainak 
24 százaléka, összesen 126 li
ter vért adott térítésmente
sen. A  titkár a szervezet to
vábbi terveiről elmondta, 
hogy az idén a tavalyinál is 
több donorral kívánnak meg
jelenni a térítésmentes vér
adásokon. Tevékenységük ter
mészetesen ezzel nem merül 
ki, azt is célul tűzték ki, 
hogy rendszeresen tartanak 
egészségügyi és családvédel
mi előadásokat.

(S)

A  film  egyik izgalmas jelenete

(óvári Árpád felvételei)

szekre. A  könyveket a gyűj
tőknek és az antikváriumok
nak adja el, a megszépített 
bútorokat a bizományinak, a 
gépalkatrészeket pedig a mun
kaidő után fusizó maszek sze
relőknek. A  bevételből a nyá
ron társasutazásra indul: 
„olaszban”  járt már, most 
„spanyolba” készül.

Nos, ha itt a szervezett lom
talanítás ideje, talán a mi la
kókörzetünkre is sor kerül, s 
meglehet, ingyen viszik el a 
szűkre méretezett lakásomban 
immár helyenincs holmikat. 
Mély lélegzetet veszek — rend
teremtek én is. Habár teszem 
ezt évek, évtizedek óta, ennek 
ellenére újfent felgyülemlik a 
sok limlom. Ráadásul gyötör 
a kétség: melyiket ne szeres
sem? Netán a kopottas kávé
főzőt? De hát van egy évtize
de a kézi vezérlésű kávédará
lónak mondtam búcsút (fafi
ókjából kiszállingózott a finom 
kávépor), mostanság pedig a 
szobadíszek szobadísze — ér
téke a tea forraló szamovárral 
vetekszik. A  széntüzelésű kály
hát is kiszuperáltam egykor, 
és olajkályhát állítottam a 
helyére — pedig szénválságról

szó sem esett Csak úgy vél
tem: nem elég korszerű.

Mi hát a lom, amelytől bölcs 
ember nagybölcsen megszaba
dulna? Kérdezném *az okos 
szomszédot, utóvégre ő köz
tudottan taktikus, de tar
tok tőle: taktikából még 
félrevezethetne. Dehogy dob
ta ki annak idején — 
csaknem három évtizede — 
elegáns nyúlszőrkalapját; naf
táimba rejtette el, mi
közben kék svájci sapkát hú
zott a homlokába. Majd ami
kor viselőjének politikai néze
teit nem a főfődő alapján kö
vetkeztették ki, tíz évvel ké
sőbb előkerült ama főnök előt
ti megemelésre is alkalmas ru
hadarab. Ám megmaradt a 
kopottas micisapka is, akár
csak a lódenkabát, amely lám, 
a legutóbbi télen ismét divat
ba jött (jóllehet csupán eszté
tikai okokból, minden hátsó 
gondolat és eszmei tartalom 
nélkül). Okos szomszéd méltán 
mosolyogta meg ama tovatűnt, 
kapkodós időkben riadt szom
szédot, aki olcsó népbútorra 
cserélte ki a nagypapától örö
költ, eredeti kolóniáit, amikor

az szemöldökráncolásra kész
tette a fecsegő szomszédot...

De hát hol van már a teg
napelőtt! A  holnapi lomtala
nításra készülgetek — ám lá
tom: nemcsak én. Csomagol
ják az öreg gépeket a szom
szédos gyárban is. Ideje volt 
már: okádta a  füstöt a fránya 
gyárkémény, és senkisem tud
ta, miért — az ősöreg termék 
már a negyedik piacon se kel
lett, még a félnomád gyöngy
halászok sem adtak érte egy 
fia gyöngyöt Faggatom a ter
mékkel egyidős portást: lom
talan í tünk, lomtalanítunk,
öregapám?.. .  Megvetően mér 
végig: intenzíven fejlesztünk... 
Mit? — kérdem ismét... Mit- 
mit, hát az ősöreg terméket: 
új gépen, többet és drágábbat 
Piackutatjuk már az ötödik 
piacot, hátha adnak érte a tel
jesen nomádok tetszetős mű
gyöngyöt!

Ha ők úgy, nekem nem mu
száj — tehetem belátásom sze
rint. S ha már lomtalanítunk, 
valamit igenis kiteszek a ka
pu elé, ne jöjjön hiába a hul
ladékszállító teherautó. Talán 
egy köteg újság is megteszi. A 
lapok többsége úgyis csak ön
magát ismétli. íme ez a cím 
is: „NEM HALASZTHATÓ
TOVÁBB A  TERMÉKSZER
KEZET KORSZERŰSÍTÉSE.” 
Mellette meg: „NAPSÜTÉS, 
DERÜLT IDŐ VÁRHATÓ.”

És mégis esik. F. T.
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Vannak-e belső tartalékaink?
AZ UTAZÓSZEMÉLYZET FOGLALKOZTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI 

A SZEGEDI IGAZGA TÓSÁ G SZOLGÁLA TI HEL YEIN

Sopron
kapuja

A szegedi igazgatóság terü
letén a vonatkísérői feladato
kat 15 telepállomás forgalmi 
és 7 vontatási főnökség utazó 
személyzete látja el. Az uta- 
zószemélyzet foglalkoztatása 
az üzemviteli szakszolgálat 
megalakulásával az üzemviteli 
osztály hatáskörébe került. A 
forgalmi és a vontatási dol
gozók (utazók) vezénylése ko
rábbam egymástól teljesen el
különítettem, a forgalmi telep

állomásokon és a vontatási fő
nökségeken történt. A z együt
tes vezénylés gondolatával 
azonban már korábbam is fog
lalkoztunk. Ennek célja az lett 
volna, hogy a forgalmi és a 
vontatási utazószemélyzet egy 
időben kezdje és fejezze be a 
szolgálatot, így elkerülhető 
az a körülmény, hogy hol 
mozdonyvezetőre, hol vonat
vezetőre vár a vonat.

Reflektorfényben az utazók
Melyek az eddigi tapasztala

taink?
Az elmúlt években a foglal

koztatásukkal járó problémák 
az utazószemélyzet felé fordí- 

’ tották a figyelmet. Az sem 
véletlen, hagy a kollektív szer
ződésben előírt foglalkoztatási 
feltételek betartása ezen a 
munkaterületen dolgozóknál 
jelentette a legnagyobb gon
dot és itt merült fel a legtöbb 
túlóra is. Növelte a gondokat 
az is, hogy a forgalmi utazó- 
személyzet létszáma közben 
állandóan csökkent. Igazgató
ságunknál az elmúlt öt év 
alatt 402-vel lett kevesebb a 

/vonatkísérők száma.
Az időközben bevezetett 

szervezési intézkedések és 
korszerűsítések csökkentették 
ugyan a vonlaitok!sérői felada
tokat, de ezek hatása csak 
mérsékelni tudta a létszám

csökkenés következményeit.
A műszakpótlék bevezetése 

és a korábbi teljesítménybé
rek 50 százalékának alapbére
sítése óta az utazószemélyzet 
általában elégedett a bérezé
sével. Az is igaz, hogy a ma
gasnak ítélt ikeresetet túlórák
kal együtt érik el.

Az utazószemélyzet változó-

illetmény rendszerének módo
sítására azért került sor, mert 
a vonatok menettartamára 
épülő teljesítménybér nagyobb 
arányban szerepelt a bérezé
sükben, mint amilyen mér
tékben azt befolyásolni tud
ták.

Gyakran hallani ma olyan 
véleményt, hogy az utazósze
mélyzet nem érdekelt a vona
tok menetrend szerinti közle
kedésében és inkább a jobban 
jövedelmező túlórákra és mű
szakpótlékra törekszenek. Ez 
a törekvés nem általánosítha
tó, és ha elő is fordul, ennek 
határt szab a forgalmi szolgá
lattevők szervező és irányító 
munkája.

Az ultazószemélyzet munka
idejében még ma is sok a 
meddő idő, ami elsősorban a 
vo«n at közlekedés tervszerűsé
gének javításával, a vonatok 
menetrend szerinti — menet- 
tartamon belüli — közlekedte
tésével csökkenthető. A vonat- 
közlekedést szervező és irá
nyító szakirányítókon és for
galmi szolgálattevőkön kívül 
ebben fontos szerepet játsza
nak az utazószolgálatot telje
sítő dolgozók is.

is folyamatos lesz a vontatási 
és forgalmi utazókat egyaránt 
vezénylő vezényleti csoport 
munkája és ezzel javul az el
lenőrzés és irányítás haté
konysága.

Milyen elgondolások vannak 
a további előrelépésre?

Az utazószemélyzet teljesít
ményeinek egységes nyilván
tartása és értékelése szem
pontjából fontos lenne az ér
tékelendő adatok azonosítása 
a vontatási és forgalmi uta
zóknál. A  vontatási utazók 
teljesítményeinek folyamatos 
nyilvántartására és a változó 
illetmények elszámolására cél
szerű lenne a forgalmi uta
zóknál jól bevált utazási nap
ló alkalmazása.

A körzeti^Jizemfőnökségek- 
nél megoldható lenne a for
galmi utazók teljesítményei
nek elszámolása is és ezzel a 
számviteli főnökségen mun
kaerő szabadulna fél. A  tel
jesítményeknek helyben törté
nő számfejtése megteremtené 
a lehetőségét az utazási nap
lók folyamatos ellenőrzésének 
statisztikai, üzemi, munkaügyi 
és pénzügyi vonatkozásban 
egyaránt.

Az utazószemélyzet hatéko
nyabb foglalkoztatása érdeké
ben tovább kell fejleszteni a 
vonatok továbbításának rend

szerét. A  lehetőségekhez mér
ten bővíteni kell a CSM-es 
közlekedést. Gyorsítani kell a 
nagy forgalmú fővonalak vo
natbefolyásolásra alkalmassá 
tételét, a mellékvonalakon pe
dig egyszerűsíteni kellene a 
CSM-es közlekedés feltételeit. 
(Éber ségi berendezés, állo
más távolságú közlekedés, pá
lyát ele fon, szolgálati helyek
re csökkentett sebességgel tör
ténő behaladás stb.)
. Meg kell valósítani azt a 

törekvést, hogy a forgalmi 
utazók csak a vonatnál vég
zendő munka (tolatás, jegy
vizsgálat) céljából teljesítse
nek a vonatokon szolgálatot. 
A vonatok továbbításának le
hetőségét a vontatójármű és 
annak személyzete önmagában 
biztosítsa. A  pályakezdő fia
talok számára vonzóbb vonta
tási szolgálatnál a jelentkező 
munkaerővel ez megoldható.

A  vontatási vonatvezetők 
kiképzése során bővíteni le
hetne az oktatandó anyagot és 
ezeken a tanfolyamokon a 
gyakornokok teljes értékű vo-| 
natvezetői vizsgát szerezhet
nének. Ezt hasznosíthatnák 
később mozdonyvezetői kikép 
zésük során is, de addig is 
gazdaságosabb lehetne foglal 
koztatásuk.

A vonatkísérők létszáma 
tovább nem csökkenhet

A munkaerőhiány hátrányai
A vonatok menetrend sze

rinti közlekedését hátrányosan 
befolyásolja az is, hogy a to
lató tehervonatok a vonatin
dító-, rendelkező állomásokról 
rendezetlenül indulnak. A 
rendezetlenül és esetenként 
késve Induló tolató tehervo- 
natokból a vonalon gyakran 
egyetlen vonaffékezővel kell 
— a szűkre szabott tartózko
dási idők alaitt a kocsikat 
kisorozni. A vonatfékező hiány 
miatt nemcsak lassúbb, ve
szélyesebb is ez a munka.

A vonatfékező hiány arra is 
visszavezethető, hogy a jelent
kező munkaerőt elsősorban 
kocsirendezőnek alkalmazzák 
és ha ez sem elegendő, a ko
csirendező hiányt a meglevő 
fékezőkbőd pótolják.

A személyvonatokon sincs 
meg minden esetben a menet
jegyek ellenőrzéséhez szüksé
ges létszám. Köziben a felada
tok nőttek. Egyre több helyen 
szűnik meg a menetjegy ki
szolgáltatása, amit a jegyvizs
gálóknak kellene pótoolniok. A  
mellékvonalakon beállításra 
kerülő B-szerelvényeknél az 
is lassítja munkájukat, hogy 
menet közben nem tudnak a 
kocsik között közlekedni.

A jegyvizsgáló személyzet 
munkafegyelme is kívánni va
lót hagy maga után, mert nem

is minden esetben töreksze
nek feladatuk maradéktalan 
ellátására. Tapasztalható, hogy 
megelégszenek a túlórákból 
és műszakpótlékból eredő ke
resetükkel és lemondanak a 
bevételből származó jutalék
ról.

Tekintettel arra, hogy a me
netjegyek eladásához pénz
ügyi érdekeink fűződnek, a 
jegyvizsgálók munkájának ér
tékelésénél nagyobb figyelmet 
kellene fordítani az utánfize- 
tésre. Az anyagi érdekeltség 
növelése céljából talán a juta
lék növelése sem lenne ered
ménytelen.

A  vonatvezető hiány esetem
ként nehezíti a vonatközleke
dés lebonyolítását is, mert a 
rendkívüli vonatokhoz nem 
tudnak a telepállomások idő
ben vonatvezetőt biztosítani, 
vagy a 16 szolgálati órát elért 
vonatvezetők leváltására in
tézkedni. A  feladatok ellátá
sához szükséges munkaerő 
megszervezésére irányuló tö
rekvések mellett a meglevő 
személyzet hatékonyabb fog
lalkoztatásával kell a felada
tokat megoldaná. Az utazó
személyzet egységes elvek sze
rinti, tervszerű, hatékony fog
lalkoztatásához az üzemviteli 
szakszolgálatnak kell a felté
teleket megteremtenie.

Az utazószemélyzetnél a 
túlórák további csökkenését 
csak munkaidőt kímélő szer
vezési intézkedésekkel és a 
rendelkezésre álló személyzet 
munkaidejében még meglevő 
tartalékok feltárásával lehet 
elérni.

A  megoldásra váró felada
taink között elsőként a tény
leg szükséges létszám bizto
sítását kell említeni. Változ
tatni kell a bázisszemléleten 
és a valós helyzetből kell ki
indulni. A  tervszerű foglalkoz
tatás érdekében fokozni kell a 
vonatközlekedés tervszerűsé
gét, a menetrendszerűséget. A 
vezénylési, a személyzetirá
nyítási munka javításával 
csökkenteni kell az indokolat
lan teljesítményeket, meddő 
várakozásokat, átvezénylése
ket, önköltségi utakat. Az in
dokolatlan módosításokat, tel
jesítményeket szigorúan tár
gyalni kell. Javítana a 
helyzeten, ha a hálózaton a 
személyzetirányító munkát

egyszerűsítenénk, ami a ve
zénylési munka-hatékonyságá- 
gát tovább növelné.

Az utazószemélyzet szociá
lis körülményeinek javítását 
is állandóan napirenden kell 
tartaná. A laktanyákban és 
várakozó helyiségekben kul 
túráit körülményeket kell te
remteni, biztosítani kell az 
utazók zavartalan pihenését

Még valamit: nem enged
hető meg, hogy a. vonatkísérők 
létszáma tovább csökkenjen 
Éppen ezért a munjcaerő-gaz- 
dálkodás színvonalát is javí 
tani kell. Az új munkaerőt 
nem elég csak várni, hanem 
fel kell kutatni. Ezt segítik 
elő az iskolalátogatások, a 
munkaerő-toborzások, a tanfo
lyamok stb. A  munkaerő
gazdálkodók, a szakoktatók 
sokat tehetnek a létszámgon
dok enyhítése érdekében.

Dr. Susla János 
a szegedi vasútigazgatóság 
üzemviteli osztályvezetője

Egységes elvek szerint
Tapasztalható-e javulás az 

üzemfőnökségek megalakulá
sával?

Az üzemfőnökségek megala
kulásával megteremtődött az 
a keret, amelyben a forgalmi 
és vontatási utazók felhaszná
lásának irányítása egy szerve
zet (vezénylési csoport) által 
hatékonyabbá tehető. Körzeti 
üzemfőnökségei nken- (Békés
csaba, Szeged, Szentes, Vésztő) 
a vezényleti csoportok egy 
helyről vezénylik az utazósze
mélyzetet és ez már egymagá
ban is kedvezőbb feltételeket 
teremt a foglalkoztatáshoz. A 
személyes kapcsolat gyorsabb 
és megbízhatóbb információ
kat eredményez és ezek fel-

használásával csökkenthető a 
korábban gyakori várakozási 
idő.

Szentesen és Szegeden az 
egy helyről történő vezénylés 
következtében csökkenteni le
hetett a  vezényléssel foglalko
zók számát. A többi szolgála
ti helyen is az a törekvésünk, 
hogy ebben a beosztásban le
vők elsajátítsák mind a von
tatási, mind a forgalmi utazók 
vezénylését.

Az egységes vezénylési gya
korlat kialakítását egyelőre 
¡nejhez!ti a forgalmi és vonta
tási szakszolgálatnál korábban 
kialakult — egymástól eltérő 
— gyakorlat.

MÁJUS 31-ÉN
Á ta d tá k  a  m ásodik vá g á n yt  

T á p ió g y ö rg y  e és Ú js zá s z  között
Tápiógyörgye és Űjszász kö

zött május 31-én átadták a 
forgalomnak a 8,5 kilométer 
hosszú, automatizált, villamo
sított második vágányt. Ez a 
vonalszakasz része volt annak 
a nagyarányú rekonstrukció
nak, amely évekkel ezelőtt 
Rákostól indult el. Ezen a fő
vonalon eddig Nagykátán, 
Tápiógyörgyén és Űjszászon 
kerülték egymást a vonatok. 
Emiatt szinte napirenden vol
tak a hosszabb, rövidebb ké
sések.

Az újjáépített pályaszakasz
ra a legerősebb, 54 kilogram
mos síneket fektették le, kö
vetkezésként 120 kilométer 
óránkénti sebességgel robog
hatnak rajta a vonatok. A  vo
nalszakasz villamosítását cseh
szlovák, a biztosító berendezé
seket a MÁV bal parti bizto
sítóberendezési és fenntartási 
főnökség szolnoki üzemének, a 
pályaépítést pedig a Betonút
építő Vállalat 40. számú főépí
tés vezetőségének dolgozói vé
gezték el.

Megfontolandó javaslatok
Vésztőn és a közeljövőben zóknól nem volt folyamatos 

megalakuló kecskeméti üzem- vezénylő szolgálat. A  jövőben 
főnökségnél a forgalmi uta- ezeken a szolgálati helyeken

Marad, vagy megszüntetik?
Már meghúzták a lélekharangot az őrségi — Zalalövő— 

Bajánsennye között közlekedő vonatoknak. A  vonalat — az 
előzetes tervek szerion — meg akarták szüntetni. Az utolsó 
szerelvény május 31-én közlekedett vodíma. A  vonal elsiratása 
azonban, amelyre sokan méltóképpen készültek, elmaradt 
Nagy örömére az utazóközönségnek, és a vasutat igazán sze
rető dolgozóknak.

Május 9-én a szombathelyi igazgatóság szolgálati távirat
ban közölte a vonal állomásainak vezetőivel, hogy a vonat- 
közlekedést egyelőre nem szüntetik meg, minden vasutas vé
gezze tovább a munkáját. A  bölcs döntést az őrség, lakossá
ga is hamarosan megtudta és mindenki örült. Sajnos a me
netrendszerkesztők nem kedveztek az utasoknak, mert az 
őrség felé közlekedő vonatok 25 százalékát vasárnap nem in
dítják.

Ennek ellenére nagy eseménynek számít az, hogy a kör
nyék egyetlen vasútja kegyelmet kapott!?

M. J.

A festői szépségű Sopront és környékét egész évben sok 
turista keresi fel. A GySEY ’Lokomotív-Turist utazási 
irodája negyven osztrák és tizenkét NSZK utazási iro
dával tart kapcsolatot. A GySEY-állomást — a nagy 
turisztikai forgalom miatt — méltán nevezhetjük Sop
ron kapujának is. Ilyenkor nyáron még több dolguk 

van az itt dolgozó vasutasoknak.

Megérkeztek az udülővendégek. Az állomásról buszok 
szállítják a*, utasokat az üdülőkbe

Sopronon keresztül közlekedik a 2804-es számú • ÖBB 
személyvonat. Az utasok leszálltak, a szerelvény azon

nal indul Wlener-Neustadba

A GySEV VÁM-raktárt is üzemeltet. Tízezer négyzetmé
ter fedett és huszonötezer négyzetméter nyitott terüle

ten raktározzák, csomagolják az árukat
(Laczkó Ildikó képriportja)
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Ma gondolkodj, holnap újíts!
ÉSSZERŰ TAKARÉKOSSÁGRA VAN SZÜKSÉG 

A MUNKAHELYEN ÉS AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN
A  Magyar Szocialista Mun

káspárt XII. kongresszusa fon
tos feladatként szabta meg a 
népgazdaság belső tartalékai
nak feltárását és jobb kihasz
nálását, a munka termelé
kenységének növelését, az ön
költség csökkentését, a termé
kek minőségének javítását. A 
népgazdaság minden területén
— így a vasútnál is — az anya
gi lehetőségektől függően foly
tatni kell a termelés korszerű
sítését. tovább kell csökkente
ni a nehéz fizikai munkát. Át
fogó és ésszerű takarékosság
ra van szükség az élet minden 
területén.

A  fő  feladatokra 
összpontosítva

A  vasút vezetői az újító
mozgalmat a gazdasági felada
tok megoldása egyik segítőjé
nek tekintik. A  vasutasok ön-' 
tevékeny újítói kezdeményezé
seinek hatására nemegyszer 
áthidalhatatlannak látszó aka
dályokat tudtunk leküzdeni. A 
szakosztályok, a vasútigazgató- 
ságok, az üzemek, valamint a 
főnökségek most azért tárják 
dolgozóink elé a műszaki 
problémákat, hogy újítóinkat 
elsősorban a vasút előtt álló 
nehéz műszaki feladatok ötle
tes megoldására mozgósítsák.

A feladatterveket dolgozó
ink — a gazdasági és a társa
dalmi szervek vezetőinek ja
vaslatai, észrevételei alapján
— a vasút legfontosabb fel
adataira összpontosítva állU 
tották össze. Ismert azok ne
ve, akik a megoldáshoz felvi
lágosítást, tanácsot és segítsé
get nyújtanak. Meghatározták 
az újítási díjon felül a külön- 
díj összegét, és a feladatok 
megoldása után, az elért vál
lalati eredmény alapján kifi
zetésre kerülő újítási díj szá
zalékos díjkulcsát. Ha a be
nyújtott javaslat eléri a talál
mány szintjét és a vasútnak 
gazdaságos megoldást jelent, 
szolgálati találmánnyá minő
sítését javasolják.

A szabadalmaztatási eljá
rást hivatalból intézik, a fel
találó szerződés alapján része
sül megfelelő díjazásban. Re
mélhetőleg dolgozóink — lát
va a feladatokat — az eddigi
nél nagyobb számban kapcso
lódnak be az ötödik és a ha
todik ötéves terv vasúti cél
jainak megoldásába. A szocia
lista és az ifjúsági brigádok 
pedig, mint újító munkacso
port vegyenek részt a felada
tok megoldásában.

Fontos tudnivalók

Számukra közöljük az aláb
biakat.

Az újítási javaslatnak tar
talmaznia kell: a megoldás
módját és eszközét, a szerző 
nevét, beosztását, szükség ese
tén a vázlatrajzot, vagy a kí
sérleti darabot. Csak olyan

újításra alapítható jog, amely 
legalább a javaslattevő nevét 
és lakcímét tartalmazza, illet
ve a megoldást a megvalósí
táshoz szükséges mértékben 
ismerteti.

Az újítási javaslatot mindig, 
a hasznosítható szolgálati fő
nökséghez kell benyújtani. A  
javaslat akkor tekinthető újí
tásnak, ha ismerteti a megol
dás eszközét és módját, s a 
megoldás műszaki, illetőleg 
munka- és üzemszervezési jel
legű, viszonylag új, hasznosí
tása a vállalat részére ered
ményes, a javaslat megtétele 
előterjesztőjének nem munka
köri kötelessége, vagy ha mun
kaköri feladata, akkor azon 
belül jelentős alkotói teljesít
mény, nem okoz fogyasztói ér
dekeket sértő minőségromlást

A felsorolt feltételek egy
idejű fennállását hivatalból 
kell vizsgálni, és ha bárme
lyik hiányzik, a javaslat nem 
tekinthető újításnak.

Az újítási feladattervben 
meghirdetett, sürgős, vagy 
szakmai gyakorlatot igénylő 
jelentős feladat megoldására 
előzetes szerződés köthető. A 
feladattervi témára meghirde
tett különdíjat a megoldás el
fogadásától számított 30 napon 
belül ki kell fizetni. Az újítás 
szerzőjének — ellenkező bizo
nyításig — azt kell tekinteni, 
aki a megoldást tartalmazó ja
vaslatot elsőként nyújtotta be 
a hasznosító szolgálati főnök
séghez.

A  javaslattevőket egyenlő 
arányban kell társszerzőnek 
tekinteni, ha az újítási javas
latban nem jelölik meg a szer
zőség arányát. Szerzőségi

Napjaink sokat vitatott 
kérdése a munkahelyi demok
rácia. Akadnak még megoldat
lan, vagy részben megoldott 
problémák; például külön fe
jezetben szólnak a szerzők a 
szocialista demokrácia fejlesz
téséről az intézményekben, a 
hivatalokban és a költségve
téssel gazdálkodó szolgáltató 
szerveknél, amiről az eddig

Az 1970-es évek közepén a 
pártdokumentumok is rögzí
tették a szakszervezeti nevelő 
munka viszonylagos elmara
dását, és felhívták a szakszer
vezetek figyelmét a munka 
erőteljesebb fejlesztésére.

A kötet szerzői arra a kér
désre próbálnak választ adni.

(társszerzőségi igény) legké
sőbb az újítás hasznosításának 
megkezdésétől számított egy 
éven belül érvényesíthető a bí
róságnál. A  'javaslattevő a be
nyújtott újítási javaslattal 
kapcsolatos bármely sérelem 
esetén az elbíráló szerint ille
tékes szakszervezeti szervhez 
fordulhat.

Kellő propagandával

Az újítással, az újító anyagi 
elismerésével, a feladatterv
vel, az újítás átadásával kap
csolatos viták eldöntése a bí
róságra tartozik. Az újítási ja
vaslattal kapcsolatos minden 
beadvány és eljárás, az újító
val kötött kísérleti, hasznosí
tási szerződés, valamint az 
újítással kapcsolatban folya
matba tett polgári peres és 
nem peres (végrehajtási) eljá
rás illetékmentes.

Az újítási feladattervi téma 
kidolgozása előtt célszerű kap
csolatot teremteni a felvilágo
sítást adó személlyel. Nem árt 
megkérdezni, hogy a kidolgo
zásra kerülő témára már be
nyújtottak-e javaslatot, illetve 
kötöttek-e kidolgozására elő
zetes szerződést.

Az újítási javaslatok elbírá
lásával megbízott szolgálati 
helyek vezetői, a szakszerve
zeti szervekkel együtt, a szín
vonalas tájékoztatás megszer
vezésével, a dolgozók egyéni 
és csoportos mozgósításával, 
kellő propagandával és egyéb 
rendelkezésükre álló eszkö
zökkel segítsék elő az újítási 
feladattervben foglaltak mind 
szélesebb körű teljesítését.

Dr. Gyóni Béla

megjelent könyvekben, cik
kekben alig olvashattunk. A 
kötet első része a munkahelyi 
demokrácia fejlődését mutatja 
be, elemzi a szakszervezet sze
repét és feladatát, második ré
sze a gyakorlati tapasztalatok, 
a még gyakran előforduló hi
bák bemutatásával is az üze
mi, munkahelyi demokrácia 
fejlesztését kívánja segíteni.

hogy a szakszervezetek neve
lő munkáját miként lehetne 
hatékonyabbá tenni. A kötet
ben található munkaprogra
mok hasznos segítséget nyúj
tanak a szakszervezeteknek — 
területi sajátosságaik figye
lembevételével — a központi 
határozatok megvalósításához.

A Táncsics Kiadó kiadványai
Búza Márton—Vas János:

A  munkahelyi demokrácia 
és a szakszervezetek

A  szakszervezeti nevelő munka 
időszerű kérdései

Eszti néni köszöntése V E T É E K E M Z Ó

H arm incöt év 
«zabad  hazában

A 101 esztendős özv. Németh Károlyné 72 esztendős 
leányával él együtt Nyíregyházán. A  térje is ott volt 

, vasutas. Eszti nénit, aki Jó egészségnek örvend, a közel
múltban meglátogatta Kovács Lehelné, a vasutas
szakszervezet társadalombiztosítási osztályának mun
katársa és Csujna János, a körzeti üzemfőnökség szb- 
titkára. Elbeszélgettek az idős asszonnyal, majd a vas
utas-szakszervezet elnöksége nevében pénzjutalmat ad
tak át neki.

A  miskolci igazgatóság te
rületén működő honvédelmi 
klubok .sikeresen szerepeltek a 
„35 év szabad hazában” elne
vezésű vetélkedősorozatban. 
A nagyüzemi döntőn öt klub 
vett részt. A  győzelmet a mis
kolci biztosítóberendezési fenn
tartási főnökség csapata nyer
te. A  második az igazgatóság, 
a harmadik az építési főnök
ség honvédelmi klubjának 
csapata lett.

Kirándulás
A közelmúltban a vasutas- 

szaikszervezet szakszervezeti 
bizottsága egynapos autó
busz-kirándulást szervezett 
Kőszegre és. Bükfürdőre. A 
negyven tagú csoport megte
kintette Kőszegen a Jurisicfh- 
várat és a történelmi város 
egyéb nevezetességeit, majd 
elsétáltak a Hétforráshoz is. 
Délután a büki termálvíz
ben fürödtek.

A  szakszervezeti bizottság 
legközelebb Aggtelekre szer
vez majd hasonló kirándu
lást.

AZ IDÉN MÁSODSZOR

Vasutas-építőmu nkás 
hangverseny Debrecenben

A vasutas-szakszervezet deb
receni területi bizottsága, a 
Hajdú megyei Állami Építő
ipari Vállalat szakszervezeti 
bizottsága, május 26-án a Köl
csey Ferenc művelődési köz
pontban, az idén másodízben 
rendezte meg a vasutas-építő
munkás hangversenyét.

Külön jelentőséget adott az 
eseménynek, hogy az est kere
tében került bemutatásra 
Csenki Imre karnagy, Kos- 
suth-díjas zeneszerző Klari
nét-rapszódia és Cigányszvit 
című műve, melynek koncert
szerű előadása magyarországi 
bemutató volt. A  bemutatót a 
zeneszerző személyes jelenlé
tével tisztelte meg.

Halmos Sándor köszöntő 
szavai után Márton Gábor, a 
debreceni MÁV Filharmónikus 
Zenekar igazgatója — Csenki 
Imre tanítványa — mutatta be 
a zeneszerzőt, aki 1940-től 
1950-ig munkálkodott Debre
cen zenei életének fejleszté
sén. Eközben európai színvo
nalú kóruskultúrát és rangos 
zenei hagyományokat terem
tett. 1949-ben már olyan ve
gyeskara volt Debrecennek — 
az általa vezetett Kollégiumi 
Kórus —, amely a Budapesti 
MÁV Filharmonikus Zenekar
ral Bartók: Cantata profana 
című művének első debreceni

bemutatójára vállalkozott. Két 
évadban vezető karnagya volt 
a debreceni MÁV Filharmó
nikus Zenekarnak és sokan 
emlékeznek még Kodály Szé
kelyfonó című művének általa 
történő megszólaltatására.

Csenki Imre tanítványai, 
kórus tagjai közül sokan vá
lasztották élethivatásuknak a 
zenét, mert egy életre szóló 
élményt kaptak tőle, a tanár
tól, a muzsikustól, az ember
től. 1950-ben lett az Állami 
Népi Együttes vezetője. Mun
kásságát Kossuth-díjjal is
merték el.

A  bemutató szavak után 
Csenki Imre Kossuth-díjas ze
neszerző szólt két művének 
keletkezéséről. Ezt követően 
felhangzott a Klarinét-rapszó
dia, Gömöri Attila klarinét
művész tolmácsolásában, majd

a Cigányszvit megszólaltatása 
következett. Mindkét mű nagy 
sikert aratott

Az est további részében 
Verdi, Rossini, Donizetti, Puc
cini népszerű operáiból hang
zottak el részletek Mohos Nagy 
Éva operaénekes, Marsay Mag
da érdemes művész, Tréfás 
György érdemes művész, a 
Csokonai Színház magánéne
kesei, valamint Korondy 
György érdemes művész, az 
Állami Operaház magánéneke
sének közreműködésével. A 
műsorban elhangzott Liszt II. 
magyar rapszódiája, valamint 
Tassó című műve. A  hangver
senynek nagy sikere volt a 
dolgozók körében, s ebben nem 
kis része van a debreceni 
MÁV Filharmonikus Zenekar
nak.

FE LV E S Z Ü N K !
K IK É P E Z Ü N K !

A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET -  FÉRFIAKAT,
Munkába indulás előtt Ki lehet a példaképe? LÁNYOKAT -  FIÚKAT

— Emlékeztetőül minden dolgozónak adok egy kis aján- — Ha felkeresem a főnökömet valamilyen problémával, 
aékmalacot, hogy soha sem feledkezzenek meg a takarékos- mindig mélyen lehajtja a fejét.
Ságról.

iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, 
saruzá, vágányfékkezelő, kocsifelíró, 
személy- és árupénztáros, távgépíró, jegyvizsgáló, 
vonatvezető, ralrtámok és rakodómunkás munkakörbe. 
Gimnáziumi, középiskolai vagy vasipari szakmai 
végzettséggel: mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, 
féklakatos, általános Villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ:

festőket, másolókat, ácsokat, 
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, 
pályamunkásokat betanitott- 
és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakaritókat

KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ, minden beosztásban havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken, egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKOROKI

JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, valamint a

KÖZPONTI MUNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest Keleti pu. (Cinkotai kapu) 
Telefon: 145-010.

(Kesztyűs Ferenc rajza)
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O á zis  a Ta jgában

Ukrán fiatalok építik 
a BAM keleti szakaszát

Urgalt, a Baj'kál—Amur va
súti fővonal keleti szakasza 
leendő városának nevezik. Ez 
a szakasz átszeld Kelet-Sziifoé- 
riát és a Csendes-óceán part
vidékéig vezet
ő t évvel ezelőtt, 1974. no- . 

vemiber 7-én, amikor az Uk
rajnából érkezett 320 fiiiaítial 
építő lerakta a jövendő vá
ros eűső lakóházainak alap
jait, .miagám is láttáim a mun
kájukat. Kijevben, Szovjet 
Ukrajna fővárosában azon a 
napon kellemes volt az idő, 
a férfiak átmeneti kabátban, 
a nők kosztümben mentek az 
ünnepi felvonulásra.. Itt azon
ban a hőmérő mínusz 32 Cel
sius fokot mutatott. Körös
körül a tajga húzódott: szik
lák, jégbilincsbe vert patakok 
sokasága. Az ember lába alatt 
az örökké fagyott talaj, amely
nek ingatag jelleméről az épí
tőknek akkor még csak homá
lyos elképzeléseik voltak.

A  m o s z k v a ia k  
példája  n y o m á n

Mi hozta őket ilyen messzi
re — tízezer kilométernyi tá
volságra Ukrajnától? A Baj- 
kál—Amur fővonal (BAM ) 
építése. A  vasútvonal — meg
nyitva az utat a nehezen meg
közelíthető, a teljesen még 
meg nem hódított, a  különbö
ző ásványi kincsekben gazdag 
körzetek felé — új ösztönzést, 
új lökést ad Szibéria és a 
Távol-Kelet termelőerőd, vala
mint az ország népgazdasága 
további fejlesztéséhez. Termé
szetes, hogy a vasútvonal épí
tésének mielőbbi befejezésé
ben valamennyi köztársaság 
lakói érdekeltek. A moszk
vaiak példája nyomán, akik 
Tinda város felépítését vál
lalták, az ukránok a BAM ke
leti szakaszát jötték építeni. 
Az önkéntesekből szervezték a 

, „Dombassz” -ról elnevezett első 
munkacsapatot. • Ugyanakkor 
Ukrajnáiból öt vasúti szerel
vényt indítottak útnak — 
traktorral, bulldózerekkel, elő
regyártót! házakkal, s külön
böző felszerelésekkel, berende
zéseikkel.

ö t  év telt el azóta, s én 
újra felkerestem Urgalt. A 
csegdomini repülőtérről dom
bok lábánál ¡kígyózik az út. A 
kaviccsal nemrég feltöltött út
szakaszt ma már az örök fagy 
vagy a föld alatti vizek az 
egyik helyen lesüllyesztették 
a másikon éppen ellenkezőleg 
— felpúposították. Nehéz dol
guk van itt a gépkocsivezetők
nek.

Az egyik útkanyar után, a 
dombon feltűnik a  jelzőtábla: 
„Uirgal”  féüraittal. Szabályta
lan architektúrájú több eme
letes lakóházak emelkednek a 
magasba, homlokzatukon uk
rán díszítőelemekkel, továb
bá a kárház, a kultúrház épü
lete. Jelenleg 6500 ember él 
itt, de a város továbbra is 
gyors ütemben növekszik.

A  jé g  b ilin csé b e n
Nyikolaj Lukjanyenko épí

tésvezető kalauzolt bennün
ket az épülő, terjeszkedő vá
rosban.

— Egy több emeletes lakó
ház felépítéséhez itt csaknem 
kétszerannyi energiára és 
anyagi erőforrásra van szük
ség, mint az oroszországi fö- 

• derádó középső övezetében — 
mondja. — Az örökké fagyott; 
talaj nagyon csalóka. Azt hin
né az emíber, hogy mi sem 
egyszerűbb, mint házat építeni 
itt: a jég bilincsébe vert ta
laj kemény, mint a vas, nyu
godtan lehet rajta építkezni. 
Sajnos azonban a vaskemény 
talaj, ha házat építenek rá, 
mocsárrá, ingatag aljzattá vá
lik. Éppen ezért először 15 
méteres mélységű fúrólyukat 
kell ‘ fúrná, a furatokba vas
betoncölöpöket kell leverni, 
házanként 150—200 cölöpöt, s 
.ezekre rakják az előregyártott 
betonlapokait A  külső falakat 
vastagabbra kéül rakni, az ab
lakon nem duplán, hanem 
triplán kéül beüvegezni, hogy 
a meleg ne illanjon ki a la
kásból
. Az urgald lakóházakban 
minden szükséges kelték meg
található : meleg víz, szemét-

I

Munkába indul a Ja&utszkij Komszomol brigád
(A PN  felvétel)

gyűjtő-vezeték, tágas konyha, 
vülHamos főzőlap stib.

Urgainak egyelőre sem sa
ját technikuma, sem egyeteme 
nincs, ám a fiatalok fele ta
nul. A  habarovszki főiskolák 
a városban megnyiitották ki
helyezett tagozataikat. A  szo
kásos előadásokat pedig a 
hallgatók a televízió képer
nyőjéről hallgatják, a videó - 
magnetofonon keresztül. A  
hallgatók itt beszélik meg a 
tanárokkal az anyaggal kap
csolatos problémáikat, itt is 
vizsgáznak.

Napjainkban Urgal gyors 
ütemben nagy vasúti csomó
ponttá fejlődik — a vasútvo
nalak távol-keleti gyűrűjévé. 
Az Urgaltól az Amur melletti 
Komszomolszkig vezető 500 
kilométeres szakaszon 1979 jú 
liusában indult meg a vasúti 
forgalom. A  távol-keleti1 fá
val megrakott első vasúti sze
relvények áT szárnyvonalon 
már elindultak a Csendes
óceán partján épült Vanyino 
kikötőbe. Ezenkívül a transz- 
szibériai vasútvonal Izveszt- 
kovaja nevű állomásától 
szárnyvonal vezet Urgalig, 
amely a két vasúti fővonalat 
összeköti egymással. Komszo- 
molszk Amurtól a már üzem
be helyezett szárnyvonal Ha

barovszkig vezet, és a BAM - 
ot szintén összeköti a régi 
transzszibériai vonallal. Ez a 
gyűrű a tenger mellék vala
mennyi körzetét egyesíti.

E z  a vid é k  
g a z d a g  s z é n b e n

Urgafl. körzetében a jövő
ben területi termelési komp
lexum ¡kialaikítását tervezik: a 
vidék gazdag szánban, a fel
tárt szénkészletek elérik a 32 
milliárd tonnát, s más hasz
nos ásványokban. A  Bűre ja 
felső folyása mentén elterü
lő 67 ezer négyzetkilométer
nyi terület 80 százalékát er
dő borítja. Iit't fekszik Urgal 
is. Már dolgoznak itt a faipari 
üzemek, az utak hiánya miatt 
azonban az ágazat csak las
san fejlődött. A  BAM lehető
vé teszi, hogy a fát az év 
minden szakában elszállítsák. 
Jelenleg hatalmas, kitűnően 
gépesített fafeldolgozó-komp
lexumok épülnek. A  kitermelt 
fa egy részét a  Csendes-óceán 
medencéjébe fekvő országokba 
exportálják.

Jevgenyij Bugajenko 

(APN)

Alagútbélés 
a BAM-hoz
Számítógépes szimulációval 

készült földrengésmodell se
gítségével számolták ki a Le
ning rád i Bányászati Egyetem 
tanárai a Bajkál—Amur vas
úti fővonal aHagútjaihoz a 
biztonságos bélésfalak szerke
zetét.

— Még nem ismerjük 
eléggé a szeizmikus mozgá
soknak a vasúti alagutakra 
gyakorolt hatását, pedig ez a 
probléma most a BAM vona
lain meglehetősen időszerűvé 
vált — mondotta a kísérlet
hez fűzött kommentárjában a 
bányaépítési tanszék vezető
je, N. Bulicsev professzor. — 
A Bajkáltól északra a vas
útvonal építése most érkezett 
el a leginkább földrengés- 
veszélyes vidékekre. A  föld
rengések kipattanásának
koordinátáit előre nem lehet 
ugyan megjósolni, de meg 
lehet akadályozni a földlöké
sek pusztításait.

M ivel ismerjük a földren
gést követő kéreghullámok 
¡természetét, a  számítógép se
gítségével alkalmas módszert 
találhattunk az alagút szer
kezetének kialakítására.

— APN  —

Eszperantó nyelvű 
vasúti szakszótár
Nemrég jelent meg az UIC 

12 000 vasúti szakkifejezést 
tartalmazó hatnyelvű szótárá
nak ( Lexique Général Des 
Termes Ferroviaires) harma
dik kiadása. Mint arról már 
lapunkban is tájékoztattuk ol
vasóinkat, a Nemzetközi Vas
utas Eszperantó Szövetség 
szakszótár bizottsága e szótár 
eszperantó nyelvre való lefor
dításán dolgozik. Nagy szakis
meretre és idegen nyelvtudás
ra van szükség ehhez a mun
kához. Nemzetközi összefo
gással a befejezéshez közeledik 
ez a munka, ..  ̂. s 

A  közelmúltban Győrben, a 
Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskolán rendeztek 
ilyen tanácskozást, amit dr. 
Hegedűs Gyula főigazgató nyi
tott meg. A  munkaülésen a ju
goszláv, az NSZK, az osztrák, 
a csehszlovák és a magyar bi
zottságok tagjai vettek részt. A  
többi országból írásban küdték 
el észrevételeiket, javaslatai
kat a szótárral kapcsolatban.

Patay János

NSZK delegáció tanulmányozta 
szakszervezetünk tevékenységét

Június 2-től 7-ig szakszervezetünk vendégle volit az NSZK 
vasutas-szakszervezet háromtagú delegációja: Erwin Plau- 
mann főpénztáros, Werner Schiwe központi vezetőségi tag és 
Kari Klein, a számvizsgáló bizottság tagja.

A  delegációt, amely szakszervezetünk munkáját tanul
mányozta, fogadta Szemők Béla, a vasutas-szakszervezet 
titkára.

Ellátogattak többek között a balatonkenesei gyermeküdü
lőbe, a hévízi szanatóriumba, a tapolcai vasutas művelődési 
házba, a BVSC-be és a gyöngyösi kitérőgyártó üzembe. Ta
pasztalatcserén vettek részt központúink pénzügyi és gazda
sági osztályán, és Pere József oszitályvezető tájékoztatta a ven
dégeket a vasutas-szakszervezet pénzügyi munkájáról.

A személy- és teherszállításban

Gyümölcsöző az együttműködés 
a KGST-országok vasúti közlekedésében

Szemők Béla, központi vezetőségünk titkára tájékoz
tatja a vendégeket

(Laczkó Ildikó felv.)

Hetvenöt éves bolgár testvérlapunk

a Transzportén Glas
Tiszteletet parancsoló jubi

leumához, az első szám meg
jelenésének 75 éves évfordu
lójához - érkezett bolgár test- 
vérlapunk, a Transzportén 
Glas. Az évfordulóról május 
21-én nagyszabású ünnepségen 
emlékeztek meg Szófiában, 
melyre a szocialista országok 
testvér lapjainak főszerkesz
tőit is meghívták.

A  bolgár ellenállók szövet
ségének székházában rendezett 
ünnepség elnökségében helyet 
foglalt Peko Takov, a Bolgár 
Kommunista Párt Központi 
Bizottság politikai irodájának

tagja, Sztoján Mihajlov, a köz
ponti bizottság titkára, Vaszil 
Cano közlekedési miniszter, 
Gevrgi Georgiev, a Bolgár 
Szakszervezeti Tanács titkára, 
a minisztérium, a közlekedési 
ágazatok és a szakmai szak- 
szervezet számos vezetője.

Az ünnepi beszédek elhang
zása után kitüntetések átadá
sára került sor. A  Transzpor
tén Glas szerkesztőségének 
Peko Takov átnyújtotta a bol
gár államtanács magas kitün
tetését, a  Georgi Dim itrov Ér
demrendet.

A  szocialista országok vas
úti közlekedéséinek fejlesztésé
ben jelentős szerepet játszik 
a Kölcsönös Gazdasági Segít
ség Tahácsa keretében meg
valósuló együttműködés. A 
KGST-országok egy sor nem
zetközi szervezetet hoztak lét
re. Ezek közé tartozik a kö
zös tehervagonpark, az OPW 
is. Ez a szervezet hatékonyan 
működik. Segíti az üresjáratok 
csökkentését, a vagonok gyor
sabb fordulóit, a rendezőpá
lyaudvarok munkájának javí
tását, a nemzetközi fővonalak 
jobb kihasználását.

Az együttműködés másik 
fontos területe az üzemelteté
si feladatok jobb ellátása a 
nemzetközi forgalomban. Ez 
mindenekelőtt a ki- és bera
kodás meggyorsítására és, ol
csóbbá tételére, valamint az 
országok közötti átrakás nél
küli szállításra vonatkozik. 
Megoldásuk fő iránya a va
gonok megfelelő nyomtávra 
történő átállítását szolgáló 
egységes technikai megoldások 
és tökéletesített módszerek be
vezetése, az egységes csoma
golás széles körű alkalmazá
sa, rakodólapok és más a ra
kományok gépesített- feldolgo
zását megkönnyítő eszközök 
használata.

Vegyük például a szovjet 
vasutak Ívovi igazgatóságát. 
Rajta keresztül jut Európába 
a szárazföldi szállítóeszközö

kön útnak indított szovjet 
export fele. A Ivovi vasút- 
igazgatóságot négy szomszé
dos ország, köztük Magyaror
szág vasúti hálózatával tizen
három határátkelőhely köti 
össze. Szoros baráti szálak 
fűzik egymáshoz a csapi és 
a záhonyi vasutasokat. Tizen
hat évvel ezelőtt ez a két kol
lektíva szerződés kötött egy
mással az együttműködésről 
és a tapasztalatok cseréjéről. 
Együttműködésük lehetővé te
szi a szállítási tervek teljesí
tését, a vagonállás csökkenté
sét, a menetrend betartását.

Nagy jelentősége van a sze
mélyszállításban kialakult 
együttműködésnek is. Közös 
erőfeszítésekkel szervezik pél
dául a nemzetközi expressz
vonatok forgalmát. Expressz
vonatok közlekednek Moszk
va és Budapest között is. Eze
ket mindig korszerűbb ké
nyelmesebb kocsikból állítják 
össze.' Kiszolgálásukat a leg
jobb vasutasbrigádok . végzik. 
A  mozdonyvezetők versenge
nek a menetrend lehető leg
pontosabb betartásáért

— A szomszédos országok
kal, így Magyarországgal is 
évről évre tökéletesítjük a 
személyforgalmat — mondta 
G. Por oh, a Ívovi vasúti gaz- 
gatóság vezetője. — A ma
gyar kollégákkal közösen ál
lítjuk össze az ehhez szüksé

ges intézkedési programot. 
A  szoros együttműködés lehe
tővé tette, hogy a munkacso
portokat sikerült összehangol
ni. A  határ két oldalán szol
gálatot teljesítő brigádok tag
jai személyesen ismerik egy
mást. Együtt készülnek az 
1980-as olimpia részvevőinek 
vasúti szállításával kapcsola
tos feladatok megoldására is.

— Az elmúlt évben a KGST 
X X X III. ülésszaka elfogadta 
a szállítók hosszú távú cél
irányos együttműködési prog
ramját. Ez a program is elő
irányozza a vasúti közleke
désben való együttműködést. 
A szállítások növekedésének 
előrejelzésére támaszkodva 
1990-re — 1976-hoz viszonyít
va — az utasforgalom mint
egy kétszeresére, az áruforga
lom pedig 60—80 százalékkal 
növekszik. A  program tartal
mazza a közösen megoldandó 
főbb feladatokat, továbbá azt 
is, hogy az építésre és felújí
tásra fordított erőfeszítéseket 
14 kelet-nyugat és négy észak- 
dél irányú fővonalra kell össz
pontosítani. A  megépítendő 
vonalak között vannak olya
nok is, melyek Magyarorszá
gon haladnak át. Ezek a K ri- 
v o j■ Rog—Lvov—Budapest, a 

Szczecin—Budapest—Szófia— 
Gdynia—Budapest—Burgasz 

között közlekednek majd.

J. Grecsanyin '

Peko Takov átadja a Georgij Dimitrov Érdemrendet 
Petko Tomovnak a Transzportén Glas főszerkesztőjé

nek

Szabadka és Indija között *

Átadták rendeltetésének 
a villamosított fővonalat

Urbán Lajos, közlekedés- és postaügyi államtitkár, 
Szűcs Zoltán vezérigazgató kíséretében május 30-án 
Jugoszláviában részt vett az Indija—Újvidék—Szabad_ 
ka—országhatár közötti vasútvonal villamosításának 
befejezése és üzembe helyezése alkalmából rendezett 
ünnepségen. A  vonalszakasz villamosítása jelentősen 
meggyorsítja a két szomszédos ország közötti vasúti 
forgalom lebonyolítását, fokozza az üzembiztonságot és 
a gazdaságosságot

Urbán Lajos tárgyalt Nikola Kmeziccsel, a Vajdaság 
Szocialista Autonóm Tartomány végrehajtó tanácsának 
elnökével és más jugoszláv vezetőkkel a magyar— 
jugoszláv közlekedési és hírközlési együttműködés to
vábbfejlesztésének időszerű kérdéseiről.
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Balkezes, de nem suta
HORKAI, AKI ÚJRA OLIMPIAI BAJNOK AKAR LENNI

A  medencék világában rend
szerint úgy emlegetik: „a kis 
Horkai”. Pedig Horkai György, 
a BVSC válogatott vízilabdá
zója 180 centiméter magas, 
testsúlya pedig 70 kiló — vagy
is nem tartozik a kifejezetten 
aprócska emberek közé. Ha 
azonban összehasonlítjuk egy 
„igazi” vízilabdázóval — Fa
ragóval, Csapóval, a szálfater
metű Szívósról nem is beszél
ve —, valóban kicsinek lát
szik.

Már, ami a termetét ille
t i . . .

Az eredményességet azonban 
nem pusztán a kilók, a centi
méterek határozzák meg. Erre 
enged következtetni az, hogy a 
huszonhat esztendős, mahol
nap kétszázszoros válogatott 
sportoló éremgyűjteményében 
szép számban található a sár
gásán csillogó nemesfémből: 
volt már olimpiai és Európa-  
bajnok, szerepelt a Világ Ku
pán győztes magyar együttes
ben. Jószerivel csak a világ- 
bajnoki arany hiányzik a leg
rangosabb trófeák közül.. .

Tősgyökeres vasutas ver
senyző, pályafutását is a Sző- 
nyi úton kezdte —  úszóként 
Gyorsaságát aztán a pólósok 
között is jól kamatoztatta, s 
kamatoztatja a mai napig: 
rendszerint ő úszik a labdára, 
s rendszerint — el is éri...

A  szakemberek 1972-ben fi
gyeltek föl rá, amikor a ma
gyar csapat tagjaként arany
érmet szerzett a Szentesen le
bonyolított Ifjúsági Barátság nyelven így mondják: a ka- Hogy milyen szereplést vár 
Versenyen. Két esztendővel pus lába alól éppen „kivették Horkai a csapattól, önmagától 
később már biztos tagja a a sámlit”, azaz süllyed. a moszkvai olimpián, az aligha
Bécsben győztes EB-együttes- s  miután a vízilabdát — a kérdéses. Hiszen aki ismeri a 
nek. Csapatba kerülését so- pontozásos sportágakkal ellen- magyar vízilabdázás múltját, 
kan azzal magyarázták, hogy tétben — gólokra játszák, jelenét, erejét 
balkezes, s az ilyen játékos Horkai György nagy tisztelet- 
egyszerűen hiánycikk a ma- nek örvend a medencék vilá- 
gyar mezőnyben. Bár a meg- gában. Nem véletlen, hogy 
állapításban van némi igaz- Gyarmati Dezső szövetségi ka
ság, Horkai nem sokkal a be- pitány csapatában kulcsszerep olimpiai bajnok szeretne 
mutatkozás után bebizonyítot- hárul a budapesti vasutasok lenni. Mert — így mondja: azt 
ta: egyéb tekintetben is ren- játékosára, ö  az egyik lég- az érzést, ott a dobogó tete 
delkezik a klasszis játékosok biztosabb ember az együttes- 
erényeivel. Ez a fiú, kérem lát ben, helyét senki sem kérdő

jelezi meg.

Magasba lendül a félelmetes bal kéz

az tudja: az 
ezüstérem itt már a kudarc
cal egyenlő.

Horkai György Moszkvában

a vízben.. .  Tudatában van 
annak, hogy a vízilabdázás 
csapatjáték, s mint ilyen, leg
jobbjait egyebek mellett a
helyzetfölismerés is jellemzi___
Nem tartozik a gólokat ontó 
pólósok közé, egyesületében és 
a válogatottban egyaránt amo
lyan előkészítő, kiszolgáló sze
repkört tölt b e ...

De azért attól a félelmetes 
balkéztől így is rettegnek a 
kapusok a világ minden táján. 
Nem véletlenül!

Pedig nemigen akad olyan 
utánpótlás vízilabdaedző, aki 
engedné, hogy tanítványa úgy 
lőjön, ahogyan Horkai, fgy 
ugyanis — legalábbis a fizika 
törvényei szerint — nem lehet 
lőni. Horkai nyújtott karját a 
feje mellől vállmagasságig le
engedi, aztán a már szinte ál
ló labdát egy csuklómozdulat
tal villámgyorsan, a legkiszá
míthatatlanabb pillanatban 
lövi a hálóba. Tempó közben, 
vagyis akkor, amikor — szak-

jén, nem lehet megunni. . .

Pilhál György

KISZ-fiatalok

járőrversenye
A  Győzelem Napja alkal

mából Celidömölk üzemfő
nökség KISZ-bi zotts ága a 
közelmúltban járőrversenyt 
rendezett a fiatalok részére, 
Alsóság-parkerdőtől a ságihe
gyi ifjúsági pinceklubig. Az 
első három helyet a vontatá
si főnökség KISZ -ölapszerve- 
zetének csapatai szerezték 
meg.

A  győztes csapat vándor
serleget, a második és a 
harmadik helyezett csapatok 
sportfelszerelést és könyvju
talmat kaptak.

Lövészverseny

Hatvanban
A  hatvani vasutas MHSZ 

lövészíkluíb a közelmúltban 
KISZ-kupa iövészversenyt
rendezett, amelyen a  csomó
pont száz fiatalja vett részt. 
Egyéniben első: Szabó István, 
a lányok közül Kotler Ágnes. 
Csapatban a győztes a vonta
tási főnökség I-es KlSZ-alap- 
szervezete lett. Második a 
távközlés, harmadik pedig a 
vontatási főnökség II-es
KISZ-alapszervezete lett.

— Ünnepi könyvhét. Szom- — Szakmai találkozó. Ismer- 
bathelyen, a vasutasok Hala- kedéssel egybekötött szakmai 
dás Művelődési Házában — találkozót rendezett a közel- 
az ünnepi könyvhét alkalmá- múltban a hatvan— füzesabo- 
ból — Fodor András, József nyi pft-főnökség Hatvanban, 
Attila-díjas költő dedikálta amelyre a hatvan—salgótarjá- 
könyveit. A  művelődési ház ni pft-főnökség szakemberéit 
zsúfolásig megtelt könyvtárá- hívták meg.
bán a vasutas családból szár
mazó költő életútjáról és ver
seiről beszélt olvasóinak.

— Nyugdíjas búcsúztató. A

Több mint ezren rajtoltak

Vasutas Kupa és Csík Judit 
nemzetközi tájfutóverseny a Börzsönyben
A  Törekvés SE Tájfutó 

szakosztálya által rendezett 
31. Vasutas Kupa és Csik Ju
dit nemzetközi tájfutóver
senyre ezúttal a  Börzsönyben 
került sor. öit ország —  Bul
gária, Csehszlovákia, az NDK, 
Svájc és a Szovjetunió 
— több mint 200 versenyzője, 
valamint 75 hazai klub 900 
tájfutója indult. Ez a létszám

rekordnak számít a  verseny- 
sorozat történetében.

Az első napon Szobtál 
északra, a 4 kategóriás vál
tóversenyen 409-en indultak. 
Újdonság volt az először ki
írt 4 tagú utánpótlás váltó, 
két 13 és 1 éves fiú, illetve 
lány részvételével, ahova 22 
csapatot neveztek. A  látvá
nyos tömeges rajtok után a

célkapu várta az 1135 befu
tót. Az induló szülők gyer
mekeit az idén is gyermekmeg
őrzőben foglalkoztatták. A 
legkisebbeknek az erdő szélén 
futóversenyt rendeztek. A  
med rés pataki vadászháztól 4 
különbusz szállította vissza a 
versenyzőket Verőcére, ahol 
megfürödve, pihenten mérle
gelték a saját maguk által

M I É R T  S Z Ű N T  MEG

d BVSC jégkorong-szakosztálya ?
Néhány héttel ezelőtt hír jelent meg a napilapok 

sportrovatában: »Megszűnt a BVSC jégkorong-szakosz
tálya”. A  néhány soros indoklásból csupán annyi de
rült ki, hogy a t egyesület elnökségét már régóta fog
lalkoztatta a szakosztály anyagi helyzete, többször szóba 
került a megszüntetés gondolata. Ok: az egyesületi költ- 
ségvetés képtelen fedezni a szakosztály kiadásait, s 
ezért az egyetlen járható utat választva az elnökség 
március 21-én elvi állásfoglalást holott a szakosztály 
megszüntetéséről, s erről tájékoztatta az illetékes sport
szerveket is. A z április 24-én lezajlott újabb elnökségi 
ülésen született meg a végleges döntés...

Vágvölgyi Mátyást, a BVSC-elnökét a szakosztály 
megszüntetésének emberi oldalairól kérdeztük.

— Nem volt más kiút az egyesület vezetése előtt. 
Egyszerűen képtelenek voltunk biztosítani az anyagi 
feltételeket, s ezt, bizony, a többi szakosztály is meg
érezte. Szerencsére a versenyzők is átérezték ezt a 
helyzetet, hiszen látták, tapasztalták, hogy évekig min
dent megpróbáltunk a szakosztály életben tartásáért. A 
bázisszerv anyagi támogatása önmagában nem volt 
elegendő, máshonnan pedig egyetlen fillért sem kap
tunk. A  helyzet akkor vált igazán kritikussá, amikor 
újabb áremelkedés történt a túlnyomórészt import föl
szereléseknél. A  legutolsó hónapokban még olyan ese
tek is előfordultak, hogy a fiúk a saját költségükön, 
zsebből járultak hozzá a fölkészülés egyes kiadásaihoz. 
Ez, természetesen nem mehetett tovább ...

P. Gy

váltóhelyen bőven akadt kiszámított és kifüggesztett 
izgalom a nézők körében, 
amikor a harmadik, illetve 
negyedik futónál megkezdő
dött a hajrá. Végül is a 4 
kategóriában a PVSK, DVTK, 
a Szegedi VSE csapatai győz
tek.

Másnap az egyéni küzdel
mekre került sor. Két rajból 
4 órán át, egy és két percen
ként, folyamatosan indultak 
a rangsoroló és minősítő ka
tegóriák futói, majd a min
denki számára nyűt kategó
ria, összesen 24 korcsoport. E 
napon is önálló versenyt ren
deztek az .utánpótlás kategó
riák számára. A  Márianoszt- 
ra és Kóspallag közötti erdős 
terepről erre az álkalomra új 
speciális tájfutó térképet he
lyesbítettek a  Törekvés tájfu
tó szakosztály versenybírói. A 
pályák hossza a korcsoport
tól függően 2,5 km-től 12,5 
km-ig terjedt, a szintek 100 és 
600 méter közöttiek voltak, 
míg az ellenőrzőpontok száma 
6 és 19 között mozgott. A 
mély, helyenként csúszós, sá
ros talajon színvonalas ver
senyt vívtak a tájfutók.

A  résztvevő nemzetek zász- 
laával feldíszített célban 2

eredményeket. Az önkiertéke- 
lés módszere idén ismét be
vált.

A  kategóriák győztes csapa
tának 3 tagja emlékzászlót, a 
klub Vasutas-vándorserleget 
kapott 1 éves megőrzésre. A 
felnőtt férfiak 21 A  kategó
riáját Nyúl József, a Haladás 
VSE versenyzője, míg a női 
19 A  versenyt Rostás Irén a 
HVSE versenyzője nyerte.

A  verseny keretében bo
nyolították le az európai vas
utas klubok Lokomotív kupa
versenyét 15 szakosztály 10— 
10 tagjának részvételével. Ez a 
verseny, melyet Drezda, Prá
ga és Budapest szakosztály- 
vezetői hoztak létre, az idén 
immár a hetedik alkalommal 
került megrendezésre. A  ver
senyen j6 magyar, 3 NDK-be
li, 5 csehszlovák és 1 svájci 
klub versenyzői indultak a 
váltóverseny 3 kategóriájá
ban, majd másnap az egyé
ni verseny 10 korcsoportjában 
4 férfi, 3 nő és 3 szenior részt
vevővel.

Az összesített eredmények 
alapján a Lokomotív Drezda 
győzött, második a PVSK, 
míg 3. a Törekvés együttese 
lett

— Író-olvasó találkozó. A 
Landler járműjavító művelő
dési házának vezetősége jú
nius 3-án író-olvasó találko- 

miskolci járműjavító szakszer- zót rendezett Vendégük Ki
vezeti bizottsága május 30-án rályhegyi Pál író vo lt 
búcsúztatót rendezett a  közel- > -.-jjj
múltban nyugdíjba vonult 32 
vasutas részére. Az egykori 
kollégákat a szakszervezeti bi
zottság titkára köszöntötte, 
majd az üzem férfikórusa mű
sort adott tiszteletükre.

— Űrhajók és űrállomások.
A  tapolcai Batsányi János Mű
velődési Ház nyugdíjas klub
jának tagjai részére „Űrhajók 
és űrállomások” címmel elő
adást tartott Vértes Ernő csil
lagász. Az űrhajózás fejlődését 
filmen is bemutatta.

— Kiállítás. A  kiskunhala
si Thorma János Múzeum és 
a vasutasok művelődési háza 
június 1-én, „Vajdasági gyer- 
mekviseletek” címmel kiállí
tást rendezett a művelődési 
házban. Az érdekes kiállítást 
— amely június 22-ig tekint
hető meg — dr. Sólymos Ede, 
a bajai Türr István Múzeum 
igazgatója nyitotta meg.

— Ankét A  Népszava ¡szer
kesztősége a közelmúltban 
nagy sikerű ankétot tartott 
Szentesen, a vasutasok műve
lődési házában. Az ankéton 
megjelent több száz olvasónak,
Sztankai József, Horn Gábor 
és Gulyás Márta, a lap mun
katársai adtak tájékoztatást a 
Népszava profiljáról, szerkesz
tési elveiről, majd kérdésekre 
válaszoltak.

—  Véradás. A  hatvani vas
úti csomóponton ebben az év
ben már másodszor szerveztek 
véradónapot. Legutóbb — 
májusban — összesen 113-an 
negyven liter vért adtak térí
tésmentesen.

—  Kirándulás. Mátraballa 
állomás Rákóczi szocialista 
brigádja a közelmúltban egy
napos kirándulást szervezett 
Losoncra. A  brigád megismer
kedett a város nevezetésségei- 
vei és tanulmányozták a vas
útállomás dolgozóinak munká
ját is.

— Oktatás. A közelmúltban 
a hatvan—salgótarjáni pft-fő- 
nökségen is befejeződött a 
szakszervezeti politikai okta
tás. A  négy típusú politikai 
otatáson összesen 270-en vet- j 
tek részt

L ak ásc se re
Elcserélném  vasutas dolgozóval 

budapesti, nagym éretű szoba, 
konythós — kettő szoba komíor* 
tossá lailalkítható — íMÁV-bórliakó- 
sotmait (Északi főtműhely-4e4ep) 
budapesti kom fortos, tan ácsi ke- 
kezélsű garzonira vagy kisméretű 
egyszobásra. Érdeklődni felvet 
egész nap: 893—872, Szabó lakás.

Elcserélném  Budapest, XV. ke
rületiben levő m ásfél szobás, össz
kom fortos laikusomat budapesti 
két pliusz félszobás Vagy egy 
plusz ikét félszobásra. Érdeklődni 
lettet m unkaidőben 9—16 óráig a 
40—32 vagy 220-680  34P m. te
lefonszám on, Császárné.

Elcserélném  1 szoba komfortos, 
61 négyzetm éteres, htarmadtt 
em eleti, utcai MlAV-bérlakósonisi 
hasonló alapterületűre második 
em eletig. M inden budapesti csere 
érdekel, liftes ház előnyben. Cím: 
Szebenónyi Lajos, Budapest, Ke
repesi út 5. III. 30. sz. m . szá
mú épület. 1067.

Elcserélném  budapesti másfél 
szobás, m odem , összkomfortos,
| erkély es, m ásodik em eleti, hívó- 
liftes MAV-ibénlia!kásoma.t hasonló 
m inőségű nagyobb budapesti vas
utas dolgozóval vagy M ÁV bér
lakásban é lő  nyugdíjassal. Taná
csi, m egfelelő szövetkezeti vagy 
OTP cserelakás ás érdekéi. Érdek
lődni lehet munkaidőben a 34—28 
üzemi vagy 220—660 121 m. tele
li oniszámoin.

Elcserélném  két szoba kom for
tos, Rákosszentm ihály állomás 
épületében levő lakásom at 1,6 
vagy 1 szoba összkom fortos bu
dapesti tanácsi lakásra. Érdeklőd
ni tlehet telefonon : 228-—488Musz
ka Gyulámé.

Elcserélném  debreceni két szo
ba összkom fortos, távfűtéses, 64 
négyzetm éteres lakásom at buda*J pesti hasonlóra vagy 1,5 szobásra 
vasutas dolgozóval. Érdeklődni 
üzemi telefonon : 03—14—22, reg
gel 0—16 között.

Elcserélném  egy szoba kom for
tos, 35 négyzetm éteres kertes 
udvarra néző tanácsi lakásomat 
két szobás vagy  nagyobb MAjV- 
bértaikásra vagy tanácsira. Meg
tekinthető hétköznap 17—20-ig, 
szom bat délután és vasárnap egész 
ruap. C ím : Budapest IX . Hómén
Kató u. 12— 14. X I. lépcső, H. 93. 
Lazányi Isrtváh.

Elcserélném  székesfehérvári egy 
plusz két félszobás 653 négyzet- 
m éteres) tanácsi flakásomfet ha
sonló budapesti vagy  környéki ta
nácsira. L ift van. Lakótelepi ház
m ester! -vagy M ÁV  -bérlakás ás ér
dekel. C ím : Oa-rócz-i Zoltán, Szé
kesfehérvár, József A . u. 2/c. V. 
1. T e le fo n : 42—18.

Elcserélném  nagy méretű (¡97 
négyzetm éter) kettőszobás kom
fortos, II. em eleti (MiAv-bérlaká
somat vasutas dolgozóval egyszo
bás kom fortos, földszin ti vagy I. 
em eleti budai, tanácsi lakásra. 
Érdeklődőid: Budapest VTH. Kere
pesi út ilM5. »VI. ép. EL em. 31. 
Hegedűs.

Tizenhárom olimpiai pont
Á Szolnoki MÁV-MTE»ben vívásban is van utánpótlás

A  Szolnoki M ÁV-M TE  v í- alapján a M ÁVhMTE vívók 
vószakosztályáiban tehetséges 13 olimpiai pontot gyűjtöttek, 
fiatalok versenyeznek. Bizo- A z atléták is jó formában 
nyitja ezt többek között az is, vannak. A  fedettpályás idény 
hogy az idei országos ifjúsá- sikersorozata után helytálltak 
gi és áerdülő vidékbaj- a közelmúltban Budapesten 
nokságon nyolcán harcolták rendezett „B ” kategóriás 
ki az országos bajnokságon szakosztályok minősítő ver- 
való részvétel jogát. A z ifjú- senyén is. Elsősorban az 
sági versenyzők közül leány olimpiai kerettagok szerepel- 
tőrben Pusztai Ildikó „vidék tek jól, és két országos csú- 
baj noki” címet szerzett, Bállá csőt is javítottak.
Csilla pedig bronzérmes lett.
A  serdülőknél Köves Csaba 
kardban ezüstérmesként ju
tott tovább.

A z országos bajnokságra 
májusiban került sor a fővá
rosi sportcsarnokban. A  
MÁV-M1TE nyolc ifi és ser
dülő vívója közül öten jutot
tak a kilences 1 döntőbe. Az 
ifjúsági leány tőrben Pusztai 
Ildikó bronzérmet szerzett,
Bállá Csilla pedig kilencedik 
lett.

Ifjúsági párbajtőrben Ban- 
czik Zoltán negyedik, Hidasi 
Levente pedig ötödik helye
zést szerzett. A  serdülők kö
zül kardban Köves Csaba 
csupán rosszabb tusaránnyal 
szorult a harmadik helyre.
Az összesített eredmények

M AG YAR  VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visd Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Budapest V I., Benczúr u. 41. 

Telefon  városi: 220-872, 
üzem i: 19-77 

K iad ja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

1964 Bpest vn ., Rákóczi út 64.
T elefon : 224-818 

Felelős k iadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója
Csekikszámlaszámunk:

MNB 219 — 11 859 
80—2480 Szóikra Lapnyomda, 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató



Határforgalmi verseny

Tízezerrel 
több kocsi

Lökősháza állomáson ünne
pélyes ' külsőségek között ad
ták át a Vasutasok Szakszer- 
veifete elnöksége és a MÁV 
vezifigazgia'tája állal adomá
nyozik tt oklevelet, melyet az 
1979. évi eredlmények alapján 
a magyar vasutas kollektíva 
érdemelt ki. Az ünnepségen 
részt vettek: a román vasuta
sok, a MÁV Vezérigazgatóság, 
az MSZMP Békés megyei Bi
zottságának, a szegedi igazga
tóság, a vasutas-szakszervezet 
és a határforgalmi szervek 
képviselőd.

Faragó Béla MÁV képvise
lő méltatta az elért eredmé
nyeket. Elmondotta többek kö
zött, hogy a nemzetközi sze
mély- és áruszállítási igények 
lehető legjobb kielégítésére tö
rekeditek. 1979-lben mintegy 
tízezerrel több vasúti kocsit 
adtak át, illetve vettek át a 
a román vasútaktöl. Az áru
tonna-forgalom közel félmil
lió tonnával emelkedett. 
Ugyanakkor csökkent a gép
menetek száma, s a mozdo
nyok tartózkodási ideje.

A románt és a  magyar va
sutasok jó kapcsolata, baráti 
együttműködése lehetővé tet
te, hogy a határforgalom szin
te egész Övben zökkenőmente
sen bonyolódott le. Az elért 
eredményekhez nagymérték
ben hozzájárult a két vasút 
dolgozód között három évvel 
ezelőtt megindított szocialista 
mim keverseny, melyhez a ro
mán vasutas dolgozók is csat
lakoztak, s a meglevő prob
lémák megoldására, a kiét 
vasút érdekédnek összeegyez
tetésére törekedtek. Kedve
zően befolyásolta az eredmé
nyeket a vám és határőr i 
szervekkel kialakult jó együtt
működés is.

A magyar vasutasok másod
szor kapták meg az elisme
rő oklevelet, melyet a vezér- 
igazgatóság és a vasutasszak
szervezet ’képviselője adott át. 
A munkában élenjáró dolgo
zók közül heten, kiváló dol
gozó kitüntetésben- részesül
tek.

Barátságvonattal 

a Szovjetunióba
Június 30-án este 23 óra 50- 

kor a Nyugati pályaudvarról 
indult az a Barátság különvo
nat, amellyel 334 vasutas uta
zott a Szovjetunióba. A vonat 
utasainak döntő többsége olyan 
szocialista brigádvezető vagy 
brigádtag, akik társaikkal 
együtt az elmúlt évben vég
zett eredményes munkájukért 
különböző fokozatú brigádki
tüntetést érdemeltek ki.

A különvonat első állomása 
Kije v lesz. Ezután Lenin- 
grád, majd Moszkva követ
kezik. A 12 napos út jó al
kalom lesz a részvevőknek ar
ra, hogy megismerkedjenek e 
három szovjet város neveze
tességeivel. A program ugyan
akkor lehetővé teszi szovjet 
vasutasüzemek megtekintését 
és baráti találkozók létesíté
sét az üzemek dolgozóival.

Üdülőavatás
Boglárlellén

Bensőséges ünnepség kereté
ben adták át június 27-én a 
dunakeszi járműjavító felújí
tott boglánlellei üdülőjét. Az 
1959-ben létesített üdülő re
konstrukcióját két évvel ez
előtt kezdték el. Az üzem erre 
a célra majdnem kétmillió fo
rintot kapott. A kivitelezési 
tervek elkészítését és a felúj í-. 
tását jórészt társadalmi mun
kában végezték.

A létesítményt Kardos Tibor, 
a vezérigazgatóság gépészeti és 
járműfenntartási szakosztályá
nak helyettes vezetője és Ré- 
vay Sándor, a jár mű javító üze
mek szakszervezeti bizottságá
nak titkára adta át Bősz Jó
zsefnek, a járműjavító szó-tit
kárának és Bakó Károly igaz
gatónak.

Bősz József köszönetét mon
dott mindazoknak, akik társa
dalmi munkával vettek részt 
az üdülő felújításában. Most 
már hetvenen pihenhetnek 
egyszerre a korszerű, kényel
mes létesítményben.

VILÁG PROLETÁRJAI ,  EGYESÜLJETEK' Kastélyból kórház

VASUTAS
A  VASUTASO K SZAKSZERVEZETENEK LAPJA
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A 11 kilom éterövezet helyett csak öt m arad

A díjszabási rendszer korszerűsítésével 
egyszerűsítették a személyzeti menetjegyeket
A bevétel nem  változik, de jobban já rn a k  a dolgozók

A Minisztertanács határo- csak egyszerűsítést jelent az jegynek a dolgozó által fize 
zatának megfelelően a sze- is, hogy a MÁV és GySEíV tendő részár egész forintra 
mélydíjszahási rendszer kor- közöM díjszabási metszőpont kerökftése bevételi oldalról 
szerusitésenek keretében elké- megszűnik.
szült a vasutas arcképes iga- a  legcsekélyebb személyze- i«tentóktelen, viszont jelentős 
zolvány alapján kiszolgáltat- ti menetdíjat a kezdő övezet- könnyebbség a jegykiadó he
ható személyzeti menetdíjak ben 1—50 km-ig második ko- lyek számára, 
forintkerekítése és a kilomé- csiosztályon történő utazás , .. . . . .  ,
terövezetek összevonása. esetén 1 forintban állapították A szemelVzetl menetdíjak

A díjszabási rendszer kor- meg. Az 1 -50  km-es távol- forintra történő kerekítése és 
szerűsítés'ével lényeges egy- Ságban a személyzeti jegy íme- a kilométerövezetek összevo- 
szerűsítés vált lehetővé. A nettérti utazásra érvényes. nása az utasok és a jegyki- 
jelenleg érvényben levő C.52. Eddig a legcsekélyebb me- adóhelyek számára is lényeges

Menetkedvezményi ütasí- netdíj — egy útra — 0,40 fo- egyszerűsitést jelent. A sze-

Tatai változások

tás a személyzeti menetdija- rint volt. Tekintettel arra .
kát TI kilométerövezet sze- hogy ebben az övezetben bo- melyzeti menetdíjakkal kap-
rint, személy- és gyorsvonat- nyolódik le a legnagyobb fór- csolatos változásokról a Nivá
ra állapította meg. A kilómé- galom, s az utasok túlnyomó talos Lap részletes tájékozta-
terö vezetek összevonásával többsége vissza is tér a ki in- ^
összesen öt ki lométer övezet dúló állomásra, a menettérti
marad meg. Az új kilométer- jegy bevezetése vált célsze-
övezetek menetdíjának klala- tűvé. A  .menettérti jegy alkal-
kításakor döntő szempont mazásával jelentősen csökken 
volt a  jelenlegi övezetekre ér- a jegypénztárak léterheltsége, 
vényes menetdíjak összegének A további díjövezetekben a 
figyelembevétele, valamint a menetdíjak egy útra szólóan 
teljes forintra kerekítés lehe- kerültek megállapításra. de 
tősége. További egyszerűsítést lehetősége van az utasnak ar- 
jelen-t, hogy a menetdíjak sze- ra, hogy személyzeti menet
mély- és .gyorsvonatra egysé- jegyét menettérti útra váltsa 
gesen lették megállapítva 1—2. meg.
kocsiosztály megkülönbözte- Tájékoztatásul közöljük a 
tésével, így a gyorsvonati személyzeti menetdíj-táblá-
pótjegy is megszűnik. Ugyan- zatot:

A péceli Ráday kastély egyike az ország legszebb barokk 
stílusú kastélyainak. Falai között jelenleg betegeket gyó
gyítanak. Az épület a budapesti MÁV Kórház felügyele
te alá tartozik. Az elmúlt év júliusa óta restaurátorok 
munkálkodnak a kastély kulturális értékeinek megmen
tésén. Újjávarázsolják az értékes freskókat, képeket. A 
félmillió forint értékű munkát ebben az évben fejezik be. 
(Képriport a 3. oldalon) (Laczkó Ildikó felvétele)

km 2. 1.

kocsiosztályban forintban

50* 1* 2*
100 2 3
200 3 4
400 4 6
700 5 7

♦ menettérti útra

Az új személyzeti menet- A vasutas családtagok ré- 
díjaidból származó éves bévé- ¡ ¡ ¡ ¡ 1  napi munkátoa járásra 
tel a számítások szerint vál
tozatlan marad. ' rendszeresített félhavi és havi

Évről évre nagyobb az állomás forgalma

dórnak hívják. Almásfüzitőn 
tanulóként szolgált mellettem. 
Igazán büszke vagyok rá, mert 
nagyon jó Vasutas vált belő
le.

— Vannak-e létszámgond
jaik?

— Sajnos, négy váltókeze
lőnk hiányzik, mert nehéz

A sza IC n c

Tata vasútállomás és kör- tásra? — kérdezem Arsi La- vonta, s ez a szám azóta mint- 
nyéke egyike azoknak a szol- jóstól. egy a duplájára emelkedett,
gála ti helyeknek, ahol — kü- _  Mondhatnám, ugyanaz a A vágányok mentén egy fia- 
lönösen nyáron — szinte üdü- helyzet, mint a személyforga- talember közeledik felénk ke
lőtelepi hangulatot árasztanak lomban: egyre nagyobb fel- rékpáron. Közelünkbe érve
a gyümölcsfákkal és díszcser- adatokkal birkózunk meg. lassít, majd illedelmesen kö- 
Jékkel szegélyezett szolgálati Hogy csak a nagyobb fuvaroz- szön.
nelyek, a városról, a tóról, az tatókat említsem, iparvágánya, — mennek a dolgok, Sa- 
ott látható ligetekről, műem- illetve rakodóterülete van itt nVi? — kérdezi tőle Arsi La- 
lékekről nem is szólva. az Észak-dunántúli Tégla- és i°s» azután felém fordulva ma-

— Szép, szép, ám az ember- Cserépipari Vállalat három gyarázza: Szolgálattevő Tű
nek egy idő után ez természe- gyáregységének, a Hűtőtechni- tabánya-felsőn. Kovács Sán- 
tessé válik — fejti ki a véle- kai Szövetkezetnek, a Gabona- 
ményét Arsi Lajos, Tata álló- felvásárló és Malomipari Vál- 
másfőnöke, aztán a természeti lalatnak. Rakodóterületi bér
szépséget bizonyos számokkal lettel rendelkezik a Volán 18. 
hozza összefüggésbe: — Évről számú kirendeltsége, a Posta, 
évre mind több hazai és kül- ezenkívül innen fuvaroztat 
földi turista keresi fel váró- még 14 kisebb-nagyobb válla
sunkat. Következésképpen a lat, szövetkezet. 1976-ban be- 
vasút személyforgalma is en- kapcsoltak bennünket az őr
nek arányában növekszik. szágos konténerhálózatba, ami megfelelő embert kapni. Ezen

__ jellemző az áruszállí- azt jelenti, hogy a Komárom a vidéken száz és száz helyen
megyébe érkező, illetve a me- kínálják a munkalehetőséget. 
gyében feladott szállítótartá- Én pedig olyan embert — mint 
lyok a mi állomásunkon át a napokban is járt egy nálam 
jutnak rendeltetési helyükre. — nem veszek fel, akinek csak

— Milyen küldemények idén hat „kilépett” bejegyzést
mennek Tatáról és mik érkéz- írtak a munkakönyvébe . . .  
nek ide? — Mi mégis a megoldás?

— Annyira vegyes, hogy fel- — Járom a gimnáziumokat,
.sorolni is nehéz lenne, így s próbálom rábeszélni a vég- 
csak a legkülönlegesebbeket zősöket ,hogy jöjjenek a vas
említem: nemrégen például úthoz. Eddig nem sok ered-
madáreledelt indítottunk út- ménnyel. Egyébként a lét- 
nak az NSZK-ba, most külön- számunk 50 százaléka nő. 
leges ásványőrleményt továb- Általában jól megállják a he- 
bttünk Svájcba. S van itt sok- lyüket, mint például Vecsei 
féle tégla, cserép, mezőgazda- Lajosné, megbízott kereske- 
sági termény, textília, gép stb. delmi főnök, aki a Május 1. 
havonta ezer, ezerkétszáz va- szocialista brigád vezetője. A 
gonnal. A konténerforgalom- fiatalasszony most végezte el 
bán a legnagyobb az emelke- a tisztképzőt, a férje Tatabá- 
dés. Az első években 90—100 nya-»felsőn forgalmi szolgálat
szállítótartályt kezeltünk ha- tevő.

A hatvani szociális otthonban

K ét idős em bert patronál 
az Á p rilis 4. szocialista brigád

wmë m
Még nem fejeződött be teljesen a tartálykocsi javítása, de a műszaki kocsiátvevők már

jönnek, hogy ellenőrizzék a munkát
(Riport az 5. oldalon) (Karff László felvétele)

A Hatvan—Salgótarjáni Pá
lyafenntartási Főnökség Ápri
lis 4. szocialista brigádja 1980. 
évi vállailásialit a közelmúlt
ban kiegészítette. Vállalták, 
hogy a hatvani szociális ott
honban lakó két idős ember
ről gondoskodnak, megszépí
tik. öreg napjaikat.

A brigád tagjai havonta 
meglátogatják őket. Az ott-

ajándékokkal köszönti őket a 
brigád.

Margit néni és Józsi bácsi 
ilyenkor érzik, hogy nincsenek 
egyedül, hozzátartoznak egy 
kis közösséghez, akiknek el
mondhatják örömükét, bána
tukat. Az idén is ilyen vi
dámsággal telt el a .névnap. 
A 82 éves Margit néni és a

honban különösen, nagy abol- éves Józsi bácsi akik a 
dogság, amikor név- és szü- szavakból kifogyhatatlanok — 
letésnapjukra virágcsokorral, elmondták életük történetét.
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A T E R V S Z E R Ű  F E L K É S Z Í T É S  E R E D M  E N Y E :

A bizalmi- és az alapszervezeti választásokat 
mindenütt nyílt, őszinte légkör jellemezte
M egválasztották a 15 tagú budapesti területi 

sza ksze rve ze ti bizottságot

A Vasutasok Szakszerveze
te Budapesti Területi Bizott
sága június 15-ién tartotta vá
lasztói érltékezfetót a MÁV 
TBÉF Ta'tlai úti székházéinak 
művelődési térimében.. A sza
vazattá joggal rendelkező 106 
meghívott bizalmiküldött kö
zül 102 vett részt a tanács
kozáson. Ott voltaik továbbá 
mindlazoknaik az ölt éve meg-' 
választott vezető testületek
nek tagjai, melyeknek megbí- 
zatása most lejárt. Jelen volt 
a tanácskozáson és az elnök
ségiben foglalt helyet» Koszorús 
Ferenc, a Vasutasok Szakszer
vezete főtitkára, Riitter Attila, 
a budlapesti pártbizottság 
munkáltánsa, dr. Riimóczi Lász
ló szakosztályvezető, Kiss Ká
roly, a budapesti vasútigazga- 
tóság vezetője.

A  munkaverseny
nem kampányfeladat

Az értekezletet Végh Fe
renc, a  területi bizottság el
nöke nyitotta meg, majd 
dr. Szabó Miklós, a területi 
bizottság -tii'tJk'áüa fűzött szó
beli kiegészítést az ötéves 
munkáról a választói értekez
let elé terjesztett írásbeli je
lentéshez.

Dr. Szabó Miklós a szóbeli 
kiegészítőt ismerteti

Elöljáróban rámutatott-, hogy 
a választások előkészítésének 
homlokterébe a bizalmi mun
ka került. A beszámolási idő
szakban törvényerőre emelt 
bizalmi jogkör, az együttes 
ülések létrehozása az utóbbi 
idők együk Legnépszerűbb in
tézkedésének bizonyult a bu
dapesti területen, is. A ta
pasztalaitok azt mutatják, hogy 
az összehangolt előkészítés 
biztosította az új szervezeti 
felépítésre való zökkenőmen
tes áttétrést. A választásokat 
nyílt. Őszinte légkör, bátor és 
kezdeményező véleménynyil
vánítás jellemezte. A csoport
értekezleteken a tagság mint
egy 80 százaléka vett részt 
és a részvevőik hozzászólásai 
megerősítették a beszámoló
ban ismertetett eredményes 
munkát A hozzászólók kriti
kai észrevételeket is tettek 
és számos javaslattal éltek. 
Szinte mindenütt foglalkoztak 
a munkafegyelem megszilár
dításának fontosságával, a 
munkaszervezésben és a mű
szaki fejlesztésben jelentkező 
problémákkal, az anyagellá
tásban mutatkozó hiányokkal. 
Helyenként szóvá tették, hogy 
a bdziaJmi jog- és hatáskörök 
gyakorlásánál nem mindig ké
rik ki a csoport véleményét 
és felhívták a figyelmet en
nek a kötelezettségnek betar
tására. Elismeréssel beszéltek 
a munkaverseny szervezésé
ben elért eredményekről, de 
azt is szóvá tették, hogy a 
'versennyel ne csupán a vál
lalások és az értékelések idő
szakában foglalkozzanak. A 
munkaver&eny nem lehet 
kampányfeladat, szervezését a 
mindennaipi rminkia részévé 
kell tenni.

A szociális ellátottságról 
szólva első helyen említette

Szavaznak a küldöttek
(Övári Árpád felvételei)

a munkásszállók és a lakta
nyák mostoha körülményeit. 
Sokat segítene, ha a VI. öt
éves tervidőszakban, megépí
tenék a 400 személyes férfi 
és az 500 személyes női köz
ponti munkásszállást. A fel
sőbb szervek segítsége szük
séges althoz is, hogy Buda
pesten egy folyamatosan mű
ködő gyermekintézményt léte
sítsenek, hogy a nődolgozók 
fokozottabban vállalhassanak 
fordulós zólgálatot.

Mostoha viszonyok 
a munkásszállókban

A baleseti helyzetiben a leg
nagyobb erőfeszítések ellené
re sem sikerült a kellő mér
tékben előrelépni az elmúlt öt 
évben — állapította meg a 
beszámoló és sürgette, hogy 
a rendezőpályaixivtarok eltegy- 
rendezési technológiájának tö

rendő feladat a vasút fejlesz
tése érdekében. A vasúti 
szállítások- jelenleg sajnálato
san stagnálnak. Ebibe azonban 
nem szabad belényugodná, 
mindent el kell követni a 
szállítások fellendítéséért, kü
lönösen a személyszállítás 
visszaesésének megszüntetésé
ért.

A z eredményeket
meg kell szilárdítani

A főtitkár e  szavakkal fe
jezte be felszólalását: lényeg
bevágó eredmény, hogy a bi
zalmi jog kiszélesedésével si
ker ült' áttörni az elavult 
szakszervezeti formát. Ezt az 
eredményt meg kell szilárdí
tani és fel kell hlasználPni a 
demokratizmus erősítésére.

A vitát dr. Szabó Miklós 
foglalta össze, majd sor ke7 
rült a választásra. Az alap-

vábbi javítása, szigorítása, el- szervi választásokon már meg
választott b-izalimá testület 
mellé 15 tagú aülapszervezeti 
bizottságot, öttagú számvizs
gáló bizottságot, s 12 munka
bizottságot választottak, öt 
küldöttet jelöltek a Szakszer
vezetek Budapesti Tanácsának 
szeptemberi választó értekez
letére, 45 küldöttet a Vasuta
sok Szakszervezete X. kong
resszusára.

A budapesti igazgatóság te
rületi szakszervezeti bizottsá
ga elnökéül* Lóczi Jánost, a 
vasúit iga zgatós ág bizalmiját, 
titkárává dr. Szabó Miklóst, 
a számvizsgáló bizottság elnö
kévé Stári Dezsőt, a budapesti 
vasútágazgatóiság dolgozóiját 
választották meg.

len őrzése mellett lényegesen 
javítani kell a munkavédelmi 
oktatást és a lehetőség hatá
rai között előbbre kell juitini 
a munkavédelmi beruházá
sokban.

A szóbeli beszámoló után 
Endrődi László, a számvizs
gáló bizottság elnöke terjesz
tette elő a bizottság jelenté
sét, majd az ezt követő vitá
ban 16 küldöttnek jutott idő 
hozzászólásra'. Az időhiány 
mfialtt elmaradt hozászóláso- 
kíat írásban terjesztették be.

Nagyobb figyelmet
a forgalomszabályozásra

A vontatási dolgozók' kül
döttei szóvá tették, a menet
irány ít'ás, a forgalomszabályo
zás hanyagságait. Az indoko
latlan votrvat\féltarióztat ásók 
nagy energiapazarlást okoz
nak, a mozdonyszemélyzetnél 
pedig nem ritka az emiatti 
15—16 órás szolgáját. Külö
nösen a ferencvárosi viszony
latban feltűnő ez. Javasolták: 
vezessék be a forgalmat irá
nyítók anyagi érdekeltségét 
ezeknek a* hibáknak megszün
tetésére. Általános panasz az 
is, hogy az úq szállítású V 
43-as villanymozdonyokon, 
gyártási hibák következtében 
magas a zajszint, sokszor hu
zatártalom lép fél, ennek 
gyakran, aroüreg- és szem- 
gyulladás a következménye.

A hozzászólásokiban, az is 
elhangzott, hogy a szakszer
vezeti bizalmiak tevékenysége 
javult, többségük ma már be
tölti a bizalmi csoport vezető
jének feladatát, tekintélyük 
megnőtt.

A vitában felszólalt Koszo
rús Ferenc, a vasutasszakszer
vezet főtitkára is. A beszá
molóból és a kiegészítésből, 
valamint a hozzászólásokból 
is 'kitűnt, hogy jól felkészül
tek a Vasúit ások Szakszerveze
te ősszel sorra- kerülő X. 
kongresszusára. örömmel 
nyugtázta azt is, hogy a be
számoló és a felszólalók bát
ran szóvá tették a hibákat, fel
tárták azokat a nehézségeket 
amelyeknek elhárítása első-

A taggyűléseken sokan beszéltek 
a vasút előtt álló feladatokról

Június 21-én, a Hajdú-Bi- nél, és javult a menetrend- A beszámolót vita követte, 
har megyei pártbizottság, a szerűség. Sajnos a túlórák Sándor Zoltán például el- 
Hajdú^Bihar és Szabolcs- száma az erőfeszítések ellené- mondotta, hogy ma már egy- 
Szatmár megyei SZMT, a re tovább növekedett. A haté- re többen jutnak a pályán 
vasutas-szakszervezet elnök- konyább termelést, gazdálko- dolgozók közül is meleg ebéd- 
sége és a vezérigazgatóság dást segítő szervezeti munka hez. Ez csökkenti majd a
képviselőinek jelenlétében 
adott számot a debreceni te
rületi tanács a bizalmi kül
döttértekezletnek az elmúlt 
kongresszus óta végzett mun
káról. A küldöttek részére 
előzőén kiadott írásos beszá
moló reálisan tükrözte az öt
évi munkát, amelyet Volosi- 
novszki János, a területi bi
zottság titkára egészített ki.

Hangsúlyozta többek kö
zött, hogy a szakszervezeti 
választásokat a debreceni 
igazgatóság területén is élénk 
politikai munka jellemezte. A 
taggyűléseken sokan foglal
koztak a vasút előtt álló fel
adatokkal, a gondok megszün
tetésének lehetőségeivel. El
mondották például, hogy fe- , , . , .
gyelmezettebb munkával
csökkenteni lehetett volna a 
balesetek számát. Az igazga
tóság területén az elmúlt öt 
évben 1747, ezen belül 28 ha
lálos és 27 csonkulásos bal
eset történt.

Az igazgatóság és a területig
bizcttság jó együttműködését szakszervezeti' bizalmiak 
tükrözi az is, hogy az elmultr

fluktuációt is. Tóvtzi Ferenc 
utazó főbizalmi a munkaver
seny és az újítómozgálom 
gondjain kívül az új vasúti 
személydíjszabás problémáiról 
szólt. Szóvá tette, hogy a ka
lauzok ebben az évben nem 
kaptak elegendő készjegyet. 
Ezért egyes vonalakon a jegy 
nélkül felszálló utasok nem 
fizetnek utazási díjat. Ennek 
következtében a záhonyi 
üzemfőnökség személyszállítá
si bevételei a bázishoz viszo
nyítva az első negyedévben 

jtöbb mint 150 ezer forinttá] 
csökkentek.

összesen 18-$n mondták el 
véleményüket az írásos be
számolóban ismertetett ter
melési, közművelődési, mun- 

több kávédéi mi és szociálpolitikai 
.munkáról. a szakember-után-

egyre
ésszerű javaslatot tesznek
dolgozók a forgalmi technoló- ¿ótlás helyzetéről, 
giák, a vezénylési módszerek 
korszerűsítésére, a munkaerő
átcsoportosításra, illetve a 
munkakörök összevonására. A 
területi bizottság titkára ez
után megállapította, hogy a

él-

A felszólalások után meg
választották a 15 tagú terü
leti szakszervezeti bizottságot, 
12 munkabizottságát és a 
kongresszusi küldötteket. A 
területi szakszervezeti bizott-

■ ¡■ m  __■ ____ , . „  Ság elnöke Dezsi Ferenc moz-
esztendőkben kiemelkedő gaz- t€k ôg~ és hatáskörükkel, de dony vezető, titkára pedig Vo- 
dasági eredmények születtek. az alapszervezetek rétegpoli- 
Több mint egymillióval több tikai tevékenységében még 
utast szállítottak a tervezett- sok a tennivaló.

losinovszki János lett.

Orosz Károly

SOPRONI KÜLDÖTTERTEKEZLETEN

Eredményes munkáról adott számot 
a GySEV szakszervezeti bizottsága

A Győr—Sopron—Ebenfurti A GySEV Igazgatóság »ta-
Vasútnál június 14-ével be- nácstermében a vállalati szak
fejeződtek a szakszervezeti szervezeti bizottságot választó 
választások. A  közepirányító bizaimiküldött-értekezleten a 
szerv megválasztását a bizal- Vasutasok Szakszervezete El- 
miak, bizalmi- helyettesek, fő- nökségéL Gáspár Imréné dr. 
bizalmiak és főbizalmi (helyet- képviselte. A  ,meghívottak kö-

Szász Ferenc

tesek, valamint a szakszerve
zet bizottságok választása 
előzte meg. A  választási elö-

egy sor szervezeti változásra 
került sor, amelynek megér
tetése, elfogadtatása körülte
kintő politikai, agitációs- és 
propaganda munkát igényelt.

zött volt Sárvári Rudolf, a 
Győr-Sopron megyei SZMT 
szervezési- és káderosztályá-

Madár János:
I R G A L O M

Vonatok készülnek. 
Remegnek a fák.
Csönd van a szívemben. 
Indulok hozzád.

Kékünk az irgalom, 
a mindenség kell. 
Valamit kezdeni — 
az életünkkel.

O T  EV T Ü K R É B E N

Az Utasellátó Vállalat szak- 
szervezeti bizottsága június 
14-én vezetőségválasztó kül
döttértekezletet tartott a Ke
leti pályaudvar kultúrtermé
ben, amelyen részt vett Koszo
rús Ferenc, a vasutas-szaksze- 
vezet főtitkára és Tóth László, 
az Utasellátó főigazgatója is.

Henyei Ferenc szb-titkár 
számolt be a vállalati szak- 
szervezeti bizottság ötévi tevé
kenységéről. Elmondotta töb
bek között, hogy az elmúlt 
időszakban sokat fejlődött a 
szákszervezeti szervek terme
lést, gazdálkodást segítő mun
kája. A vszb eredményesen 
szolgálta a gazdaságpolitikai 
célkitűzések megvalósítását, a 
dolgozók érdekvédelmét.

A vállalat az V. ötéves terv
időszakban előreláthatóan 10,5 
milliárd forint értékű forgal
mat bonyolít le, és ezzel az 
árbevételi tervét 100,7 száza-

és ifj. Borsodi István, a 
KISZ-bizottság titkára.

Kiss M. Sándor elnöki 
megnyitója után a vállalati 
szakszervezeti tanács és szb. 
ötéves munkájáról szóló be
számolót Pusztai József is
mertette. A beszámolóban 
nagy hangsúlyt kapott a  szak- 
szervezet termelésit segítő te

készítő munkával egyidőben es vékenysége, amellyel a szak-
^  vezetője, Oroszvary ‘Lasz- szervezeti szervek és tisztség
ló, a  GySEV vezérigazgatója, viselők jelentősen hozzájárul- 
jLisiczky Lajos, a GySEV igaz- tak a GySEV történetében 
gatója, Király Tibor, a cső- kiemelkedő gazdasági eredmé-
móponti pártbizottság titkára eléréséhez.

Az érdekvedelmi és érdek- 
------ -------------------- . képviseleti munkát is a kez

deményezőkészség, a  népgaz
dasági, a vállalati, a csoport- 

| és egyéni érdekek egyeztetése, 
közelítése jellemezte. A szo
cialista munkaverseny-mozga- 
lom a beszámolási időszak 
alatt javult, ami elsősorban a 
célkitűzések konkrétsága és 
időszerűsége,. valamint az ér
tékelések rendszerében mu
tatkozott meg.

A szakszervezeti munka 
fontosabb területeit érintve 
végigvonult az ötéves mun
káról szóló beszámolóban a 
dolgozókról való' fokozottabb 
gondoskodás, amely az ered
ményes munka következmé
nyeként egyre reálisabb va
lóság. A hiányosságokat sem 
leplező, tárgyilagos értékelés, 
a további feladatok meghatá
rozása, az új szervezeti forma 
tartalommal való megtölté
sének igénye, a gazdasági ve
zetés és a Szakszervezeti szer
vek gyümölcsöző együttműkö
déséből adódó továbbfejlesztés 
lehetőségei a beszámolót kö
vető hozzászólásokban is 
megnyilvánultak.

A Vasutasok Szakszervezete 
Elnökségének az ötéves mun- 
káró szóló minősítését az 
SZMT-vel egyetértésben Gás
pár Imréné dr. ismertette a 
küldöttértekezlet részvevőivel.

Az értekezlet második na
pirendjeként került sor a vál
lalati szakszervezeti bizottság 
elnökének, titkárának és a 
számvizsgáló bizottság megvá
lasztására. A küldöttek titkos 
szavazás során elnöknek B6- 
nis Lajost, titkárnak Sz. Tóth 
Andrást választották. A szám- 
vizsgáló bizottság elnöke: Be- 
reczky Mihályné.

A Vasutasok Szakszervezete 
X. kongresszusán a GySEV 
szakszervezeti tagságát nyol
cán képviselik, míg a G y ő r - 
Sopron megyei. SZiMT kül- 
döttérekezletére három főt 
választottak a küldöttek.

A z  Utasellátónál sokat ¡avult 
a szakszervezet termelést segítő munkája

lékra teljesíti. A forgalom nö
vekedését serkentette a vas
úti kocsipark korszerűsítése, 
az új bisztró- és hálókocsik 
forgalomba állítása. A vállalat 
fejlesztési politikájának kö
zéppontjában az utasok kul
turált kiszolgálása állt.

A továbbiakban hangsúlyoz
ta az szb-titkár, hogy a válla
lat az elmúlt öt esztendőben 
nehéz körülmények között 
dolgozott. Majdnem hat szá
zalékkal csökkent a létszám. 
A dolgozók bérének fejleszté
sét csak központi támogatással 
tudták megvalósítani. Kedve
zően befolyásolta a keresetet a 
műszak- és munkahelyi pótlék 
bevezetése, amelyet a mozgó
szolgálatra is kiterjesztettek.

Henyei Ferenc ezután be
szélt a vállalat munkavédelmi 
helyzetéről, a balesetek alakú

ról, továbbá a szocialista bri
gádmozgalom fejlődéséről, a 
szakszervezet agitációs és pro
pagandamunkájáról. Hang
súlyozta azt is, hogy a bizal
miak többsége eredményesen 
hasznosította megnövekedett 
jog- és hatáskörét, ezáltal 
erősödött az alapszervezetek 
belső demokratizmusa.

A beszámolót követő vitá
ban tizennégyen kérték, hogy 
¡a vezetők a jövőben is kísér
jék fokozott figyelemmel a 
vállalat szociális helyzetét, te
gyenek meg mindent a mun
kakörülmények fejlesztéséért.

Ezt követően megválasztot
ták a 76 tagú bizalmi testüle
tet, a 15 tagú szakszervezeti 
bizottságot, az 5 tagú szám
vizsgáló bizottságot és a mun
kabizottságokat.

A vszb elnöke Pausch Ist-
lásáról. az új beruházásokról, vánné, titkára pedig Henyei Fe- 
a szociálpolitikai eredmények- renc lett.
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A BÉKE BRIGÁD TAGJAI

így váltottuk jegyet a barátságvonatra
Újítási
kiállítás

Cegléden

Kastélyból kórház

A budapesti vasút igazgató
ság Béke szocialista brigádja 
március 29-én a vasutas szo
cialista brigádok II. országos 
szellemi vetélkedőjén első he
lyezést ért el.

A brigád 18 tagjából 8 nő
dolgozó, a vetélkedőn* a bri
gád öt tagja vett részt. Mint 
ismeretes jutalmul a június 
30-ítól július 13-ág Kijev, Le- 
n ing rád, Moszkva városokat 
felkereső barátságvonat uta
sai lesznek.

Tíz év eredménye
A vasútigazgatóság menet

rendi és személyszállítási cso
portját összefogó Bék.e brigád 
10 éve alakult. Az eltelt év
tized során többször értek el 
bronz, ezüst és arany koszo
rús fokozatot.

Mielőtt a brigádnaplóba te
kintenénk, fel kell vázolnunk 
azt a szakvonali hátteret, 
amely munkájuk részét ké
pezi. Irányításuk aló tartozik 
a napi 1200 személyszállító 
vonat kiállítása, felszerelése 
és forgalomba helyezése. Ezek
nek a vonatoknak jelentős há
nyada Budapest hivatásfor- 
gaJimát látja el, és részben in- 
gaforgtalómban közlekednek. A 
fővárosba érkező 120—130 
ezer utas elégedett vagy sé
relmezett utaztatása nagy 
mértékben függ a Béke bri
gád munkájától. Ezúttal is nö
vekedtek feladataik. A nyári 
hétvégeken többlet szerelvé
nyeket kell kiállítani. Erre a 
óéira 16—18 szerelvényt irá
nyítanak át a balatoni forga
lomhoz, és a  hét eleji .munka
kezdésre mór ismét visszaál
lítják az ingázók utazásához. 
Tizenegy vonali forgalmát 
szervezik és vezetik. Ennek 
során menetrendi javaslatok
kal, azok készítésével, az uta
zási igények folyamatos fel
mérésével gondoskodnak a 
kulturált utazásról.

kategóriába tartoznak. Ám 
többről van szó. Arról, hogy 
tizennyolcán a kötelező szak
vonali tevékenységen túl 
igyekszenek mindennap töb
bet tenni a  közös célért Ezt 
bizonyította a szellemi vetél
kedő is, amelyen Surányi Je
nő brigádvezető, Maizl Erik- 
né, Atnda István, Szegedi Emő
ke és Fehér Lászlóné vetitek 
részt.

Az elődöntők során előbb 
az üzemviteli osztálynak, majd 
a vasútigazgatóság egészének 
első' helyezéséért is meg kel
lett küzdeni, hiszen ez előfel
tétele volt a továbbjutásnak. 
Háromszor ültek asztalhoz, 
hogy bizonyítsanak.

Miről volt szó? Mire kellett 
válaszolni?

Mindenekelőtt azokra a nem 
könnyű szakvonali kérdések
re, amelyek hordozói a for
galmi üzemvitelnek, tartalé
kai a gazdaságosságnak. Elvi 
és gyakorlati ismereteken kí
vül1 munkavédelmi és politi
kai kérdésekben* való tisztán
látással keltett az általános 
műveltséget igazoló kérdések
re is felelni.

Mindenki tanul
A gazdasági kérdések mö

gött számok vannak. A vasút
igazgatóság mintegy 80 sze
mélykocsival kevesebbel gaz
dálkodik, mint a korábbi 
években. Ennek ellenére el
érték, hogy az elővárosi for
galom vonatai megfelelő .ko
csimén nydséggel közlekedje
nek. Gondosan elkészült sze
rel vényforduló-ter vekkel, a 
szerelvények átvitelével tud
ták elérni, hogy a zsúfoltság 
számottevően nem emelkedett. 
A menetrendszerű közlekedés 
93 százalékos tervével szem
ben. a kongresszusi időszakiban 
94,16 százalékos eredményt ér
tek el. Ez budapesti viszony
latban nem volt könnyű fel

adat. Az érkező vonatok több
nyire hoznak késéseket, ame
lyeket a budapesti területen 
nehéz ledolgozni. Csak aktív, 
előrelátó közbeavatkozással le
het segíteni. ÉS ez sokszor 
túlmutat a szolgálati köteles
ségeken. Noha főprofiljuk a 
személyszállítás, négyen rend
szeresen részt vesznek az áru- 
szállításban is.

Vessünk egy pillantást a 
brigádnaplóba, amely tükre a 
történeteknek. Jelzőmondatok
kal csupán: rendszeres
színházlátogatás; ünnepsége
ken és rendezvényeken való 
részvétel. Közösen végzett tár
sadalmi munka, ahol fizikai 
erőkifejtésre volt szükség. A 
Keletiben, hóeltakarítás és a 
személyvonatok szerelvényei
nek tisztítása sok-sok munka
órában. Hatan tagjai a sport
egyesületnek, ketten munkás - 
őrök, egy brigádtag a szak- 
szervezet területi bizottságá
nak aktivistája, egy vezető 
propagandista és egy vörös
keresztes titkár. Egy brigád
tag a marxista—leninista esti 
egyetem hallgatója, ketten a 
Tisztképző és Továbbképző In
tézet nyelvi tagozatán tanul
nak. Végül: valamennyi bri
gádtag jár valamilyen politi
kai oktatásra.

Biztató szavak
A tényszerű felsorolás is 

kellően bizonyítja, hogy a ve
télkedő „győztesei” átgondolt 
és érzelmileg is megalapozott 
munkája mem a véletlen ered
ménye. Jelképezzék ezt Ko
szorús Ferenc főtitkár napló
ba írt szavai: „örülök szép 
eredményeiknek, szívből kí
vánom, hogy a jövőben is ki
váló munkájukkal, szocialista 
emberi magatartásukkal segít
sék célkitűzéseink nehéz, de 
szép és nemes feladatainak 
megvalósítását.”

V. Sz. B.

A Ceglédi Körzeti Uzemfő- 
nökség a múlt hónapban ta
pasztalatcsere-átadással egy
bekötött újítási kiállítást ren
dezett A kiállítást Kertész 
Pál, az üzemfőmökség vezető
jének helyettese nyitotta meg, 
majd az újítások alkalmazá
sának hasznosságát Süllős Il
lés újítási ügyintéző ismertet
te.

A kiállításon. 20 mintadarab 
üzem közben került bemuta
tásra. A bemutatás színvo
nalát, értékét növelte, hogy 
az újítók saiját újításaikat, mu
tatták be. Ez azért volt hasz
nos, ment az érdeklődők a 
feltett kérdésekre a legillleté- 
kesebfoekitől kapták meg a vá
laszt. Az újítások alkalmazá
sa a vállalati eredményeken 
túlmenően élő munkaerőt, 
anyagot és energiát takarít 
meg.

A részvevők nagy érdeklő
désit tanúsítottak a román dí
zel-mozdonyok javításánál be
mutatott szerszámok haszná
ltatta és a munkaszervezéssel 
kapcsolatosan bevezetett újí
tási javaslatok iránt. Az al
kalmazott munkaeszközök 
többsége más típusú dízel- 
mozdonyok javításánál átala
kítás nélkül is alkalmazható. 
Például a hengerfej tömítés 
vafetagságmérő, főtengely for- 
gaitókészüüék stb.

Az újítások alkalmazásával 
közel félmillió forintot taka
rítottak meg a vasútnak, il
letve a népgazdaságnak. Az 
újítók mintegy tizenötezer fo
rint újítási díjazást kaptak 
javaslataikért.

A körzeti üzemfőnökség ve
zetőit dicséret illeti, mert a 
budtapesti igazgatóság terüle
tén elsőként rendeztek újítási 
kiállítást. A  bemutatott min
tadarabok az üzem területén 
bármikor megtekinthetők. Az 
érdeklődő szolgálati helyek
nek az üzemfőnökség az újí
tás leírását elküldi.

Három lépcsőben
A tíz év alatt, amióta a 

Béke brigád társadalmi tevé
kenységével szolgálja a vasút 
és saiját ügyét, átépült a bu
dapesti Déli és Nyugati pá
lyaudvar, továbbá Kőbánya— 
Kispest állomás is, miközben 
a csatlakozó vonaliak közül a 
hegyeshalmin, a ceglédán, a 
hatvanán éves pályafelújítási 
munkálatok folynak. Ez csak 
1979-ben. 4890 vágányzári nap
pal, 56 254 vágányzári órával 
terhelte a forgalmat.

Ezek többnyire szakvonali

Gyerek és felnőtt jó l szórakozott
GAZDAG RENDEZVÉNYEKKEL ZÁRULT A MÁJUS 

A DUNAKESZI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A  dunakeszi József Attila jában pedig matinésorozatot fénykópkiiállításra. A kisisko- 
Művetődési Központ május- tartottak. lások balett-tanfolyamának két
harr gazdag programmal ked- a  könyvtárak az általános csoportja is bemutatóra kö
vezett a: gyerekeknek. A lég- iskolák VII. és VIII. osztályos 'S2Ü1- A két ifjúsági klub 
kisebbeknek az Állami Báb- tanulói részére „Mostan em- programjai is .bővelkedtek ese- 
színlház „Furfangosok”  című lékszem az elmúlt időkről” és menyekben. Volt hat ismeret- 
műsorát mutatta be két alka- ftMondd, mit érlel”  címmel terjesztő előadás, ezenkívül 
lommal, az intézmény mozi- ’¿ellei Zoltán és Dévai Nagy na§y sikert aratott Dévai

Kamilla előadóművészek köz- Nagy . Kamilla előadóestje, a
játékos vetélkedők és a ki-

Ü G Y E S  K E Z E K
Sikeres kézimunka-kiállítás 

az ifjúsági klubban
Kézimunká-tanfolyamot rendeztek Pápán, majd kiállítá

son mutatták be annak a tizenkét vasutas asszonynak és lány
nak az alkotását, akik nyolc héten át tanulták a hímzés, kö
tés, csomózás „fortélyait” . A képzést a helyi művelődési köz
pont szakképzett munkatársa vezette.

A  vasutasok ifjúsági klubjában lezajlott kiállításon részt 
vettek a klubbal szoros kapcsolatban álló, a Jókai Mór Műve
lődési Központ ifjúsági fazekas szakkörének tagjai is. Akár
csak a vasutas lányok, asszonyok, ők is méltán arattak si
kert edényeikkel és dísztárgyaikkal, valamint agyagformálási 
bemutató] ukkal.

Képünkön: a pápai vasutasklub kézimunka- és hímző
tanfolyamán részt vett tényleges és nyugdíjas dolgozók.

Jakab István

reműködésével rendhagyó iro- jaxeKos vereiKeaoK es a 
dal mi órát, valamint gyermek rándulások, 
író-olvasó találkozót rendez- Az eszperarvtóklub életében 
tek Csukás István íróval. A érdekes esemény volt a Pest 
város óvodáiban és iskolái-* megyéből meghívott pedagó- 
ban gyermekrajz- és kézi- gus-o’k jelenlétében tartott 
munka-kiállításokat, játékdél- gyermekfoglalkozás, amely az 
előttöket, repülőmodellező be- audiovizuális módszereit mu- 
mutatókat és zenészklubdél- tatta be az érdeklődőknek. A 
utánokat rendeztek. klub tagjai már készülnek a

A művelődési központ mel- 5-én és 6-án sorra ke-
letti kézilabdapályán 48 gyér- riüő vasutas országos eszpe- 
nfiek részvételével értékes rántó találkozó rendezésére, 
könyvutalványdíjakért folyt A Radnóti Irodalmi Szín
izgalmas aszfaltra] zverseny. pad a KISZ KB „Művészet és 
Amíg a rajzok készültek, ad- ifjúság”  címmel meghirdetett 
dig a gyenmdkközönség az in- versenyén nyert „nívódíjat”  
tézményben vetített mese- követően, májusiban az ama- 
filmsorozatot nézhette, illetve tőr színjátszók országos mi- 
a lakótelepen közlekedő két nősítő versenyén Lebovic: Az 
alkalmi kisvonattal tehetett ezredik éjszaka címmel be- 
sétautazást. mutatott produkciójával arany

A komoly zenét kedvelők fokozatot ért el. 
sem maradtak ki a művelődé- Nyáron az intézmény férfi- 
si központ programsorozaté- kara június 21-én és 22-én 
bői. Az érdeklődőknek egyik Szombathelyen sorra kerülő 
alkalommal az állami zeneis- országos munkás-dalos talál- 
kolák országos versenyének kozón vesz részt. Ott lesznek 
helyezettjei színvonalas mű- a június 28-án és 29-én Szol
sorát szervezték meg a Musi- nokon megrendezésre kerülő 
co Humana Kamarazenekar vasutas országos énekkari ta- 
közreműködésével. Másik al- lálkozón is. Fellépnek az esz- 
kálómmal pedig a helyi 3.szá- perantótalálkozó kulturális 
mű zenetagozatos általános műsorában es az alkotmany- 
- . 1  r n  . . . . . . .  ünnepi helyi városi unnepsé-
iskola énekkarai (koztok a valamint a Gödi Fészek
művelődési központ „Anony- munkásmozgalmi emlékűn- 
mus” gyermekvegyeskara és népségén is. 
hangszeres szólistái) tartottak ^  művelődési központ má- 
nagy érdeklődéssel kísért év- jus lhiarvi tevékenységét két 
záró hangversenyt. kiállítás is gazdagította. Az

Májusban a különböző szak- intézményiben Tóthné Petrás 
körök, klubok, .tanfolyamok Anna nívódíjas népi iparmű- 
és a művészeti csoportok éle- vész „Népművészet a modem 
tében is sok esemény történt, lakásban”  című nagy sikerű 
A fotókör tagjai nagy lelke- kiállítását több száz látogató 
sedéssel készülnek a június- tekintette meg. 
bán sorra kerülő amatőr házi Szőnyi Lajos

Restaurálják az első emeleti dísztermet. Rád Ferenc fes
tő restaurátor egy olasz mester művét »gyógyítja”

A kórtermekben zavartalan a gyógyítás. A betegek jól 
érzik magukat a romantikus falak között. Dr. Körösi Gé

za orvos éppen infúziót ad az egyik betegnek

(Laczkó Ildikó képriportja)



4 MAGYAR VASUTAS 1980. JÚNIUS 30.

S o k s z o r  e l á t k o z o t t  é p ü l e t

Amíg össze nem omlik, használni kel
Több s zá z dolgozó várja szociális körülm ényeik jobbra fordulását

»Ma már a budapesti pálya
udvarok legtöbb dolgozója 
nem azért mond búcsút a 
vasútnak, mert kevés a fize
tés, hanem azért, mert rosz- 
szak a szociális körülmények.”  

(Egy vasúti tiszt)

A Nyugati pályaudvar mű
szaka kocsiszolgálati főnöksé
gének szociális épületeihez 
igyekszem. Sípos József, az 
állomás sz’b-ititkára mutatja 
készségesen az utat, s miköz
ben kerülgetjük a júniusi zá
por nyomán keletkezett tó
csákat, a helyi szociális kö
rülményekről beszélgetünk. 
Kísérőm szépítés nélkül fo
galmazza meg a tényt:

— Kriminális az öltözők, 
mosdók állapota, és belátható 
időn belül reményünk sincs 
arra, hogy lényeges változás 
történik. A szakszervezet már 
nem tud mit tenni, hiszen 
minden fórumon szóvá tet
te . . .

Lebontani,
hogy emléke se maradjon!

Az egyemeletes sárga épü
let előtt már vár ránk Sipók 
János, a  Nyugati műszaki ko
csis zó lgá.lat szakiszervezeti bi
zottságának elniöike. Az ősz 
hajú, energikus férfi átveszi 
az idegenvezető szerepét és 
betessékel az ajtón.

— Amíg össze nem omlik 
ez az épület, addig használni 
kell — jegyzi meg rezignál
tén. Megállunk egy percre a 
csöppnyi előtérben — ahon
nan a szürke kőlépcsők fut
nak az emeletre — és kör ül- 
nézünk. A jobb oldali falon 
egy furcsa alakzat ú, rozsda
barna színű szerkezetet látok; 
csövek, rugók, szelepek, van
nak rajta. Érdekes múzeumi 
tárgynak vélem, amely vala
mikor száz éve működhetett. 
Kísérőim mosolyognak naív- 
ságomon. Felvilágosítanak, 
hogy ez most is üzemképes, 
a fűtési rendszer tartozéka. 
Mellette egy meghatározatlan 
színű, üveg nélküli ajtó zár 
le egy sufnit. Nem látom mi 
van belül, igaz, kedvem sincs 
hozzá, hogy megnézzem, a por 
és a piszok elriaszt. Akik na
ponta használják az épületet, 
bizonyára már megszokták ezt 
a látványt, én azonban meg
borzongok. Negyvenöt előtti 
prolilakások sivársága jut 
eszembe, amelyeket a kort 
hűen' tükröző filmeken lát
tam. Ma már nehéz lenne 
hasonlót találni, de íme én 
— az újjáépített, Nyugati csar
noka közelében — rábukkan
tam. Nem nagy öröm — -kor
holom magam —, hiszen nem 
múzeumban*, hanem egy cso
mópont szociális épületének 
előszobájában járok, ahonnan 
az öltözők és a mosdók felé 
vezet az út. Most már nem 
lehet visszafordulrti, kísérőim 
körülfogtak, tessékelnek fel
felé a lépcsőn.

— Már régen szanálni kel
lett volna az épületet, lebon
tani, hogy emléke se marad
jon, de nincs pénz egy új 
építésére — magyaráz azszb- 
elnök. — Talán a VI. ötéves 
tervben sor kerül rá, de ez 
egyáltalán nem biztos. A bel
ső felújításra azért nem ad
nak pénzt, mert egyszer úgy
is lebontják. Csak azt nem 
tudja senki, hogy m i k o r  ?

Egy hűtőgép 
150 embernek

Egy szűk, sötét folyosóra 
jutunk. Érzem a nedves fa
lak szagát. Körben, a  meny- 
nyezet alatt rozsdás fűtési csö
vek tekeregnek. Kinyitnak 
előttem egy megsüllyedt, szür
ke ajtót és belépünk a vas
szekrényekkel zsúfolt helyi
ségbe. Ha nem mondanák, 
hogy ez férfiöl'töző. szerszám- 
raktárnak hinném. A szekré
nyek több sorban futnak fal
tól falig, közöttük fél méter
nyi szűk folyosók, azokban 
olajos, nehéz fapadok. A te
remben 350 szekrény van.

Ennyi ember kezdi és fejezi 
be Itt a műszakot Ha van 
tériszony, a pszichológusok e 
helyen könnyen bebizonyíta
nák, hogy létezik szekrény
iszony is. Öltözködés közben 
az emberek egymást taszigál- 
jáik és káromkodnak, mert 
mozdulni is alig lehet.

— A műszaki kocsiszolgá
lati főnökség dolgozóin kívül 
itt kapott szekrényt a Hámán 
Kató vontatási főnökség har- 
miiinic mozdonyvezetője és az 
álló másfőnökség tizenhét em
bere is — mondja Sipók Já
nos. — A vontatási főnökség
nek van ugyan- fekete-fehér 
öltözője, de ez a harminc 
mozdonyvezető itt kezdi a 
szolgálatot. Ezért logikus, hogy 
nálunk öltözzenek. Csak az 
a baj, hogy ezáltal még zsú
foltabb lett a helyiség. A ko
csis zolgáilait dolgozói sokszor 
szidják a mozdonyvezetőket. 
Egy e\mbemeik legalább két 
szekrényre lenne szüksége. 
Az egyikben a tiszta, a má
sikban a piszkos ruhát tá
rolnák. Sajnos, erre nincs le
hetőség.

A levegőben a szekrények
ből ki-párolgó olajos ruhák és 
bakancsok nehéz szaga ter
jeng. Az egyik ablak fölött 
a mennyezetiből már kiszakadt 
egy darab vakolat és esős idő
ben becsorog a víz. Az épü
let egyre több helyen beázik, 
néha öt-hat edényben fogják 
fel a be csörgő vizet.

— Március óta őrt kellett 
állítani az öltözőbe, mert ide
genek is felsurnantiak és fel
törték a szekrényeket — jegy
zi meg az szb-elnök, és már 
vezet is a fürdőibe. A helyi
ségben 16 mosdó és hat zu
hanyozó van. Gyakran 30—40 
ember szeretne egyszerre tisz
tálkodni, de ez nem olyan 
egyszerű. Sorba kell állni a 
zuhany előtt, és amíg az egyik 
a víz alatt áll, a másik szap
panozza magát. A csapok kö
zül kettőt most sem lehet el
zárni, az ajtón nincs kilincs. 
A fürdő melletti helyiség a 
közös ebédlő. Bútorzata: fes
tettén hosszú asztalok és pa
dok. Négyen-öten étkeznek 
most a teremben. A déli órák
ban sokszor veszekednek a 
helyekért. Aki nem tud le
ülni, az állva fogyasztja el 
az ebédet.

Oszváld Lajos féklakatos 
most egyedül ül az asztalnál. 
Arról panaszkodik, hogy sok
szor rosszak a csapok és 150 
embernek csak egy hűtőgépe 
van. Ezért sokan már csak az 
ablakban tudják tárolni az 
élelmet. A sarokban van egy 
kopott, agyonjavított edény- 
mosogató is, csak éppen hasz
nálni nem lehet. Eldugult, 
nem folyik le a szennyvíz. 
Valahol a falban a cső is 
megrepedt, mert körben át
ázott a vakolat, az iszapos 
víz átszivárog és bűzlik.

Harminckét év óta 
semmi sem változott

Bejön az étkezdébe Erdei 
Zoltánné, a női szociális rész
leg takarítója. Arád belőle a 
panasz és kéri, hogy nézzek 
szét náluk is. A női mosdót 
naponta száz kocsitakarító 
használja. Mielőtt belépnénk 
az ajtón figyelmeztet, hogy 
Vigyázzak, mert nincs küszöb, 
a helyén balesetveszélyes gö
dör tcftong. Nemrég füröd- 
tek éppen, megcsap a fa
laik között gomodygó pára. A 
zuhanyozók válaszfalai rozs
dásak, hiányoznak a zuhany
rózsák, néhány mosdó csapjá
ból állandóan csorog a víz: 
A fejünk fölött ruhaszárító 
kötelek feszülnek.

— Az első osztályú kocsik 
háttámvédőit is én mosom, 
egyszerre 300-400-at, ebben a 
csöpp fürdőben — magyaráz
za Erdeiné. — Képzelje el, 
mi van itt, amikor jönnek 
fürödni az asszonyok. A hát-; 
támvédőket aztán kiteregetem 
ide a kötelekre a fejük fölé. 
A takarításhoz nem kapok 
ultrát, mert egy Évi lux ne
vű szert rendszeresített a va
sút. A bőröm nem bírja, fel
hólyagzik tőle a kezem. Hiá
ba kérek ultrát, nekünk nem 
jár, azt mondiák.

Az öltözőben mutat néhány 
nylonnal letakart szekrényt is.

— Valamelyik nap beáz
tunk, Így védekezünk az eső 
ellen, hogy ne legyen vizes 
a ruhánk. Szemetes kosár egy 
sincs az épületiben. Jelentet
tem ezeket a panaszokat én 
már százszor is, felszólaltam 
a termelési tanácskozáson, de 
senki sem tett semmit. Én 
már harminckét éve dolgozom 
itt. Azóta semmi sem válto
zott.

Kilépünk a szűk folyosóra. 
A nyitott ablakon beárad a 
napfény. Az egyetlen kelle
mes jelenség ebben a száz
szor elátkozott épületben. . .

Erdeiné a sarokban kinyit
ja még előttem a sufniszerű 
W. C. ajtaját. Hallgatagon né
zelődünk., nem kell sok szó, 
a látvány önmagáért: beszél. 
Száz nő használ itt három 
W. C.-csészét. Abból is egy 
már hónapok óta rossz, ketté
tört. Nem cserélik ki. Talán 
erre sincs elég pénz?

Öltöző és étkezde

Megérkezett Gér Mihály, 
a műszaki kocsiszolgálat fő
nöke is.

— Akkor készül el itt va
lami, ha mi csináljuk — jegy
zi meg csendesen, miközben 
a villamos részleg öltözőjéhez 
megyünk. Ott 130 dolgozónak 
egy teremben rendezték be 
az öltözőt és az étkezdét is. 
Körben- a falak mellett sora
koznak a vasszekrényék, kö
zépen pedig az asztalokat és 
a padokat zsúfolták össze. 
Vagy húszán ebédelnek ép
pen. A lábasokban melegített 
ételek illatában elvegyül az 
olajos munkaruhák és cipők 
fülledt szaga. A mellette le
vő mosdót most tatarozzák. 
Már csak a négy zuhanyozó 
válaszfalai hiányoznak. Bíz
nak abban, hogy ’hamarosan 
az is elkészül. A kis helyisé
gek zsúfoltsága itt is nyo
masztó. lehangoló.

A látottak után megköny- 
nyebbültén sóhajtok, amikor 
néhány perc múlva a főnök 
tágas irodájába lépek. Vas
tag szőnyegek, modern búto
rok, sokágú csillárok, öblös 
fotelek hízelegnek a vendég
nek. Az ablakokon dús függö
nyök tompítják a beáramló 
fényt. Gér Mihály alacsony, 
vékony testalkatú ember. Ha
tározottan, félreérthetetlenül 
fogalmaz. Még csak hat hó
napja nevezték ki főnöknek.

— Huszonhárom éve dolgo
zom a Vasútnál — meséli. 
— Még emlékszem azokra az 
évekre, amikor az épületek 
karbantartása, a hiányok pót
lása nem Okozott ennyi gon
dot, mint most. Télen a ptft 
dolgozói végigjárták a szociá

lis létesítményeket, szolgálati 
helyiségeket és feljegyezték, 
hogy mát kell cserélni, kija
vítani. Aztán tavaszra minden 
rendben volt. Most írásos fel
szólításra sem jönnek ki az 
épületfenntartó főnökségtől. 
Mintha egy idegen céggel tár
gyalna az ember. Május 21-én 
tartott ellenőrzést nálunk a 
budapesti területi bizottság 
munkavédelmi felügyelője. Itt 
van a „hiánylistla”, a Vizs
gálat pontokba fogalmazott 
megállapításai. Ennek egy ré
sze ránk tartozik, saját ha
táskörben elintézhető. (Pél
dául 23 ezer forint értékben 
rendeltünk új padokat, és 
egyéb dolgokat is beszerztinik 
majd.) A többi észrevételt to
vábbítom a balpeirti épület- 
fenntartási főnökség 2-es szá
mú építésvezetőségének. A 
szakszervezet és a munkavé
delem hivatalból szóvá teszi 
az itteni állapotokat, de lé
nyeges változásra ebben az 
épületben már nem számít
hatunk, hiszen egyszer majd 
lebontják. Addig a helyi ve
zetőktől várják a megoldást.

M unkakörülmények 
a „Tulipán" vágányokon

— A műszaki kocsiszolgála
ti főnökségen hatszáz ember 
dolgozik. Milyenek a munka- 
körülmények?

— Én. már erről nem szí
vesen nyilatkozom. 1973-ban 
elrendelték, hogy négyheten
ként tervszerű karbantar
tást kell végezni. Ezt a 
karbantart ást mi az úgyneve
zett ,¡Tulipán” vágányokon vé
gezzük. A hét vágány közül 
csak öt áll rendelkezésünkre, 
mert az egyiken, a  nemzetközi 
kocsi'klait tárolják, a másikon 
pedig a szerelvényeket taka
rítják. A kocsik WC-iből itt 
lökik ki a trágyát, a sínek 
között bűzlik a mocsár. A 
közlekedési utak sincsenek le
betonozva, erőlködnek rajta a 
targoncák. Vizsgáló csatorna 
nincs, a kocsik alatt dolgo
zókra esőben csurog a víz. A 
szétszerelt villamos berendezé
seket is lepi a por, rongálja 
az eső. Ilyen körülmények \ 
között nehéz szakszerű kar
bantartást végezni. A kiszól- I 
gáló egységek is távol van- j 
nak, eg.y-egy sufniban. Én ; 
együttérzek az emberekkel', 
hiszen magam is csináltam 
ugyanezt hat évig Rákos ren
dezőn. Ott mentek tönkre az 
ízületeim. Az ötvenes években 
110 kocsivizsgáló dolgozott ott, 
most 18—20. A munka- és 
szociális körülmények miatt 
mennek el az emberek; a jó 
fizetés se plég erős kötő
anyag.

Bízzunk és reménykedjünk*, 
mert a vasútnak természe
tesen mennie kell!

Kaszala Sándor

*

Negyvenegy év a M A Y  szolgálatában
Az évek nem múl

nak el nyomtalanul. 
Redőssé válik az arc, 
deressé a haj, de egy, 
ami töretlenül meg
maradt negyven éven 
keresztül, az a vasút 
hűséges szolgálata, a 
szó legnemesebb ér
telmében.

Banyár István 1939. 
január 19-én jelent
kezett szolgálat tétel
re. Első munkahelye 
az Északi Főműhely 
Szertárfőnöksége, be
osztása udvari mun
kás, később kocsitisz
tít <£ majd Budapest- 
Keleti pályaudvaron

segédmunkásként
dolgozott.

A háború megvi
selte egészségét, nem 
végezhetett tovább 
fizikai munkát. 1949- 
ben saját kérésére 
helyezték Békéscsaba 
állomásra.

A múlt, az eltelt 
41 év emlékképei ele
venedtek fel május 
28-án, amikor vezetői 
és munkatársai Ba- 
nyár Istvánt köszön
tötték nyugdíjba vo
nulása alkalmával. 
Valkó Pál, az üzem
főnökség vezetője kö
szönte meg a több 
évtizedes munkát.

Banyár István húsz 
évig volt Békéscsaba 
állomás számviteli 
vezetője, majd nyug
díjazásáig létszám- és 

bértömeg-gazdál
kodóként szolgálta a 
vasutat. Nemcsak 
szakvonáli, de a tár
sadalmi munkában is 
példásan helytállt. A 
munka mellett tanult, 
már nem volt fiatal, 
amikor a tiszti tan
folyamot elvégezte, 
friss erővel dolgozott 
mindig.

Nem maradt el a 
munkatársak köszön
tője sem. Szívszoron
gató, könnyeket ki
csalogató, de önfeledt 
nevetésre késztető is 
volt Novák András 
köszöntője, aki a 
munkatársak nevé
ben tallózott a múlt 
emlékei között. Akik 
még nem tudták ed
dig. most megtanul
hatták, milyen volt 
a „Banyár-féle”  kö
penylebegtetés, a 
munkaszék legendá
ját is megismerhet
tük, és azt, hogy kéz
mosással legjobb az 
idegességet levezetni. 
Banyár István volt 
az, aki ha kellett vic
celt, mókázott, de ez
zel együtt mindig 
lelkes, célratörő a le
hetetlent nem ismerő 
munkatárs volt, sze
mélyiségét. munkabí-

Elbocsátva -  ittasság miatt
Kényszerű figyelmeztető intézkedésnek számít a 

vasút területén az elbocsátás, hiszen annak örülünk, ha 
i oldódnak feszítő létszámgondjaink, s lehetőleg nem kell 
| megválni egyetlen munkaerőtől sem. Lehetőleg, mert a 
I „mindenáron” való megtartás sok esetben közösséget 

bomlasztó, súlyos baleseti veszélyhelyzetet teremtő kö
vetkezményekkel is járhat

Itt van például a szolgálat közbeni alkoholfogyasz
tás. Ugyan melyik munkahelyen nem akad egy-egypél- 
da arra, hogy valakit valamikor “ittasan láttak dolgozni7 
Esetleg mindig azt — vagy azokat —, többször is. A 
szemtanúk, a kollégák ilyenkor elnézően mosolyognak, 
s bizony előfordul, hogy „ haveri” alapon még „ falaznak” 
is. S aztán, ha a példa ragadós, követői is akadnak a 
fegyelmezetlenkedőknek. Elgondolkodni pedig csak ak
kor szoktak mások vagy a saját maguk italozó maga
tartásán, ha az eset kellemetlen, avagy súlyos következ
ményekkel jár.

Szerencsés megoldás, ha a kellemetlen következ
ményt nem valamiféle baleset, hanem csak az italozó 
fegyelmezése jelenti. Mondjuk, ismétlődés esetén, 
a MAV-tól való elbacsátása. Mint ahogy a dombóvári 
üzemfőnökségen történt.

1980 első öt hónapjában, 61 vasutas ellen, 51 fe
gyelmi eljárást kellett lefolytatni. Mondani sem kell: 
a vétségek között vezet az ittasság. 51 fegyelmiből 31 -e; 
ittasság miatt rendeltek el. Mégpedig 16 esetben vonta
tási, 11 esetben állomási és 4 esetben a vonalon dolgozó 
vasutasok ellen. A riasztó kép láttán nem hunytak sze
met a dombóvári üzemfőnökség vezetői. Gyorsan rea
gáltak a kellemelen „tünetre” . A fegyelmi jogkör gya
korlója — a szakszervezeti bizottsággal) egyetértésben — 
parancskönyvi rendelkezést adott ki, mely szerint: egy 
éven belül ismétlődő ittasság esetén az „elbocsátva” 
büntetést alkalmazza.

öten nem vették komolyan az intő figyelmeztetést. 
S bár jegyvizsgáló, vonatvezető, málházó, mozdonyla
katos és raktárnoki beosztásban dolgoztak — tehát fon
tos területen —, a munkahelyi vezetők nem alkudtak 
meg a helyzettel. Kellő határozottsággal és szigorral in
tézkedtek nyomban, hogy megakadályozzák az alkoho
lizmus továbbterjedő bomlasztó hatását. Az öt italozót 
elbocsátották.

Mindezt érdemes szóvá tenni azért, mert — remél
hetőleg kevés helyen, de — akadnak még ellenpéldák 
is. Olyan esetek, amikor nemcsak a munkatársak, ha
nem a szolgálati vezető is elnéző az italozóval szemben. 
Bár tapasztalja az illuminált állapotot, további szolgá
latellátásra „buzdítja” a beosztottat. Az ilyen vezető 
helytelen magaviseletét azonban még az sem menti, 
ha létszámgondjai vannak. A józanul, fegyelmezetten 
dolgozó vasutasokban ugyanis felmerülhet egy kérdés: 
hát érdemes? ,

Igen, érdemes. Nemcsak jól, kötelességtudóan dol
gozni, hanem szigorú^ fegyelmező intézkedéseket is fo
ganatosítani a rászolgáltakkal szemben. Pontosan a vas
útüzem biztonsága, a munkafegyelem javítása, a mun
kahelyi közösségek nevelése érdekében. Úgy, ahogy t azt 
helyesen a dombóvári üzemfőnökség vezetői tették.

Pálinkás Katalin

Környezetvédelmi ankét 
a debreceni igazgatóságon

A környezetvédelmi világ- seben és lebonyolításában 
nap alkalmából 1980. június nagy segítséget kaptunk a kü- 
5-én a debreceni vasúti ga-zga- lömböző társadalmi szervektől: 
tóságnál került sor a III. va- a Hazafias Népfronttól, az 
sutas környezetvédelmi ankét Országos Környezet- és Ter- 
meg rendezésére. mészetvédelml Hivatal észak -

— Környezetvédelmi tévé- alföldi felügyelőségétől, a Le- 
kenységünkben széles körű vegöt is zlasóg-védelmi Intézet - 
társadalmi összefogásra tá- tői, a Hortobágyi Nemzetó 
maszkodunk — mondotta meg- Park igazgatóságától és a Vö- 
nyitójában Kulcsár József vas- röskereszttől. 
útigazgató. Ezt̂  bizonyítja ^  megnyitó után a részve

vők tájékoztató előadást hall
gattak meg a* környezetvéde
lem eredményeiről és gond
jairól a debreceni vasút igaz
gatóság területén. Az előadást 
Erdőhegyi György, az építési 
és pályafenntartási osztályve
zetője tartotta. Ezt követően 
a szakemberek megtekintet
ték a Környezetvédelem a 
közlekedésben c. kisfilmet, 
majd Papp Péternek, a deb
receni Levegőtisztaság-védel
mi Intézet vezetőjének elő
adását hallgatták meg Debre
cen levegős zeninyezési problé- 

v-máiról. Az előadó ddafilimek- 
h£l tette érdekesebbé, szem- 

Jfétetesebbé előadását.
Az előadások közötti szü

netekben a részvevők megte
kintették a debreceni vasút - 
iga zgat óság k ömyezet vedel mi 
eredményeit és feladatait tar
talmazó fotókiállítást, ame
lyet az igazgatóság dolgozói 
készítettek.

Az ankét délutáni program
ja a Hortobágyi Nemzeti 
Parkba tett látogatás. A Nem
zeti Park szerepéről és fel
építésé: ől dr. Aradi Csaba 
biológus; a természetvédelem 
időszerű kérdéseiről Salamon 
Ferenc igazgató adott tájékoz
hat ást.

az is, hogy az ankét szervezé-

rását felülmúlhatat
lan dinamika jelle
mezte. Udvarias, min
dig tisztelettudó volt,

bármelyikünknek 
példaképe lehetne.

A  családias ünnep
ség kötetlen beszél-* 
getéssel folytatódéit, 
az üzemfőnpkség ve-» 
zetősége jutalommal,■ 
a munkatársak aján
dékokkal v köszönték 
meg a vasút szolgá
latában töltött 41 
évet.

— Elfáradtam már 
— mondta Pista bá
csi, amikor kérdez
tem, mivel tölti majd 
nyugdíjas napjait. — 
Sokat fogok játszani 
az unokáimmal, erre 
eddig nem sok időm 
volt. A fiam az NDK- 
ban él. ezután több
ször kiutazunk hozzá 
a feleségemmel.
Zacharidesz Jánosné
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A  szakm a professzorai 
a m űszaki kocsiátvevók

lYmíy a kijavított kocsik újra forgalomba kerülnek

Ennek a kocsinak hibás a számozása — közli észrevételét a 
javítást végző szakemberekkel Kovács Kálmán, a kocsiátve

vők csoportvezetője

Nagyapáról unokára

Szabó István, Kiskunfél
egyháza állomásfőnök-he- 
lyettese vasutasdinasztiából 
származik. Nagyapja vasúti 
hídőr volt Algyőn, édesapja 
pedig állomáskezelő Tisza- 
újfalu megálló rakodóhe
lyen. Ma Tiszaalpár-aJsó. 
így érthető, hogy már gye
rekkora óta vasutas szere
tett volna lenni. A gyer
mekkori álom a középis
kola elvégzése után, 1957- 
ben teljesült. Felvették Kis
kunfélegyháza állomásra 
kocsirendezőnek. Pár hónap 
múlva kocsifelíró, majd át- 
menesztő lett, közben meg
szerezte a forgalmi- és tá
vi rd a vizsgát. A katonaidő 
letöltése után újabb szak
vizsgák következtek.

1961 nyarán először tette 
fejére a vörös sapkát, és 
indította a vonatokat. Két 
év múlva már a tisztképző 
forgalmi-kereskedelmi ta
gozatán tanult A tanfo
lyam elvégzése után is
mét Félegyháza következett 
Hétévi forgalmi szolgálat- 
tevői munka után oktató
tiszt lett. A rá bízott mint
egy 120 forgalmi dolgozó 
oktatását kiképzését nagy 
szakmai hozzáértéssel vé
gezte. Közben beiratkozott 
a marxista—leninista esti 
egyetemre. Az idén már be
fejezi a szakosítót is.

Két évvel ezelőtt kine
vezték állomásfőnök-helyet- 
tesnek.

— Feladatom a forgalom 
ellenőrzése, a személyszál
lítással és az elegytovábbí- 
tással kapcsolatos munkák 
irányítása — mondja. — Az 
állomásfőnök távollétében 
természetesen én vezetem a 
310 tagú kollektívát. Elága
zó állomás vagyunk. Négy 
irányból érkeznek hozzánk 
vonatok, amelyek egy ré
szét itt rendezzük, sorozzuk 
újabb vonatokba. Nagy az 
átmenőforgalmunk, amiből 
jelentős szerep jut a Zá
hony—Kelebia tranzitforga
lomnak is.

Az állomást az elmúlt 
évtizedben teljesen átépí
tették. Új vágányhálózatot, 
gurítót, Dominó 55 típusú 
biztosítóberendezést, Legu
tóbb pedig korszerű szociá
lis létesítményt kaptak.

Szabó István nemcsak a 
szakvonali munkában, ha
nem a közéleti tevékeny
ségben is példát mutat. 
1965-ben munkatársaival 
együtt alakították a Petőfi 
szocialista brigádot. 1967- 
től (tíz évig) a munkaügyi 
döntőbizottság elnöke volt. 
Két éve az állomás párt- 
vezetőségének a tagja.

Munkáját, a vasúthoz va
ló ragaszkodását nemcsak 
munkatársai ismerik. Több
ször kapott Kiváló Dolgozó 
kitüntetést. 1969-ben Érdé- 

[ mes Vasutas lett. Legutóbb 
pedig április 4-én a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatá
val tüntették ki.

Szabó István családját 
erős gyökerek kötik a vas
úthoz. Felesége az állo
más munkaügyi, ügyintéző
je. Szakközépiskolás fia lel
kes vasútmodellező. Talán 
ő lesz majd a Szabó csa
ládban a vas utas dinasztia 
következő tagja.

G. J.

Egy munkást szólítottam 
meg a debreceni járműjavító 
udvarán: — Kiket tart itt a 
legtekintélyesebb embernek?

A  lakatos gondolkodás nél
kül válaszolta:

— A műszaki kocsiátvevő
ket — aztán mosolyogva hoz
zátette: — tőlük még a meo- 
sok is félnek.

Igyekeztem a „nagy tekin
télyű” irodára, aíhol Kovács 
Kálmán műszaki főtanácsos*, a 
kocsiátvevő csoport vezetője 
elmondta: szó sincs arról,
hogy valami „mumusként” 
ügyködnének itt az üzemben, 
de ha a kijavított kocsikon a 
legkisebb hóiba is észlelhető 
— jóllehet már a meósok át
vették — azt bizony vissza
rendelik a műhelybe. Mi nem 
lehetünk elnézők, mert ha a 
kocsi üzemképtelenné válna, 
vagy ha valamilyen üzemza
var származna a mulasztásból, 
elsősorban a műszaki átvevőt 
teszik felelőssé.

— Hány kijavított kocsi gu
rul ki innen évente a forga
lomba?

— Közel nyolcezer. Ezek 
nagyobbrészt tartálykocsik és 
nyitott vagonok. A debreceni 
járműjavító ezek javítására 
van specializálva.

— Hány százalékos az a hi
baforrás, amely az önök szű
rővizsgálatain derül ki?

—  Általában 5—8 százalék.

— Gondolom, hogy ennek az 
üzem vezetői nem örülnek, 
hiszen itt is szorít a tervtel
jesítés, illetve az a cél, hogy 
a javításra, fővizsgára beke
rült kocsik minél hamarabb 
visszakerüljenek a forgalom
ba.

— A mi műszaki csopor
tunk nem tartozik az üzem
hez. Közvetlen felettesünk a 
debreceni vasútigazgatóság. 
Éppen ezért bennünket kere
set szempontjából sem befo
lyásolhat, hogy a járműjavító 
hogy áll a tervtéíjésítessel. 
Innen egyetlen jármű sem gu
rulhat ki a mi alapos mű
szaki ellenőrzésünk nélkül.

— A műszaki kocsiátvevők
nek ezek szerint igen nagy 
szakmai tudással és sok ta
pasztalattal kell rendelkezniük.

— Ahogy mondani szokták: 
minden hájjal megkent rókák 
vagyunk a szakmában. Vala
mikor mi is a satupadnál 
kezdtük. De ez régen volt. 
Ketten Nagy Béla kollégám
mal már nyugdíjra is értünk.

Riportsorozatot akartaim ír
ni a Zálalövő—Bajánsenye
közötti vasútvonalról „Az 
utolsó őrségi vonat” címmel. 
Hogy ne menjek oda tájékozat
lanul, átböngésztem néhány az 
őrséggel foglalkozó szakiro
dalmat, harmadszor is elol
vastam a panaszkodó őrségiek
ről szóló riportkötetet, bele
kukkantottam egy idegenfor
galmi tájékoztatóba. Úgy érez
tem most már eleget tudok, 
annyit legalábbis, amennyi egy 
ilyen hálás témához elenged
hetetlenül szükséges. Ám az 
elutazás előtt néhány nappal 
jött a hír: marad az őrségi 
vasút. . .

Kútba esett a „nagy” riport. 
Ha nem írhatok a megszűnő 
vasútról, írok hát a tovább 
élőről, vagy a tovább halódó
ról — gondoltam. — Mert azt 
egy pillanatig sem hittem — 
és most sem hiszem —, hogy 
az alig húsz kilométeres vo
nalszakasznak hosszabb távú 
jövője van. De mi lehet az 
itéletvégrehajtás elodázásának 
oka?

Azzal az elhatározással men
tem az őrségbe, hogy feljegy
zők mindent, ami a forgalom
átterelés mellett és az ellen 
szól. Felkészültem arra, hogy 
majd ott is, mint máshol szok
ványos érvekkel találom ma
gam szembe és többnyire nem 
is ért meglepetés. Elhangzot
tak viszont olyan megállapítá-

— Előfordult-e olyan eset, 
olyan hiba, amit ha nem vesz
nek észre, kint a forgalom
ban nagy baj is származha
tott volna belőle?

— A minap is volt ilyen — 
mondja Nagy Béla műszaki 
átvevő —, az egyik kocsi ke
rék átmérője néhány millimé
terrel vastagabb volt a szab
ványnál. Ez a pár milliméter 
eltérés már elég ahhoz, hogy 
kisiklást idézzen elő.

— De menjünk ki az átve
vővágányokhoz — invitált az 
irodából a közvetlen munka
helyekre Bodrogi András cso- 
portvevető-helyettes, ahol egy 
kocsinál olyan hibát észleltek, 
amiből nagyobb bonyodalmak 
származhatnak, mint egy ki
siklásból. Tudvalevő, hogy 
minden kocsin rengeteg a 
szám- és betűjel. Ezek sok 
mindent mondanak a kocsiról, 
és nemcsak a műszakiak, ha
nem a forgalmi és a kereske
delmi szolgálatnak is, hazai és 
nemzetközi viszonylatban egy
aránt. Egy számhiba, vagy egy 
rosszul felfestett jel nagy ga
libát okozhatna, s most egy 
ilyet vettek észre.

sok, amelyek a tények, a való
ság támasztékával ellátva na
gyon is igaznak bizonyultak. 
Bevallom, a végére maga 
mellé állított az őrség, ma
guk mellé állítottak az őrségi 
emberek, akiknek jóindulatá
ból én is megízlelhettem egy 
morzsát és bizonyára nagyabb 
falatot is kaphattam volna, 
ha időmből többre futja. Mi
vel érdeklődésem egyetlen 
témára összpontosult, igyekez
tem mindvégig vasútcentrikus 
maradná.

A KBM vasútmegszünteté- 
sekkel foglalkozó csoportjának 
telefonszámát tárcsázom. Ta
lálkozót 'kérek, hogy egy-két 
félhomályos dologra fényt de
ríthessek. A válasz egyértel
műen elutasító.

— Ne bolygassuk most a 
bajánsenyei vasutat! Egyelő
re nem szűnik meg. Hogy mi
ért nem és mikor kerül rá a 
sor, nem tudom.

— Lehet, hogy a Népsza
badság cikk hatására. . .

— Nem, ezt nem hiszem...?
Következő állomás a MÁV

Szombathelyi Igazgatósága. 
Folyosók útvesztőiben tévely
gők, csak néhány udvarra né
ző ablakon szökik be kevés 
nappali világosság. Odalent a 
város néhai villamosainak 
utolsó példánya unatkozik egy 
apró gőzmozdony és kocsija 
társaságában. Végre megtalá
lom akit keresek.

(Karff László felvétele)

— De mi azért vagyunk — 
magyarázzák a műszakiak —, 
hogy ilyen ne fordulhasson 
elő — és már megy is az uta
sítás a megfelelő számjegy 
korrigálására.

— Ahogy hallottam, jövőre 
ketten nyugdíjba mennek. 
Lesz-e megfelelő utánpótlás 
ebben az igen nagy felelősség
gel járó 'beosztásban a jármű
vek „professzoraidnál, akik az 
újításokban is élen járnak.

— Megfelelő utánpótlás, 
gazdag tapasztalatokkal bíró 
szakember lenne — magyaráz
zák —, hiszen 1300 ember fog
lalkozik itt különböző szakmai 
műszaki szinten a kocsijaví
tással, de az igazság az, hogy 
ezért a beosztásért nemigen 
tülekednek• Nemcsak azért, 
4mert ez a munka igen nagy 
felelősséggel jár, hanem azért 
is, mert egy ügyes kocsi vizs
gáló lakatos is keres annyit,. 
mint mi.

— Hát ez meg hogy lehet?
A műszaki kocsi átvevő cso

port tagjai szótlanul széttár
ják a karjukat. Erre a kérdés
re már másoknak kellene vá

Akár egy évvel ezelőtt, most 
is kedvesen fogad, rögtön elő
keresi a Zalalövő-Bajánsenye 
feliratú vizsgálati anyagot. 
Egy sarkot kérek, ahol jegy
zetelhetek, egész asztalt ka
pok.

Mit lehet kiolvasni a vizsgá
lati anyagból? A történeti 
visszatekintés méltatlanul si
lány. A halálra ítélt vonal 
1906-ban épült 19 kilométer 
26 méter hosszúságban. Egy 
vágányú, gyenge „i” rendsze
rű felépítménnyel, ezzel együtt 
rendkívül alacsony, 12 tonna 
tengelynyomással. A vonal 
vonzáskörzete csaknem egészé
ben megegyezik az Őrség te
rületével, amelynek közleke
dését sokáig a vasút határozta 
meg. Ma mennyire határozza 
meg, nem találok rá utalást. 
Nem is találhatok, a vizsgá
lat 1978-ban készült, a sta
tisztikai adatok 1975-ös, 76- 
osak. Az őrségben pedig az 
utóbbi három-négy évben 
olyan nagy változások történ
tek, ami az akkor készült fel
méréseket ma már esetleg idő
szerűtlenné teszi, főleg, ha — 
mint később látjuk majd — 
némelyik számadat nem is a 
valóságon alapszik.

Kijegyzetelek néhány sta
tisztikai összehasonlítást. Ba
jánsenye lélekszáma 1970-ben 
833, 1975-ben 748. őriszent- 
péteré 1231 és 1176. Füze

laszolni.
Dávid József

Az Őrség vasútja

Esztendőről-esztendőre ismétlődő esemény tavast vé
gén, nyár elején: megújul a vasút — és a többi, távol
sági tömegközlekedési jármű — menetrendje. E válto
zások jobbára nem jelentenek szenzációt: az indulási
érkezési, vagy a menetidő néhány perces módosulásá
ról van szó, olykor — mint az idén is — új expressze- 
ket állítanak forgalomba, rövidülhet, vagy hosszabbod
hat az útvonal. A cél egyértelmű: váljék kényelmeseb
bé az utazás, teremtődjék jobb kapcsolat az átszállók
nak, csökkenjen a várakozási idő — s persze, ha mód 
van rá, a vasút számára is legyen ésszerűbb-gazdasá- 
gosabb a forgalom szervezése. A mostani menetrend- 
változást is ez jellemezte.

Az energiarobbanás légnyomására, a közutak korábbi 
képzeteket is felülmúló telítődésének hatására világ
szerte reneszánszát éli a tömegközlekedés. Egyre töb
ben ismerik fel, hogy nemcsak olcsóbb, s gyorsabb, de 
gyakorta kényelmesebb is a tömegközlekedési jármű
vek valamelyikével, vagy azokat ötvözve célhoz jutni. 
Igaz lehet ez hosszú és rövid távon egyaránt. Előadód
hat, hogy a napi félórányi időnyerés is a korábbi köz
lekedési beidegződések módosítására ösztökéli az uta
zókat. Esetleg garázsban marad a személygépkocsi, 
vagy, akinek a városok szívében akad dolga, busz he
lyett vonatra száll. Ha érdemes.

Már nyomdában volt az idei nyári menetrend, ami
kor a főváros észak—déli metróvonalának kőbánya, 
kispesti — végleges — végállomását felavatták. Olyan 
nagy igényű, látványos — hozzátehetjük: az ezredfor
duló igényeihez méretezve is korszerű — forgalmi cso
mópont létesült az egykori jellegtelen vasútállomás 
mellett, amely hetek alatt a vártnál is népszerűbbnek 
bizonyult. Óit jelesre vizsgáztak a forgalomszervezők: 
e végállomás Dél-Pest majd minden pontjáról, sőt Cse
pelről is, autóbusszal elérhető. S amiért mindez történt 

»természetesen: ott a metró, amely negyedóra alatt rö
píti be az utasok ezreit Ferencvárosba, Józsefvárosba, 
Budapest szívébe. A vasút él e lehetőséggel (egy mel
lékmondat erejéig jegyezzük meg: a Volán is tervez új 
végállomást a metró népligeti állomása mellett), s né
hány személyvonat végállomásául a Zsúfolt belső pálya
udvarok helyett Kőbánya-Kispestet jelölte ki. Sőt, utó
lag olyan döntés is született: a belföldi expresszek is 
megállnak ott, mert sok ember gyorsabban érheti el 
így úticélját, vagy vidékről hazaérkezvén, állandó ott
honát.

Köztudott az is, hogy Budapestre igen sokan ingáz
nak — de néhányan, éppen a hosszas utazás miatt, idő
vel lakóhelyükhöz közelebb keresnek munkaalkalmat. 
A főváros iparának, szolgáltató ágazatainak viszont 
szükségé van rájuk: a jobb közlekedés a népgazdaság
nak is érdeke tehát. Bár Budapesten a Keleti, majd a 
Déli pályaudvarnak a metró-kapcsolata már korábban 
megteremtődött, az igazi változást — úgy véljük — e 
mostani csomópontavatás jelentette. Olyan kezdetet, 
amelyet folytatás is követ. E mostani metróvonal is to
vább épül, s északi végállomása Rákospalota-Üjpest 
vasútállomásnál lesz. Ez a nemzetközi forgalomban is 
fontos szobi—váci vonal Újpestre, Óbudára igyekvő 
utasainak lesz kedvező (ráadásul már jövőre, a Nyu
gati pályaudvaron is átszállhátnak a belváros felé ha
ladó metróra). S a távolabbi tervek is körvonalazódnak: 
a népgazdaság teherbíróképességétől függően előbb- 
utóbb metrókapcsolata lesz Budafoknak, a Kelenföldi 
pályaudvarnak, s valamikor az ezredforduló táján az 
óbudai MÁV-állomásnak is.

Vasút és metró — most kezdjük szokni e párosítást. 
Ám a megszokás mindinkább gyakorlattá lesz. Ekként 
válik egységes szervezetté a tömegközlekedés, kényel
mesebbé az utazás — ilymódon is rövidülhetnek, leg
alábbis időben, a távolságok.

— földes —

Vonatmentes időben csendes az állomás

tem aljára külön, nagy be
tűkkel felírom: Ispánk. Meg 
kell majd érdeklődnöm e köz
ség sorsát. A számok szerint 
ugyanis 1970-ben 148, öt év
vel később már csupán 57 
ember élt Ispánkon. Ha ez 
igaz, 1980-ban csak magányos 
házak tetejét tépkedheti ott 
a tavaszi szél.

Van itt egy másfajta, áru
forgalmi összehasonlítás is. 
1963-ban még 160 ezer tonna 
áru mozgott a vonaton, 1976- 
ban mindössze 32146 tonna. 
És még egy utolsó: öt év le
forgása alatt 17 749 darabbal 
csökkent az eladott menet
jegyek száma.

Tovább lapozgatom a vizs
gálati anyagot. Számok, szá
mítások tömkelegé. A vonal
nak 68 millió 385 ezer forint
ra becsült az átépítési költsé
ge. (Egyébként az átépítés fel
tétlenül szükségessé válik!) Az 
utolsó oldalaknál tartok. Itt 
áll az ítélet: „A Forgalom- 
szervező Bizottság javasol
ja . . .  a Zalalövő-Bajánsenye 
vasútvonal személy- és áru
forgalmának közútra terelé
sét. . .  javasolt időpontja: 
1980. menetrendváltozás” . Ez 
most nem következett be . . .

Tóth Zoltán 
(Folytatjuk)
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Ablakon kidobott pénz
Tavaly mintegy 13 millió farint a/ruhart 

fizetett ki üyyfeleinek a budapesti iyaayatósay

Társadalmi tulajdonvédelmj 
ankétot (tartottak a (budapesti 
vasútigazgatóságon. Az össze
jövetelen a (vasút kereskedel
mi szakszolgálatának és a 
BViKiH vezetőin kívül részt 
vettek a BM társadalmi tu
lajdon védelmével foglalkozó 
munkatársai is.

Az ankétnek az volt a cél
ja, hogy számot adjon a MÁV, 
illetve a  budapesti igazgató
ság által 1979-ben kifizetett 
károkról és mintegy figyel- 
meztetetősül felsorolták azo
kat az okokat, amelyek az 
igazgatóságnak 13 millió fo 
rint veszteséget okoztak a 
múlt esztendőben. OEz csak
nem 17 százalékkal több, mint 
1978-ban volt.
4 A károkokat 13 pontban 

foglalták össze. A kocsi rako
mányt! küldeményeknél sok 
esetben helytelenül rakták 
fel és rögzítették az árut A 
legtöbb visszásság azonban 
abból adódott, hogy az állo
másokon elhanyagolták a ra
kodás ellenőrzését, és a fuva
rozási naplóban sem vezet
ték .pontosan az erre a célra 
rendszeresített rovatot Ebiben 
természetesen a szállíttatok 
illetékesei is hibásak 1 voltak. 
Akadtak azért állomások, 
(Hatvan, M osonmagyaróvár),
amelyek e  téren jó  példával 
jártak elől — az ott berakott 
küldemények szinte kivétel 
nélkül épen érkeztek meg 
rendeltetési helyükre.

A kereskedelmi szakszolgá
lat vezetői úgy döntöttek, hogy 
ezután rendszeres oktatásokat 
tartanak a nagyobb vállala
toknál, a  szabályos, biztonsá
gos rakodásokról. Emellett fel
hívást intéznek — elsősorban 
— a vágányok között dolgozó 
szocialista brigádokhoz, hogy 
vállalásukban tűzzék célul a 
rakományok ellenőrzését.

A  feladott áruk közül több
nyire betonelem, tégla, cse
rép, üveg, (bútorok, zománcos

edények, továbbá palackozott 
italfélék szenvedtek töréskárt.

Az értekezlet külön időt 
szentelt a súlyhiányból adódó 
veszteségek elemzésére, amely 
csaknem 6 ¡százaléka volt a 
kifizetett kárösszegnek. A 
vizsgálatok megállapították, 
hogy egy-egy kocsinál előfor
dultak — nem tévedés! •— 
10—15 (tonna eltérések is. A 
vágányhídmérleggel rendelke
ző állomásokon tehát nagyobb 
figyelmet kell fordítani a 
pontosságra, a technológiai 
fegyelem betartására. Semmi
képpen sem engedhető meg, 
hogy ia kocsik néhány óránál 
többet ácsorogjanak mérlege
lésre várva. A múlt évben 
ugyanis néhány helyen elő
fordult: a vagonokat 40—42 
óra után vitték csak a mérleg
re. Ebből sok esetben — fő 
leg a romlandó áruknál — 
közvetlen, a tartózkodás 
miatt pedig közvetett kár ke
letkezett.

Az elfolyás és szóródásból 
eredő károk sem lebecsülen
dők. A többnyire szemes ter
mények szétszóródásának 
megakadályozását elsősorban

a tolatást végzők, valamint a 
térfőnökök segíthetnék elő az
zal, hogy ha hibás kocsival 
találkoznak, igyekezzenek azt 
helyben kijavíttatni, vagy ha 
arra nincs lehetőség, sorozzák 
ki a sérült járművet.

Az ankéton részletesen fel
sorolták a nagyobb tételű 
egyedi károkat. így például 
Tatabánya-Felsőn egy citrom
mal megrakott kocsit csap- 
szegtörés miatt a raktári vá
gányra állítottak. Ebből még 
nem ás lett volna baj, ha ide
jében intézkednek, iMivel hu
zamosabb ideig ott ácsorogtat- 
ták, a déligyümölcs befülledt. 
Ez a mulasztás az igazgató
ságnak 50 ezer forintjába ke
rült.

Elhatározták, hogy az eh
hez hasonló esetek elkerülése 
érdekében felhívást intéznek a 
szocialista brigádokhoz, a vál
lalatok rendészeihez, hogy 
közösen védjék a (társadalmi 
tulajdont, munkájuk végzése 
közben figyeljék a szállítmá
nyok épségét és leplezzék le 
a tolvajokat.

S. R.

K E R É K P Á R O N

Otthonról a szolgálati helyig...
A vasutasok közül igen so

kan kerékpárral járnak mun
kahelyükre, illetve térnek ha
za lakóhelyükre. Az ő figyel
mükbe ajánljuk a szinte na
ponta ismétlődő, szomorú hí
reket: sok a kerékpáros bal
eset.

Cikkünkben a kerékpárosok
ra vonatkozó legfontosabb köz
lekedési szabályokat ismertet
jük.

A  járdán is?

Vendégek Hamburgból, Dortmundból és Bécsből

Különvonattal Siófokra
Több nyugati utazási iroda 

— köztük a Touropa, az Ame- 
ropa és a  Neckermann — szí
vesen üdülteti turista vendé
geit hazánkban is. Az idén 
„Alpen-See” a  szolgáltatás ne
ve. A hamburgi, a dortmundi 
és a bécsi turistákat különvo
nattal szállítják Siófokra. A 
vendégek egy hétig üdülnek a 
Balaton partján.

Az Utasellátó Vállalat is fel
készült a vendégek fogadásá
ra. Június 7. és szeptember
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Vandálok a vonatokon

6. között a Hegyeshalomnál 
belépő vonat utasait ebéddel 
várja, a visszatérőket pedig 
vacsorával látja el. Az étke
zőkocsi személyzete magya
ros ételkülönlegességekkel 
kedveskedik a külföldi turis
táknak.

Június 14-én 77 vendég ér
kezett Siófokra, a következő 
alkalommal pedig már 130-an 
jönnek. Az „Alpen-See” uta
sainak többsége már járt ha
zánkban és kedvező tapaszta
latokat szereztek. Ezért láto
gatnak szívesen a Balaton 
partjára az idén is.

Drégely Vilmos

Alapvető követelmény, hogy 
a kerékpáros műszakilag kifo
gástalan járművel vegyen részt 
a közúti közlekedésben. A má
sik elengedhetetlen feltétel, 
hogy a kerékpáros ismerje a 
legfontosabb, reá vonatkozó 
KRESZ-szabályokat. Figyelje 
a közúti jelzőtáblákat, az út
burkolati jeleket.

Kerékpárral a kerékpárúton, 
ahol kerékpárút nincs, ott a 
leállósávon, ahol leállósáv 
nincs, szorosan az úttest jobb 
szélén kell közlekedni.

Lakott területen, ahol az út
test kerékpár-közlekedésre al
kalmatlan, a gyalogos forga
lom zavarása nélkül és legfel
jebb 10 km/ó sebességgel a 
járdán is szabad kerékpároz
ni.

A leállósávon, illetve az út
test szélén és a járdán csak egy 
sorban szabad haladni.

Nagyon fontos szabály, hogy 
lakott területen kívül a főút
vonalról balra bekanyarodni 
vagy a főútvonalon megfor
dulni szándékozó vezető — az 
általános szabályoktól eltérően 
—, a kerékpárról az úttest jobb 
szélén köteles leszállni és a 
kerékpárt az útkereszteződé
sen, illetőleg az úttesten a gya
logosok közlekedésére vonat
kozó szabályoknak megfele
lően kell áttolni.

Óvjuk, oktassuk 
a gyerekeket!

Lakott területen belül a ke
rékpáros a bekanyarodást és a 
megfordulást az általános sza
bályok szerint, kellő körülte
kintéssel köteles végrehajtani.

Kerékpár pótülésén a 18. 
életévét betöltött vezető egy 
tíz éven aluli gyermeket szál
líthat. Egyébként kerékpáron 
személyt szállítani nem szabad.

Igen sokan figyelmen kívül 
hagyják azt a szabályt is, hogy 
a kerékpárt éjszaka és korláto
zott látási viszonyok között 
lámpákkal kell kivilágítani.

Főútvonalon tilos 12. élet
évét be nem töltött személynek 
kerékpározni. Ne engedjük 
meg tehát gyermekeinknek — 
akik e korlátozás alá esnek —, 
hogy életüket, testi épségüket 
a főútvonalon veszélynek te
gyék ki. Tilos továbbá elenge
dett kormánnyal kerékpározni, 
kerékpárhoz oldalkocsit,
utánfutót vagy egyéb vontat- 
ványt kapcsolni, kerékpárt 
más járművel, illetőleg álla/ttal 
vontatni, kerékpáron oldalra 
kinyúló, illetve előre vagy hát
ra egy méternél hosszabbra 
kinyúló, a vezetőt a vezetésben 
akadályozó vagy a személy- és 
vagyonbiztonságot más módon 
veszélyeztető tárgyat szállítani.

Nem szabad kerékpárral ál
latot vezetni. Sajnos gyakori 
látvány, hogy általános iskolás 
korú gyermekek kerékpárjuk
hoz kutyát kötnek. Rendkívül 
veszélyes játék, hiszen a kutya 
a másodpercek tört része alatt 
megijedhet, „megvadulhat” és 
ezáltal a vezetőjét kerékpárral 
együtt elránthatja, s autóbusz, 
személygépkocsi, motorkerék
pár és egyéb jármű elé von
szolhatja.

A közúti baleseti statisztikai 
adatok szerint a kerékpárveze

tők leginkább az „Állj! Stop! 
Elsőbbségadás kötelező”  jelző
táblákat hagyják figyelmen kí
vül és hajtanak rá a védett út
vonalra, ezáltal kockáztatva 
életüket, testi épségüket.

Igen durva szabályszegés, 
amikor a kerékpárvezető meg
gondolatlanságból vagy a sza
bályok nem kellő ismeretéből 
kifolyólag életveszélyes módon 
hajtja végre a kanyarodásokat 
Közhelynek tűnik, mégis fel
hívjuk a kerékpárosok figyel
mét, hogy mielőtt a kanyaro
dást megkezdik, először tekint
senek hátra, majd amikor 
meggyőződtek a kanyarodás 
biztonságos előfeltételeiről, ki
nyújtott karral jelezzék szán
dékukat és csak ezután kezdjék 
meg kanyarodásukat.

Betű szerint...
A kerékpárvezetők előszere

tettel hagyják figyelmen kívül 
azt a szabályt, hogy a jelző
lámpa piros (tilos) jelzésénél 
jobbra, kis ívben is tilos be
kanyarodni.

E sorokat gondolatébresztés
nek szántuk. Nem árt ezek után 
eflővenni a KRESZ könyvet, 
hogy a legfontosabb közleke
dési szabályokat ki-ki megta
nulja. Ez annál ás inkább fon
tos, (mert — hiszen Önök is 
tudjáik — a törvény nem tu
dása, vagy hiányos ismerete 
nem mentesíthet senkit a fe- 
leXősségrevonás alól.

Sztéhlo György, 
r. százados

Röptető a kocsibontóban

Vandálok a vonatokon
Évente mintegy ötmillió férint 

kórt okosnak a ss emelyk öcsik bún

— Már megint tönkretették ezt a kocsit — dohog a 
Keleti pályaudvaron az érkező szerelvényt átvizsgáló 
lakatos és bosszúsan fog hozzá a jegyzőkönyv megírá
sához. így megy ez nap. mint nap. Egyre több kár ke
rül a jegyzőkönyvbe: hiányzó ablakokról, izzólámpák
ról, tükrökről. . .  Ezek mind olyan felszerelési tárgyak,
— különösen az ablakok és a villamos jelfogók — ame
lyeknek pótlásáig ki kell vonni a kocsit a forgalomból. 
Tehát ácsoroghat a kocsi a javítóállványon, az utasok 
meg szidják a MÁV-ot, hogy zsúfoltság van, kevés a 
kocsi ekkora forgalomhoz. . .

A MÁV Vezérigazgatóságán elmondották: évente 
csaknem öt és fél millió forint anyagi kárt okoznak a 
vasúti kocsikban a garázdák, a vandálok. Statisztikai 
adatok szerint egy év alatt csaknem 40 ezer villanyégő 
„tűnt” el a kocsikból, amelyekről tudni illik azt is, hogy 
úgynevezett bajonettzárasak, 24 voltosak, tehát otthon 
nem használhatók. Ablaküvegből 4732 táblát törtek be | 
sörösüveggel, vagy kővel egyetlen esztendőben. Aki 
ilyet tes ,̂ igazán nem törődik azzal, hogy az utasok, 
köztük kisgyermekek megfáznak a jéghideg, ablaktalan 
kocsiban. Egyesek borotvacsatlakozókra, vagy a 
tükrökre „specializálják”  magukat. Az előbbiből 1282 
darabot, az utóbbiból 1595 darabot szereltek ki egy év 
alatt

Ki tudná összeszámolni hány ülést hasogattak fel, 
hány akkumulátort vittek el és mennyi értékes, kül
földi behozatalból származó félvezetőt, diódát loptak 
ki a kapcsolószekrényből? Azt mondhatja valaki: ezt 
nem lehet utazás közben ellopni, mások szénné láttára. 
Sajnos, mégis előfordul. Sokan szemet hunynak, féle
lemből, gyávaságból, nem szólnak a vasúti személyzet
nek, vagy a rendőrnek. A közöny bátorítja a vandál 
pusztítókat.

A vandálok általában éjszaka „dolgoznak”. A sötét 
tárolóvágányokon álló kocsikba behúzódnak a „csöve
sek” és á vasút képtelen a szerelvények őrzését meg
oldani. A  rendőrséggel rendszeresen tartanak éjszakai 
razziákat. A múlt évben 1000 személyszállító vonatot 
ellenőriztek. A rendőrök 15 ezer személyt igazoltattak, 
211-et előállítottak, 24-et vettek őrizetbe, 16 személy 
ellen tettek szabálysértési feljelentést és 2000 személyt 
a helyszínen megbírságoltak.

A vandálokkal szemben a törvény szigorával kell fel
lépni. Csakhogy az a bökkenő, hogy az új Btk. fel
emelte a károk értékhatárát és a legtöbb esetben — 
1000 forint alatti kisebb károkról van szó és ilyen eset
ben csak szabálysértési eljárást lehet indítani. Ha a 
kis károk értékéhez hozzászámítanánk a vasúti kocsik 
forgalomkieséséből származó népgazdasági veszteséget 
is, akkor hamar el lehetne venni a vandálok kedvét a 
pusztítástól.

Az utazóközönség pedig ezt várja!

Bermann István

Köszönet a helyettesítőknek

A jó bizonyítvány 
nemcsak engem illet

Mónosbél állomás dolgozójaként hetenként kétszer 
jártam Miskolcra az elmúlt tanévben is a Vörösmarty 
Művelődési Házban működő „dolgozók általános iskolá- 
já”-ba. Eddig sikerült jelesen elvégezni a hét osztályt.

Ezúton szeretnék köszönetét mondani állomásfőnö
künknek a tőle kapott támogatásért. A tanulásban min
denkor kész segíteni, mi több: gyakran ő helyettesít, ami
kor iskolába kell mennem. Ugyancsak vállalja a helyet
tesítést Barta Imre és Kovács Albertné, arra biztatva, hogy 
folytassam nyugodtan a tanulást. Jó érzéssel tölt el és 
hálás szavakra kötelez, hogy állomásomon ilymódon is 
megnyilvánul a közösségi érzés, az egyűvétartozás.

Marozsán Imre, 
Mónosbél

Szuromi Tibor gépészmérnök és munkatársai tervez
ték azt a röptetőt a székesfehérvári járműjavítóban, 
amely az ívben levő kocsíbontó vágányoknál nyújt majd 
védelmet a dolgozóknak az időjárás viszontagságai ellen. 
Az 540 négyzetméter alapterületű tetőszerkezet, amely 
alumíniumlemez borítást kap, egyben darupályaként is 
szolgál. Négy demágdarut működtethetnek itt a kocsik 
ajtóinak és más nehéz alkatrészeinek leemelésére. A kü
lönlegesen tervezett röptetőt házilagos kivitelezésben, 

kétmillió forintos költséggel készítik el

C I K K Ü N K  NYOMÁN

Rendelet írja  elő a MÁV-nál 

a selejtezett holm ik égetését
A Magyar Vasutas június 

2-i számában megjelent Van
dalizmus hivatalból c. cikkel 
kapcsolatban az alábbi észre
vételt tesszük:

A salgótarjáni szertárfőnök
ségen május 13-án lezajlott 
selejtezés megfelelt a MÁV 
Hivatalos Lap 1970. évi 8. szá
mában közölt, jelenleg is ér
vényben levő rendeletnek.

Égetéssel csak olyan eszkö
zök kerülnek megsemmisítés
re, mint a bőrbakancsok, gu
micsizmák, bukósisakok és kü
lönféle textíliák, amelyek a 
seljtezési rendelet 10. § 4 .

pontja értelmében magánsze
mélyek részére nem értékesít
hetők,-és egészségügyi okokból 
sem forgalmazhatók. Azokat 
az eszközöket, amelyeket ér
tékesíteni lehet, az igényeknek 
megfelelően eladjuk, illetve a 
visszanyert hulladékok üzemi 
célra való felihasználását szor
galmazzuk. A gazdaságosság 
szem előtt tartásával minder
re a jövőben még nagyobb 
gondot fordítunk.

Bodor László, 
a MÁV Bp.-i Igazgatóság 

VII. anyaggazdálkodási osztály 
vezetője

A szerk. megjegyzése: Az említett cikkben szó sem volt 
arról, hogy a selejtezési eljárást a rendelettel ellentétben 
végezték volna Salgótarjánban. A fenti válasz nyomán is nyi
tott kérdés marad, hogy az egykori rendelet ma megfelel-e a 
takarékosság fokozott követelményeinek.

Épül az üzem új 1000 adagos üzemi konyhája és étkez
déje. A 31 millió forintért készülő szociális létesítmény 
átadását szeptember 30-ra vállalta a Fejér megyei Álla

mi Építőipari Vállalat
(Lőrincz János felvételei)
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I Tervek az ezredfordulóra

Anyagszáilító vonat a BAM már elkészült vonalszakaszán

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

Tapasztalatcsere-látogatáson 
Bulgáriában és Lengyelországban

A ¿200 kilométer hosszú 
Bujkál—Amur vasúti fővona
lon a pályatest több mint a 
felét elkészítették, s több tu
cat vasútállomást és kitérőt 
építettek. Ez év végén átad
ják a forgalomnak a 245 kilo- 
.méter hosszú TJgolnaja—Bér- 
kakit—Tinda ' vasútvonalat, 
amely már az üzembe helye
zett 180 kilométeres Tinda— 
BA(M vonalszakasszal együtt 
lehetővé teszi, hogy Dél-Ja'ku- 
tia kokszolható szene kijusson 
a transzszibériai vasútvonalra.

Am körülbelül még öt év
re van szükség ahhoz, hogy 
Kelét-Szi'béria központjától a 
Csendes-óceán partvidékéig 
vezető átmenő forgalmat meg
nyithassák, s lényegesen több 
időre a BAM vonzáskörzetébe 
tartozó -területek — 1,5 millió 
négyzetkilométernyi területről 
van szó — -birtokbavételéhez.

Egyebek között azonban egy 
igen fontos feladat megoldá
sa került napirendre. A BAM 
megteremti az alapot egy még 
merészebb terv megvalósítá
sához: az Észdk—Keleti vasúti 
fővonal megépítéséhez. Dél- 
.Jakutföld gazdag, kokszolható 
szénikészletei nagy súllyal es
tek latba a Tinda—Berkakát 
—Ugolnaja vasútvonal -meg
építésénél. Vajon ennek a vo- 
fralszakasznak a vége holtvá
gány lesz? Jakutföld gazdag, 
egyelőre azonban még a född 
mélyében szunnyadó ásvány
kincsei az építőket mégmesz- 
szebbre hívja Északon.

A neves szovjet tudós, Nyi- 
kolaj Nyekraszov akadémikus, 
amikor megkérték, hogy a két
ezredik év távlatából vessen 
egy pillantást a Szovjetunió 
termelőerőinek elhelyezkedé
sére, ipegöszlására, 'különösen 
ezt a területet emelte ki. 
„Északon óriási, sok nagy or
szágnál nagyobb területről 
vám. szó. Kétségtelenül gazdag 
vidék ez: van itt kőolaj, szén, 
nikkel, réz, ólom és más ás
ványkincsek” — jelentette ki 
az akadémikus.

A Jakut Autonóm Köztár
saság fejlesztésének problé
máival foglalkozó harmadik 
tudományos értekezleten az új 
vasútvonal építésének tervéta 
legperspektivikusabb problé
mák között vetették fel, 
amelynek a megoldásától e 
vidék gazdasági élete fejlődé
sének üteme már napjainkban 
is függ. A tudományos tanács 
véleménye szerint a 900 kilo
méter hosszú Bér kakit—Ja
kutföld vasútvonal építéséhez 
haladéktalanul hozzá kell fog
ni. A Szovjet Tudományos 
Akadémia Szibériai Tagozata 
jakutszki intézetének tudósai, 
akik Jakuföld szállítási prob
lémáit 1990-ig elemezték, arra 
a következtetésre jutottak, 
híogy ezt a vasútvonalat, bár 
óriási -beruházásokat igényel, 
gazdasági szempontból célsze
rű «megépíteni. Számításaik 
szerint a vasútvonal építésé
re fordított összegek körülbe
lül hat év alatt megtérülnek.

Jelenleg a folyókon történő 
idényjellegű fuvarozással és a 
*aktározással kapcsolatos szál

lítási műveleteknél mintegy 
50 ezer ember szabadul fel, 
akikre Jakutföld más, gyors 
ütemben fejlődő népgazdasági 
ágazataiban van szükség. Sok 
más érv is szól a vasútvonal 
Jakutföldig történő megépítése 
mellett.

Ami az ország egész észak
keleti nászén megépítendő vas
útvonal grandiózus tervét il
leti, e tervnek már hosszú 
története van. Még 1904-ben 
előterjesztették a Szibéria— 
Alaszka vasútvonal tervét, 
amely fő láncszemét alkotta 
volna a Párizs—New York 
interkontinentális vasúti fő
vonalnak. A Léna felső folyá
sa mentén Jakutszkiig húzódot 
volna, majd -tovább a Csukcs- 
félszigeti Gyezsnyov-fokig, sa  
Bering-szorosban épített alag- 
úton keresztül Alaszkáig, s in
nen az amerikai kontinensen 
haladt volna tovább.

Emlékszem, amikor tavaly 
az űrrepülőtérre repültünk. A 
TU— 134-es tízkilométeres ma
gasságban Bajkonur felé tar
tott. Messze lent úszott a Föld 
kéklő térképe: városok és fal
vak, erdők zöld tömbjei, me
zők négyszögei, szántóföldek 
sötét foltjai.

Előttem, az ülés támlájának 
dőlve ült Germán Sztyepano- 
vics Tyitov. A 2-es számú űr
hajós az út első felében hall
gatott. Mire gondolhatott? 
Lehet, hogy visszaemlékezett 
a sok évvel ezelőtti bajkonu- 
ri startra?

Sehol egy fa
A  Volga az ablakból nem 

látszott. Lent sűrű felhőtaka
ró terült el, és ez a sík fá
tyol behavazott sztyeppére 
emlékeztetett. Az Uralon túl 
eltűntek a felhők, és vakító 
fényáradat zúdult a gépbe. A 
szárny alatt asztallap simasá- 
gú igazi sztyeppe húzódott: se 
egy bokor, se egy fa sehol.

A  látóhatár szélén földe
rengtek az óriási építmények. 
Az ablakból továbbra is
ugyanaz a sík, szelek által
tisztára sepert sztyeppe lát
szott, de itt már betonutak 
csíkjai szabdalták föl, ame
lyek hol összefutottak, hol 
különböző irányba szétszalad
tak. Felülről jól látszottak a 
nagyfeszültségű vezetékek 
csipkés oszlopai. Ez a híres 
bajkonuri űrrepülőtér.

A gép már alacsonyan szállt 
és könnyedén himbálózott. 
Tyitov széthúzta a függönyt és 
az ablakhoz hajolt. Ebben a 
pillanatban föltűnt a start
hely, amelyet még Gagarin
Vosztokja perzselt meg. Raj
ta kiszolgáló berendezésektől 
körülvett, égre irányított ra
kéta állt. A starthely beton
lapjai a sakktábla négyzeteire 

' emlékeztettek.

Az ilyen nagy terveknek 
hosszú a históriájuk, és meg
valósításuk évtizedeket, oly
kor évszázadokat vesz igény
be. Az interkontinentális vas
úti fővonal terviének azonban 
mér a kezdet kezdetén, a terv 
előterjesztésénél sem voltak 
híved — túlságosan is irreális
nak tűnt abban az időben.

Ma ezen a területen a hely
zet lényegesen megváltozott. 
A Szovjetunió, felhasználva a 
fejlett szocializmus gazdasági 
erejét, valóban grandiózus 
terv megvalósítását kezdte el: 
a BAM építését, Szibéria, a 
Távol-Kelet, Észak széles kö
rű birtokbavételét. Ez a terv 
már valósággá vált. És a 
Szovjetunióban komolyan mér
legelik az Észak—Kelet vasúti 
fővonal építésének tervét is.

Viktor Zsuraljev 
(APN)

— Gyorsan repül az idő. 
Jövőre Bajkonur 25 éves év
fordulóját ünnepli majd . . .  — 
mondta Tyitov.

. . .  1955, ,rBajkonuri űrre
pülőtér” — ezen a néven kel
lett megszületnie. Akkor, ne
gyedszázaddal ezelőtt, maga 
az „űrrepülőtér” szó még na
gyon ritkán fordult csak elő 
az újságok és folyóiratok lap
jain. Most pedig Bajkonurt, az 
emberiség kozmikus startjai
nak bölcsőjét, az egész világ 
ismeri. A bajkonuri sztyeppe 
örökre bevonult a világ űr
hajózásának történetébe.

Emberek hatalmas erőfeszí
tése kellett ahhoz, hogy a 
vad sztyeppén két év alatt so
ha nem látott építményeket 
létesítsenek, szétágazó útháló
zatot fektessenek fel, és mo
dern várost építsenek a régi 
karavánutak mentén.

Eljött a p illanat
A szabad kazah térségeken 

a második tavaszon folyt a 
szűzföldek szántása, amikor 
az építők elhelyezték az ob
jektumokat, leverték az első 
jelzőkarókat. Ügy tűnik, mint
ha csak tegnap lett volna a 
hatalmas lapon krétával fel
rajzolva: „Itt lesz a start
komplexum.”

Folyt a munka éjjel és nap
pal, rengett a föld a robban
tásoktól, gépek százainak dü
börgésétől. Éjszakánként az 
eget villámként ragyogták be 
a hegesztés villogó fényei. 
Nappal a Napot eltakarva sű
rű, rőt, maró por gomolygott 
a levegőben. A nappal felfor
rósodott beton hőséget. lehelt, 
mint az izzó kályha. Mennyi 
földet szállítottak el és for
gattak meg, hány ezer köb
méter beton ömlött a földbe!

A nagy iramban dolgozó 
építők megbirkóztak az örök-

N em zetközi
találkozó

T O L M Á C S
NÉLKÜL. . .
A vasutasnap alkalmából 

— július 5—6-án — Duna
keszin rendezik meg a va
sutas eszperantisták hagyo
mányos találkozóját. A ren
dezvény iránt figyéknreméUtó 
érd'kelődés nyilvánul meg a 
szomszédos országokban is. 
Többek között a jugoszláviai 
Nis csomópont vtasuftas esz- 
perantistái jelezték, hogy né
pes csoporttal kívánnak részi 
venni a találkozón.

A Magyar Eszperantó Szö
vetség vasutas szakosztálya 
megbízásából a találkozót a 
dunakeszi . vasutasok eszpe
rantó csoportja szervezi, illet
ve bonyolítja le, a helyi 
párt- és társadalmi szerve
zetek a Hazafias Népfront és 
a TIT támogatásával. A  rész
vevők számára a szervező 
bizottság magas színvonalú 
programokat állított ösz- 
sze. Szerepel ebben a Fóti 
Gyenmekiváros és az Ybl Mik
lós építette templom megte
kintése, orgonahangverseny 
meg hal Ugatása, a vácrátóti bo
tanikuskert felkeresése. Július 
6-én eszperantó könyv-, bé
lyeg- és fotókiállítás is lesz, 
ahol alkalmi postahivatal bé
lyegzi majd a leveleket. Az 
ünnepi ülést művészi kultúr
műsor zárja. Első alkalom
mal hangzik itt el eszperantó 
nyelven Váci Mihály Nem 
elég című költeménye, Sedleá 
Zoltán szavalóművész előadá
séiban. Ugyancsak eszperantó 
nyelven énekel a Miagyar Hű- 
tőipar pol-!beat együttese, a 
MÁV Dunakeszi Járműjavító 
kórusa és a helyi 3. számú 
általános iskola úttörő ének
kara.

A találkozó érdekessége és 
a nemzetközi nyelv gyakorlati 
haszna, hogy a különböző 
nemzetiségű részvevők tol
mács nélkül tárgyalhatnak, 
kicserélve szakimai, nyelvi, 
kulturális tapasztalataikat.

ké bonyolult feladatokkal. El
jött a pillanat, amikor műkö
dés közben kellett ellenőrizni 
a földi berendezések és a 
startépítmény hosszú láncola
tának minden szemét. Magas
ba emelkedtek a kísérleti szer 
relőépület boltozatai, maga a 
kozmikus szerelőműhely pe
dig ámulatba ejtett méretei
vel. Ide hozták az első kozmi
kus rakétát, amelyet a fárad
hatatlan Sz. P. Koroljov veze
tésével specialisták csoportja 
tervezett és épített meg. 1957. 
október 4-én, 22 óra 28 perc
kor a rakéta elhagyta boly
gónk küszöbét és pályára ál
lította a Föld első mestersé
ges holdját. A kozmikus kor
szak első éveinek eredmé
nyeit koronázta meg a Vosz
tok kozmikus rakéta-komp- 
lekszum létrehozása, amelyen 
Jurij Gagarin ajtót nyitott a 
kozmoszba.

Két kis faház
Nem messze az első start

helytől, az űrrepülőtéren áll 
egymás mellett két kis faház. 
Az egyikben Jurij Gagarin és 
Germán Tyitov töltötte a 
start előtti éjszakát, a másik
ban az űrrepülőtérre érkező 
Sz. P. Koroljov akadémikus 
lakott és dolgozott. Most itt 
múzeum van. Minden űrha
jós, aki először repül a ha
tártalan világűrbe, eljön ide 
az indulás előtt.

Bajkonur startműhelyei eb
ben az évben különösen nagy 
tempóban dolgoznak. Sajáto
san szimbolikus az is, hogy 
a „csillagkikötő” szakemberei 
ebben a jubileumi évben bo
csátották útjára a Szál jut—6- 
tal randevúzó ötödik nemzet
közi legénységet, Valerij 
Kubaszov űrhajóparancsno
kot és Farkas Bertalan kuta
tó űrhajóst.

B. Kuznyecov

A Bolgár Közlekedési Szak- 
szervezet meghívására június 
2-án Bulgáriába látogatott 
Molnár György, a vasutas- 
szakszervezet titkára és 
ár. Balázs Ákos, a kulturális, 
agítációs, propaganda- és 
sportosztály vezetője. Az öt
napos látogatás célja a Bol
gár Közlekedési Szakszerve
zet nevelési, közművelődési és 
kulturális munkájának a ta
nulmányozása volt.

A delegáció tagjai megbe
szélést folytattak a szakszer
vezet titkáraival és az elnök
kel. Látogatást tettek a szak- 
szervezet központi művelődési 
házábtan, tanulmányozták két 
szófiai vontatási főnökbég 
szakmai és szakszervezeti te
vékenységét és a plovdivi va- 
sútligazgá lóság közművelődési 
munkájált, a plovdirvi kultúr- 
otthonban pedig az ingázó 
dolgozók művelődési lehető
ségeit.

A delegáció tagjai hasznos 
tapasztalatokat szereztek töb
bek között az ideológiai, va
lamint a káder- és tömeg- 
politikai oktatásról. A két 
vontatási főnökség Szakszer
vezeti vezetői elmondották, 
hogy a tapszJtaltabb munkások

A szomszédos Auszriából 
május 29-én kedves vendégek 
érkeztek Pécsre. A pécsi va
sutas fúvószenekar meghívá
sára a linzi vasutasoki ötven 
tagú zenekara látogatott a 
Mecsek alj ára.

Másnap városnézésen vet
tek részt a vendégek, majd 
délután a két fúvószenekar 
az Irányi Dániel térről indul
va felváltva adott menetzenét 
a Leöwei Klára Gimnáziu
mig. A  gimnázium dísztermé
ben pedig koncertre került 
sor, melyet a Pécsi Rádió is 
felvett. Este a Várad! Antal 
utcai vasutas klubkönyvtár
ban találkoztak a gimnázium 
német nemzetiségi tagozatú 
diákjaival:

Szombaton az újpetrei park
erdőben a tsz németajkú dol
gozói élvezték a linziek kon
certjét. Felejthetetlen élményt 
nyújtott számukra, hogy köz
vetlen hallhatták a rádióiból 
már résziben, ismert zenét.

A linziek számára legmara-

Közismert tény, hogy nép
gazdaságunk egyik legfonto
sabb problémája ma a válla
latok megfelelő szervezettsé
gének hiánya. A szervezés 
fontosságát ma már világszerte 
felismerték, éppen ezért nél
külözhetetlen, hogy a szak- 
szervezetek is megismerked
jenek feladataikkal a szervező 
munka fejlesztésében. A szer-

tervszerűen és szervezetten 
foglalkoznak a fitatialok neve
lésével, szakmai továbbképzé
sével.

A lengyel vasutas szakszer
vezet meghívására június 9- 
től 14-ig Lengyelországban 
tartózkodott Szemők Béla, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
és Pere József, a pénzügyi és 
gazdasági osztály vezetője. A 
látogatás célja tapasztalat- 
szerzés volt a lengyel vasuta
sok szociális ellátásának szín
vonaláról, a szakmunkáskép
zésről és a szakszervezet szer
vezeti felépítéséről.

A delegáció meglátogatott 
Varsóban egy vontatási fő
nökséget, majd megbeszélést 
tartottak a szakszervezet ve
zetőivel. Tanulmányozták töb
bek között egy vasúti rende
lőintézet munkáját, majd a 
lengyel vasutasok szakszerve
zeti központjában beszélgetést 
folytattak a szakszervezet ve
zetőivel.

Gdanszkban megismerked
tek egy járműjavító üzemmel, 
és megtekintettek két vállala
ti üdülőt. A látogatás tovább 
mélyítette a két szakszervezel 
közötti baráti kapcsolatot.

dandóbb élményt az egész na
pos balatoni kirándulás nyúj
tott. Siófokon előbb Halápi 
János festőművész tárlatmeg- 
nyiiltójia előtt adtaik koncertet, 
majd hajókáránduléson vettek 
részt Badacsonyba. Ezután 
Btalaitonfenyvesen, a  vasutas 
üdülőben szerepeltek.

— Hogyan- kerültek kapcso
latba a linzi zenekarral ? — 
kérdeztük Molnár Gézát, a 
pécsi vasutas klubkönyvtár 
vezetőjét.

— Tavaly tavasszal karna
gyunk, Keresztvölgyi Adóm és 
ár. Dobos Jenő, a fúvószene
kar elnöke találkozott Sop
ronban Waltetr Zöhrerrel, a 
linzi zenekar vezetőjével Ab
ban állapodlak meg, hogy a 
két zenekar kölcsönös csere
látogatásokon biztosít egy
másnak koncertlehetőséget. A 
pécsiek viszomtlátogatására jú
lius 30-tól augusztus 5-ig ke
rül sor.

Barna Teréz

vezetlenség csökkenti a haté
konyságot, a termelékenységet 
és jelentős veszteségeket okoz
hat, tehát nemcsak vállalati, 
munkásérdek, de társadalmi 
érdek is, hogy mindenki ren
delkezzék szervezési ismere
tekkel. A szerzők éppen ezért 
foglalták össze a legfontosabb 
tudnivalókat.

Kapitány Lajos

S T A R T K O M P L E X U M  A K A Z A H S Z T Á N I  SZTYEPPÉN

Huszonöt éves a bajkonuri űrrepülőtér

MÁJUS VÉGÉN

Osztrák vasutas fúvószenekart 

láttak vendégül a Mecsekalján

A  két vasutas fúvószenekar utcai koncertje

Dr. Jandek Géza—dr. Kanyó Gyula *

A vállalati szervező munka fejlesztése 
és a szakszervezetek feladatai
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TÖ M E G S P O R T
DUNAKESZIN BAJNOKSÁG UTÁN A VÍVÓK

A dunakeszi járműjavító
szakszervezeti bizottsága fel
hívással forduLt az üzem dol
gozóihoz, hogy minél többen 
jelentkezzenek a „ Munkahelyi 
Olimpia”  jelszóval meghirde
tett tömegsport-versenyekre.

A felhívásra 560-an jelent
keztek a különböző sportágak
ban. Legtöbben a kispályás
labdarúgás, a lövészet és az 
igen népszerűvé vált tekére, de 
szép számmal jelentkeztek az 
aszltaliiteniszre, az atlétikára és 
a sakk versenyek re.

A selejtezők elkezdődtek és 
az üzemi döntőkre július 19-én 
kerül sor a DVSE sporttelepén. 
Az első helyezést elért csapa
tok és egyéni versenyzők egy 
későbbi időpontban sorra ke
rülő dunakeszi városi üzemek 
közötti sportversenyeken ve
hetnek részt. Színesebbé teszi 
a programot az is, hogy az 
üzemi bélyeggyűjtő szakkör a 
döntők napján sportbélyeg-ki- 
állítást rendez a DVSE sport- 
csarnokában és ezen a napon 
„Munkahelyi Olimpia” emlék
bélyegzőt használ a posta.

Polonia kupa, 
a barátság jegyében
Som oslkőújtfialu állomás fia- 

ta'ljia'inak csapata Zebrzydowi- 
cén és Petróvioén, a Polonia 
Kupáért immár másodszor 
megrendezett labdarúgótornán 
vett részt. A  tornán három 
ország négy vasútállomásá
nak, a lengyel PKP vasút 
Zebrzydowice, a csehszlovák 
CSD vasút Petrovice és Fila- 
kovo, valamint a MÁV So
moskőújfalu állomásának csa
patai vesznek részt.

A tornát a CSD Petrovice 
állomásának csapata nyerte. 
Egy éven át ők őrzik a Polo
nia Kupát. Jövőre Filakovo 
Somoskőújfaluval közösen 
rendezi meg a kupát.

Az idén egy arany9 három ezüst és egy bronz jutott a BVSC-nek

Más egyesület talán még sorolni, hogy a BVSC „egyed- noka — ez talán a legszomo- 
emléktáblát is állítana ver- uralma” idején túlságosan hát- rúbb meglepetés — legfeljebb 
senyzőinek, ha azok az orszá- térbe szorultak azok, akik a televízió képernyőjéről néz- 
gos bajnokságon egy arany-, még nem kerülhették a fel- heti az olimpiai párbajtőrver- 
három ezüst- és egy bronzér- nőttek reflektorfényébe. senyeket. . .  Csalódás a pár-
met szereznek. A BVSC-ben De hagyjuk a szakemberek- bajtőrcsapat harmadik helye
azonban egyáltalán nem le- re a hibák elemzését! is. Kardban a világbajnok
hetnek elégedettek a Vívószak- Az idei bajnokságon a női Gerevich Pál jól szerepelt,
osztály idei OB-eredmé- tőrözők szerepeltek a legjob- csupán az idén kimagaslóan 
nyeivel, hiszen, ahogy monda- bán. Maros Magda — 1973 és versenyző Gedővári (Ú. Do
ni szokták: volt jobb i s . . .  A 1978 után — harmadszor is zsa) előzte meg. Ebben a 
magyar vívás egyik legerősebb a dobogó legtetejére állhatott, fegyvernemben, akárcsak a 
pillérének számító vasutas a csapat pedig az emelvény férfi tőrözők küzdelmében ne- 
szakosztály ezúttal sem tudta második fokára. A korábban gyedik lett a vasutasegyüttes, 
azt a teljesítményt nyújtani, egyértelműen „BVSC-fegyver- Hát, ilyen volt a bajnok- 
amelyet hosszú évek, évtize- nemnek” kikiálltott párbajtőr ság — vasutas szemmel! 
dek óta megszoktunk tőle, bár egyéni döntőjében ketten — Végezetül álljon még itt an- 
a múlt évihez képest valami- dr. Fenyvesi Csaba és Pap Je- nak a három BVSC-vívónak a 
vei jobban szerepeltek. nő — képviselték a vasutas- neve, akik — a Magyar Olim-

A visszaesés mindennek el- vívást. Papra nem is lehetett piai Bizottság döntése nyo- 
lenére csak a kívülállót éri panasz: második helyével hoz- mán — ott lehetnek a moszk- 
váratlanul. Aki ismeri a szak- ta tormáját. Fenyvesinek vai olimpiai játékokon: Gere- 
osztálv évek óta meglevő azonban a negyedik helyezés vich Pál, Maros Magda, Pap 
gondjait, az kevéssé csodálko- kev«s volt ahhoz, hogy bizto- Jenő.
zik. Jóllehet a teremgondok sítsa repülőjegyét Moszkvába Ök még köszörülhetnek a 
már megoldódtak, a hosszú — ehhez győznie kellett vol- csorbán. . .  
ideig tartó „albérletezés”  kö- na . . .  München kétszeres baj- (pilhál)
vetkezményei azonban nem 
múlhattak el nyomtalanul.
Igen erősen jelentkezett az 
eredményekben az is. hogy az 
utánpótlás-nevelés élén nem 
találhatjuk már ott Nagy Á r
pádot, aki fiatalok tucatjaiban 
Ismerte föl a szunnyadó 
tehetséget. . .  De talán azt is a 
visszaesés okai közé kellene

\ M Á V  N agy k a  n fi /„sa  i T E  re*n cl rzési* b«‘ii

Súlyemelő kondicionáló tábor 
általános iskolások réssere

A  T o k a j  E x p r e s s z e n  —  

V i lá g  K u p a  p o n t o k é r t
Újabb nagy sikert ért el A sportdiplomáciai siker 

a vasutas vívósport, igaz, ez- kapcsán dr. Nedeczky László, 
úttal nem a páston, hanem a a vívószakosztály vezetője, a 
Nemzetközi Vívó Szövetség Tokaj Express főrendezője a 
(FIE) végrehajtó bizottságá- következőket mondta: 
nak párizsi ülésén. A kong- — a  nemzetközi szövetség 
resszus úgy határozott, hogy kongresszusán arról is hatá- 
1981-től a Világ Kupa-ponto- r0zat- született, hogy a jövő 
kát adó A-kategoriás verse- évtől kezdve megváltozik a 
nyék közé rangsorolja a To- világversenyek lebonyolítási 
kuj Express nemzetközi pár- rendje. Nos, mi már az idei 
bajtőr viadalt. Tokaj Expresszen, december-

A döntés nemcsak az ese- t>en, az új forma szerint sze- 
menyt rendező BVSC számá- retnénk megrendezni a ver- 
ra jelenít nagy sikert, hanem senyt, s ez nyilván- tovább 
az egyetemes magyar vívó- növeli majd az érdeklődést. 
s^?r l  elismerését iŝ  mutatja, valószínűleg is emelni fog- 
Ezidáig még nem ért hason- ja az ¡¿i€j viadlál rangját, hogy 
ló megtiszteltetés hazai pár- az oljrnpia után €lső alkalom- 
bajtorversenyt, sót a többi ^  ,u taMllkozik majd a
mindössze két A-kategóriás tel->€S Parbajtorvilag, hiszen a 
találkozót rendeznek Magyar- „moszkvaiak” mellett ,: a játé- 
országon: a Hungária Kupa kokat bojikottáló országok ví- 
kardversenyt és a férfi tőrö- vóira is számítani lehet. . .  
zők nemzetközi Budapest-baj-
nokságát. P. GY.

A MÁV Nagykanizsai TE 
egyik legeredményesebb szak
osztálya a súlyemelő. Balázs 
Ferenc főfoglalkozású edző 
már évek óta eredményesen 
fogllaflikozik a fiatalokkal. Ke
ze a'lól került ki Simon Imre, 
aki az országos bajnokságban 
a 60 kg-os súlycsoportban- har
madik lett.

Az edző a nyári szünidő
ben a tavalyihoz hasonlóan 
kondicionáló tábort szervezett 
a fiatalok számára. A nagy- 
kanizsai Fabik Károly Űttö-

rőház és a MÁV NTE súly
emelő-szakosztályának vezetői 
a lakóterületi szabadidős prog- 
rarti keretén bélül rövidesen 
beindítják a gyermekek ré
szére szervezett kondicionáló 
tábort.

Az általános iskolások ré
szére egy időben a sportegye
sület súlyemelőcsamoka ad 
otthonit, ahol naponta délelőtt 
és délután foglalkoznak a gye
rekeikkel.

Várfalvi Gyula

R E S Z T
Vízszintes: 1. Nagymértékben

javítja a vasút önköltségét. (Foly
tatása a 27. függőlegesben.) 13 
Nagyszerű ember. 14. . . .  culpa.
15. Asztalosszerszám névelővel.
16. Zsírok, gyanták oldószere. 17.
Fü 1 tőm irigy-gy ulladá s. 19. Fa faj
ta. 20. Bibliai alak. 21. Régi 
fegyver. 22. Szabadságban fellel
hető. 24. Miniszterelnökünk. 26.

Tojás, németül. 28. Tajték. 30. 
. . . culus, kör körvonal. 31. Ke
vés ellentéte. 33. Vulkanizált 
kaucsuk. 36. Törökországból irt 
leveleket. 38. Zalai község. 39. 
Ötös hangszer. 40. Melankolikus 
költemény. 42. Kedvelt üdítő 
ital. 43. Fenyőféle. 44. B. A. F. 
46. Éra. 48. Kis patak. 50. . . . it, 
műgyanta. 52. Ételízesítő. 53.
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USIC bajnokság Lengyelországban

Csapatban harmadik helyen végzett 
a vasutas súlyemelő-válogatott

A  Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség (USIC) meg
bízásából a lengyelországi 
Tarnowskie—Goryban kerüli 
megrendezésre a hetedik nem
zetközi vasutas súlyemelő-

V É N Y
. . . sis. vérmérgezés. 55. Törvé
nyes. 56. Magához kéret. 57. Éle
lem. 59. Szekér. 60. Hideg, szá
raz szél. 61. . . .  Marcus Coccaius 
(32—98) római császár. 63. Római 
52. 64. Bogár.

Függőleges: 1. Női név. 2
Traktor. 3. Vissza: becézett női 
név. 4. Zúzmara. 5. Rag. 6. 
. . ió. versengés, vetélkedés. 7. 
Büntető igazság. 8. Vas megyei 
község. 9. A szamarium vegyjele. 
10. Város a Szovjetunióban. 11. 
Vissza: heveny betegség. 12.
Szultáni parancs, rendelet. 17. 
Betűpótlással testrész. 18. Szérű 
a közepén. 23. Nicaragua fővá
rosa. 25. Egy Móricz-regény .cí
me. 28. Kicsit felháborodva kér
dez. 29. Gázlómadár.. 31. Takar
mánytárolók. 32. Tejtermék. 3-1. 
Az egyik oldal. 35. Élvezeti cikk 
(ék. fel.) 36. Kérdőszó. 37. Mint 
31. vízszintes. 41. Diákszabad
ság. 44. Nagyfejű madár. 45. A 
gyermek teszi. 47. Olasz város. 
49. Zöldségféle. 50. Bajnokcsapá
tok Európa Kupája. 51. Mint 63. 
vízszintes. 52. Perzsiái város. 54. 
Szovjet város. 56. Merre? 58. Él
vezetben van! 60. Husáng. 62. 
Ezüst vegyjele. 64. Sír.

Beküldendő: vízszintes 1. és 
folytatásként a 27. függőleges.

Beküldési határidő: 1980. jú 
lius 18.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az improduktív költ
ségek minimálisra csökkentése.

Egy-egy  könyvet nyertek a la
punk 11. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejté
séért: Forgács József. Bclezna. 
Petőfi u. 73. 8855: Tóth Gyula. 
Tapolca vasútállomás: Havasi
Mónika, Nyíregyháza. Nád u. 13.: 
Rúzsa Pál, Szeged, Felsőváros 
113/A.; Széles Pálma. Debrecen, 
Béke útja 8.

bajnokság. A sportszeretetéről 
híres lengyel város felkészül
ten fogadta a 11 ország 
— Szovjetunió, Lengyelország, 
Magyarország, Koreai NDK, 
Románia, Bulgária, Csehszlo
vákia, Ausztria, Franciaország, 
Hollandia, Finnország — leg
jobb vasutas súlyemelőit.

A város főterére zárt rend
ben felvonuló csapatokat a 
rendező bizottság nevében Jan 
Tróján, a katowicei vasútigaz- 
gatóság vezetője meleg sza
vakkal köszöntötte. Ezután 
Róbert Bourierme, az USIC 
francia elnöke ünnepélyesen 
megnyitotta a versenyt. A 
Nemzetközi Vasutas Sportszö
vetség zászlófelvonásánál — az 
eddigi eredményeinek elisme
réseként — a magyar csapat
ból Rehus Uzor György vett 
részt.

Az ünnepélyes megnyitó 
után a város központi külitúr- 
házában kezdetét vette a nagy 
érdeklődéssel kísért verseny.

A város vezetői és a rende
ző bizottság mindent megtett 
annak érdekében, hogy a csa
patok színvonalas versenyen 
mérhessék össze tudásukat.

A magyai* vasutas váloga
tott az 52, az 56, továbbá a 
82,5 kiiogram súlycsoportjá
ban nem indított versenyzőt. 
Ennek ellenére a csapat ered
ményesen szerepelt. A szom
bathelyi Rehus Uzor György 
a 90 kg-bain első helyen vég
zett. A 110 kg-ban Ulviczki 
Mihály, a plusz 110 kg-ban 
pedig Boros Mihály a máso
dik, a 60 kg-ban Simon Imre, 
a 67,5 kg-ban Kovács László, 
a 90̂  kg-ban pedig Horváth 
Zoltán a harmadik lett.

Csapatban a Szovjetunió 
végzett az első helyen 54. má
sodik Lengyelország 43, har
madik Magyarország 35 pont
tal.

— Gyerekeket patronálnak. 
A miskolci vontatási főnökség 
fiatal mozdonyvezetőinek Sal
vador Allende szocialista bri
gádja a múlt év eleje óta pat
ronálja a bodrogolaszi MÁV 
nevelőotthon lakóit. Havonta 
egy nap társadalmi munkát 
végeznek ott. Segítenek töb
bek között az oktatáshoz 
szükséges szemléltető eszközök 
készítésében. Legutóbb rozs- 
dátlanították a nevelőotthon 
udvarán álló gőzmozdonyt

— Alkotó gyerekek. A  MÁV 
Tervező Intézet Bláthy Ottó 
I. szocialista brigádja az inté
zetben dolgozók gyermekei ré
szére „Alkotó gyermekek” 
címmel pályázatot hirdetett 
A beküldött rajzokból, kézi
munkákból, szobrokból kiállí
tást rendeztek, majd június 
21-én délután discó műsort 
rendeztek a gyerekeknek.

— Kirándulás. A hatvani 
vontatási főnökség Alkotmány 
szocialista brigádja —  hozzá
tartozóikkal együtt —  egyna
pos autóbusz-kiránduláson vett 
részt Aggteleken. A kiránduló 
csoport délután Miskolc neve
zetességeivel ismerkedett.

— Egészségügyi előadás. 
Filmvetítéssel egybekötött 
egészségügyi előadást tartott a 
közelmúltban dr. Novák Pál 
ellenőrző orvos a hatvani cső- j 
móponton a nők részére. A té
ma a terhesgondozás volt.

— Véradás. A tapolcai kör
zeti üzemfőnökség Vöröske
reszt-szervezete a közelmúlt
ban véradónapot szervezett, 
amelyen 72 vasutas összesen 
26 liter vért adott térítés- 
mentesen. Debrecen állomá
son június 9-án és 10-én ren
deztek véradónapokát. 126-an 
majdnem negyven liter vért 
adtak.

— Nyugdíjasok taggyűlése. 
Dombóvár állomás szakszer
vezeti bizottságának nyugdíjas 
csoportja a közelmúltban tag
gyűlést tartott. A csoport el
nöke tájékoztatta a résztvevő
ket az elmúlt évi eredmények
ről, majd Kerepesi László, a 
MÁV Nyugdíj Hivatal osz
tályvezetője a nyugdíjakkal 
kapcsolatos kérdésekről tar
tott tájékoztatót. Utána a 
dombóvári Vadvirág néptánc
együttes műsorral szórakoztat
ta a jelenlévőket.

—  Vita a belső ellenőrzés
ről. A közelmúltban a KTE 
nagykanizsai vasutas szakcso
portja rendezésében dr. Kiss 
Balázs Péter, a Vasúti Főosz
tály mukatársa „Belső ellenőr
zés a MÁV-nál” címmel elő
adást tartott. A vita során 
kitértek a társadalmi tulajdon 
védelmének fontosságára is.'

— Író-olvasó találkozó. 
Debrecen állomás nagy oktató
termében június 6-án Kiss 
Tamás költővel találkoztak az 
olvasók. Közreműködött: Szé
kelyhídi Ágoston kritikus, 
Cseke Péter, Kállai Bori szín
művészek és a MÁV Filhar
monikusok Zenekarának réz
fúvós együttese.

— „Nosztalgia** vonat. A 
GYSEV idegenforgalmi szol
gálata az idén is fogad „Nosz
talgia” vonatokat. A vonat uta
sai század eleji szerelvényen 
érkeznek hazánkba. Egynapos, 
eseményekben gazdag prog
rammal várják őket.

Lakáscsere
Elcserélném két szoba komfor

tos — nagyméretű (100 négyzet
méter), telefonos és korszerűsí
tett — szolgálati lakásomat két 
szoba komfortos tanácsi lakással 
Budapesten vagy környékén. Ér
deklődni lehet munkaidőben: 
852—711, munkaidő után: 144— 
240 számú telefonon.

Elcserélném a miskolci egy 
szoba összkomfortos. földszinti 
gázfűtéses, telefonos tanácsi laká
somat hasonló vagy garzon bu
dapesti (vagy környéki) tanácsi 
lakásra. Bővebb felvilágosítást ad 
mindennap 17—20 óra között 
Frisch István Budapest. Tél u. 8. 
II 5. 1043.

Elcserélném Budapest. IX.. Rá- 
dai u. 14. szám alatti két szoba, 
összkomfortos tanácsi lakásomat 
1.5 szoba összkomfortosra. Ke
lenföldi csere előnyben. Érdek
lődni lehet Szabó István. Kelen
föld állomás 52—19 telefonon.

Elcserélném vasutas dolgozóval 
budapesti. nagyméretű szoba- 
konyhás — kettő szoba, komfor
tossá alakítható — MAV-bérlaká- 
somat (Északi főműhely-telep) bu
dapesti komfortos tanácsi kezelé
sű garzonra vagy kisméretű egy
szobásra. Érdeklődni lehet egész 
nap: 833—872, Szabó-lakás.

Elcserélném Budapest. XV. ke
rületiben levő másfél szobás, össz
komfortos lakásomat budapesti 
két plusz félszobás, vagy egy 
plusz két félszobásra. Érdeklődni 
lehet munkaidőben 9—16 óráig a 
40—32 vagy 220—660 349. m 
telefonszámon Csiszámé.

Nagy erőpróba előtt 
a vasutas válogatott

A  Pécsi VSK nyerte a pontversenyt 

az országos vasutas ökölvívó bajnokságon

Cegléden, a Vasutas Sport
csarnokban kilenc egyesület 
151 versenyzőjének részvételé
vel rendezték meg az országos 
vasutas ökölvívó-bajnokságot. 
A legtöbb versenyzőt a PVSK 
indította (44). A legjobb mér
kőzéseket a felnőttek vívták. 
Ezek közül a Pirbus— Vajda és 
a Németh—Sándor összecsapás 
emelkedett ki.

Győztesek. Felnőttek (papír
súlytól felfelé): Kálmán
(PVSK), Makkai (NYVSSC), 
Pirbus (PVSK), Kozma, Rácz 
(Debr. MVSC), Zámbó J. (Ha
ladás VSE), Sándor (NYVSSC), 
Veres (DMVSC), Balázsi, Ma
gyar (NYVSSC), Alvics, Mar
kó (PVSK). Ifjúságiak (papír
súlytól felfelé): Ráczkövi
(CVSE), Kantár (NYVSSC), 
Zámbó G. (Haladás VSE), 
Sárközi (NYVSSC), Szalai, 
Szili, Pozsár, Schneider I. 
(PVSK), Huszár, Perubjánszkty 
(MVSC).

Az országos vasutas ökölví
vó-bajnokság egyben válogató 
verseny is volt a július 7— 
14-ig Debrecenben sorra kerü
lő nemzetközi vasutas bajnok
ságra. A sorrendben hetedik 
bajnokság megrendezésével a 
Nemzetközi Vasutas Sportszö
vetség (USIC) ugyanis a 
„Vasutas Sportközpontot” bíz
ta meg.

A bajnokságra kilenc ország

— az NDK, a Szovjetunió, 
Lengyelország Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Románia, Bulgá
ria a Koreai Népi Demok
ratikus Köztárság és Magyar- 
ország — vasutas válogatott
ja nevezett. A 17 tagú váloga
tott keret négy egyesületből
— Pécsi VSK, Nyíregyházi 
VSSC, Debreceni MVSC, Szom
bathelyi Haladás — került ki. 
Felkészítésükkel a vasutas
szakszervezet kulturális, agitá- 
ciós. propaganda- és sportosz
tálya Paku Lajost, a PVSK 
és Szántó Józsefet, az NYVSSC 
vezető edzőjét bízta meg.

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Budapest VI.. Benczúr u. 41. 

Telefon városi 229-872. 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpcsl VII.. Rákóczi út 64.

Telefon: 224-818 
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekkszámlaszámunk:

MNB 249 — 11 859 
80—2691. Szikra Lapnyomda. 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató



vasutasok 
köszöntése |

Irta: Jakab Sándor, 
a SZO T főtitkár-helyettese §

J úlius másodok vasárnapján ünnepednek a vasúit I 
dolgozói és e napon — immár harmincadszor I 
— őket köszönti az egész magyar társadalom. ! 
Az ország legnagyobb vállalatának dolgozóit, I 

mindazokat, akik számára megtisztelő hivatás a vasúti I 
szolgálat.

Az idősebbek bizonyára emlékeznek még arra az a 
időre, amikor irigyelt szaikma volt a vasútnál dolgozni f 
és rangot jelentett a MÁV-hoz bejutni, e közlekedési ág I 
egyenruháját felöltem. Ám aki itt dolgozhatott, annak I 
kötelességgél, szigorú fegyelemmel kellett ellátni felad a- j 
tát. A vasfegyelem, a szakma szeretete, a hivatástudat, 
a közösség szelleme meghatározóan járult ahhoz, hogy I 
a MÁV pontossága, szervezettsége híressé vált.

Hazánk felszabadulásával, harmincöt évvel ezelőtt, I 
a vasút, s a vasutasok életében, is jelentős változás tör- I 
tént. A barbár fasiszta pusztítás szinte teljesen tönkre ( 
tette, megsemmisítette a közlekedés legfontosabb ágát. I 
A kommunista párt kiadta a jelszót: „Arccal a vasút \ 
fe lér  Ez az időszak mindenkinek felhívta figyelmét a I 
közlekedésre, a vasútra, az itt dolgozókra, mert a nem- I 
zet léte múlott azon, hogy az élet meginduljon, a forgat- 1 
lom helyre álljon, az újjáépítés megkezdődjön. A sza- I 
had élet első éveiben érezhető figyelem, felismerés 8 
a későbbiek során alábbhagyott, sőt volt időszak, ami- I 
kor hátrányos politikai megkülönböztetéssel járt. Ne- I 
héz évei voltak ezek a MÁV-nak és dolgozóinak. Abban 1 
az időben a hivatástudat, a szakma szeretete, az erőn 2 
felül végzett áldozatos munka tartotta meg a vasutat jj 
a szinten, hogy a korábban megszerzett elismerés nem £ 
veszett el. Nehéz volt ellenállni a pillanatnyi érdeknek, S 
a csábításnak. A MíÁ/V dolgozódnak többsége kitartott E 
eredeti elhatározása mellett, mert tudták, hogy a vasút I 
más közlekedési ágak fejlődése mellett is nélkülözheted- J 
len, annak működése, színvonala a mai időkben is je- g 
lentős. A tervgazdálkodásban a  szervezettség, fegyelem, 1 
együttműködés alapvetően befolyásolja fejlődésünket, [ 
népgazdaságunk hatékonyságát.

v  -r árakozásuk, bizakodásuk eredményeket hozott. g

8 \  Gazdasági életünk előrehaladásával korszakos | 
W  változások történtek. Gőzösről áttérni villa- I 

mos, vagy dízel vontatásra, a korábbi normák | 
megváltoztatására, a hatékonyabb, gazdaságosabb mun- I 
kára — embert formáló időszak. Az ember alkotó sze- \ 
repe abban is látható, hogy a gépesítés mind több te- I 
rületen száműzi á nehéz fizikai munkát. A fővárosban 8 
és vidéken korszerű munkásszállók épültek, s tovább I 
javult a vasutasok korábban is híres egészségügyi ellá- 1 
tottsága. Az elért eredmények ma újabb sikerekre ősz- | 
tönöznek. Napjainkban talán legidőszerűbb, legfonto- 1 
sabb az együttműködés kiszélesítése, a szervezett, fe- I 
gyelmezett munka.

Jobb együttműködésre, hatékonyabb nlunkára van § 
szükség a közúti szállítással, az üzemekkel, s a szóm- 8 
szédos országokkal. Politikai, hangulati tényező a gyors, | 
pontos áru- és személyszállítás. Közismert, hogy ez i 
nemcsak a vasúton, illetve a vasutasokon múlik, mégis I 
a legtöbbször őket okolják, vagy őket kérik a még jobb, i 
még több munkára. így van, és várhatóan így lesz ez | 
az idén is. Az első félévben, a népgazdaság helyzetéből § 
adódóan ugyanis a vártnál kevesebb volt a fuvarigény, 8 
de számítani lehet arra, hogy a következő hónapokban g 
ugrásszerűen fokozódik a forgalom. Ha már a tél végi, E 
tavaszi hónapokban is ütemes lett volna a szállítás, a i 
vasutasok most nem kényszerülnének arra a kettőzött j 
helytállásra, amelyből minden bizonnyal az őszi—téli fó r - . I  
galom idején ezúttal is ízelítőt kell adniok. S e nehéz jj 
munka élharcosai a szervezett dolgozók, közülük is a j 
legjobbak, a szocialista brigádok tagjai.

A magyar társadalomnak és a népgazdaságnak g 
/\  jelentős esztendeje az 1980-as. Túl vagyunk az i 

Jk. MSZMP irányt mutató XII. kongresszusán, új- I 
jáválasztottuk a tanácsokat, az országgyűlést, 1 

megalakult az új kormány, s rövidesen sor kerül a g 
szakmai szakszervezetek, majd a SZOT kongresszusára. | 
Az idén befejeződik az V. ötéves terv és előkészítjük a I 
következő tervidőszakot. Munkánk befolyásolja az élőt- g 
tünk álló évek alakulását. Tapasztalataink szerint to- j 
vább növekszik az emberi tényezők szerepe. A társa- ] 
dalmi szervek vezetői ezért fordítanak nagy figyelmet a § 
tisztségviselők munkájára. A közelmúltban megválasz- i 
tott szakszervezeti tisztségviselők, olyanok, akik tár- j 
saik bizalmából képesek megfelelően ellátni az érdek- j 
védelmi feladatokat.

Szocializmust építő társadalmunk a . munka társa- 8 
dalma. A szakszervezetek a gazdasági vezetőkkel együtt I 
szervezik a munkaversenyt, s tevékenyen közreműköd- j 
nek, hogy újszerűén, a korábbinál hatékonyabban, szer- I 
vezettebben dolgozhassunk. Sok nagyszerű bizalmi, fő- j 

\ bizalmi és más tisztségviselő munkálkodik a vasútnál 1 
is — hírük túljutott a MÁV keretein. Tudott az is, hogy j 
sok az új tisztségviselő, akiket tapasztaltabb társaik 1 

% most készítenek fel az igényesebb feladatokra.

/ /  két is köszöntjük a harmincadik, jubileumi vas- 8

Outas napon —, de nemcsak őket. Rajtuk ke- | 
resztül a vasutas társadalom valamennyi tett- I 
rekész tagját, mindazokat, akik részt vállalnak 9 
a kongresszusi határozatok sikeres valóra váltásából. A  | 
szakszervezetek, a népgazdaság más területén dolgozó is 
munkatársaik és a magam nevében kívánok kellemes | 

vasutas ünnepet, és jó egészséget az örömöket és gon- j 
dókat egyaránt ígérő hétköznapokhoz is.

NHHHHHHHÜHHHHHI
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Ülést tartott a központi vezetőség

Szakszervezeti munkánk irányuljon 
az idei tervfeladatok teljesítésére

NAPIRENDEN A MÁV, A GYSEV ÉS AZ UTASELLÁTÓ 

TERMELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGE
^ ̂ > vmdjBBí

A vasutasszakszervezet központi vezetősége Június 
27-én Ülést tartott. Az elnökségben helyet foglalt Koszo
rús Ferenc főtitkár, Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója,
Gyócst Jenő, a vasutasszakszervezet elnöke, Nagy Károly, 
a Vasúti Főosztály pártbizottságának titkára, Oroszváry 
László, a GYSEV vezérigazgatója és Tóth László, az Utas
ellátó Vállalat főigazgatója.

Az ülést Gyócsi Jenő elnök nyitotta meg. A napirend 
ismertetése, illetve elfogadtatása után Szemők Béla titkár 
tájékoztatta a központi vezetőséget a MÁV, a GYSEV és 
az Utasellátó várható első félévi eredményeiről.

A megváltozott követelményekhez igazodva
Az idei tervek a MÁV-nál, a 

GYSEV-nél és az Utasellátó 
Vállalatnál is feszítettebbek 
voltak a korábbi évekhez ké
pest. A tervkészítés során a 
MÁV vezetői számítottak arra, 
hogy — az energiatakarékosság 
miatt — kevesebb utast és árut 
szállítanak majd a közúti jár
művek. Mindez jobban igény
be veszi a vasút kapacitását. 
Emiatt és az új gazdasági sza
bályozók várható hatására a 
MÁV az idén 290 millió utas 
és 137 millió tonna áru elszál
lítását tervezte.

A MÁV eddigi személy- és 
áruszállítási tevékenységét ér
tékelve megállapítható, hogy 
az év első öt hónapjában a 
vasút 116 millió 474 ezer utast 
szállított. Ez a bázishoz viszo
nyítva 96,2, a tervhez képest 
pedig 97,6 százalékos teljesítés
nek felel meg. Az átlagos uta
zási távolság sem növekedett a 
korábbiakhoz hasonló mérték
ben. Az utaskilométer-teljesít
mény 2,9 százalékkal maradt el 
a tervezettől.

Kis mértékben javult a sze
mélyszállítás kulturáltsága. A 
vonatok menetrendszerűsége a 
bázisszinten maradt, de a faj
lagos késési idő csökkent. A z ' 
átlagos utazási sebesség 3 szá
zalékkal növekedett. A távol
sági forgalomban a megvásá
rolt új lengyel személykocsik 
javítottak az utazási körülmé
nyeket. A régebbi kocsikkal 
„megerősítették” a hivatásfor
galmat lebonyolító szerelvé
nyeket. Ezáltal csökkent a vo
natok zsúfoltsága. A személy
szállítás színvonalának további 
emelését akadályozza a megfe
lelő üzemi pályaudvarok hiá
nya és a munkaerőgondok.

A MÁV áruszállítási teljesít
ménye a bázishoz és a tervhez 
viszonyítva is kedvezőtlenül 
alakult. Az első öt hónapban 
— február kivételével — a fu
varozási igény kisebb volt, 
mint tavaly. A belföldi áruszál. 
lítás 2,6 százalékkal, a nemzet
közi pedig 1,1 százalékkal ma
radt el 1979 hasonló időszakáé
tól. A nemzetközi forgalmon

belül az exportszállítások 
mennyisége 6,7, az importé 2,6 
százalékkal csökkent. A tran
zitforgalom 3,2 százalékkal nőtt. 
A bázishoz viszonyított elma
radás összesen 1,1 millió tonna 
áru, míg a tervezetthez képest 
3 millió tonnával kevesebb árut 
szállított á vasút, ami 94,6 szá
zalékos tervteljesítésnek felel 
meg.

A szocialista országokba tör
ténő exportszállítás — Lengyel- 
ország és a Szovjetunió kivéte
lével — nagymértékben csök
keni, a kapitalista országokba 
szállított áruk mennyisége vi
szont — különösen Ausztriába, 
Franciaországba és Olaszor
szágba — növekedett. A szocia
lista országokból behozott im
portáru a bázishoz viszonyítva 
2 százalékkal, a tőkés orszá
gokból behozott árumennyiség 
pedig 6 százalékkal csökkent.

Jobban, amit lehet...
Az előszállítási akció — az 

időben megkötött szerződések 
ellenére — nem járt teljes si
kerrel. Kő és műtrágya kivéte
lével a többi árufajtából az 
előző évinél kevesebbet szállí
tott a vasút. A tervezettnél ki
sebb áruforgalmat több ténye
ző idézte elő. Az egyik az volt, 
hogy a gazdasági szabályozók 
módosítása, a beruházások 
visszafogása és a termelői ár
változások miatt a fuvaroztató 
vállalatok bizonytalankodtak; 
csökkentek a szállítási igények. 
A nemzetközi áruszállításra

(Folytatás az 5. oldalon)

A 30. vasutasnap 
központi programja !

! Híven a hagyományok-« 
hoz, az idén is gazdagnak« 
ígérkezik a vasutasnapi 
programja. A központi ren -l 
dezvényeket ezúttal is a l  
vasutas képzőművészeti ki-tj 
állítás vezeti be, amelynek« 

1 ünnepélyes megnyitójára! 
■ július 10-én csütörtökön 18« 
Bórakor kerül sor a Vasuta

sok Szakszervezete (Buda
pest VIII., Népszínház üt

med 29.) központi képzőmű- 
vészeti iskolájában.

Másnap, pénteken délelőtt 
111 órakor a vasúti munka 
i  élenjáróinak a Nyugati 
$ pályaudvar Utasellátó ét- 

termében ünnepélyes ke
lj retek között adják át a l  

Kiváló Vasutas és ö Kivá-1 
||ló Munkáért kitüntetése-« 
Őket.

A tisztavatásra július 12-1 
én szombaton délelőtt 11B 

I  órakor kerül sor a Déli pá- ■ 
llyaudvar „kerengőjében” . 6
5 Előtte 10 órakor a Déli« 
1 utascsarnokában megnyit- B 

ják a vasutas fiatalok III. fl 
p országos „Alkotó Ifjúság” I  
jj kiállítását.

Színesnek ígérkezik a 30. 
l  vasutasnap programja a 

vasútigazgatóságok és a 
nagyobb csomópontok,

1 üzemfőnökségek, vasútüze
minek rendezésében is. Fe

rencvárosban például jú- 
| jlius 13-án, vasárnap, egész 
| napos rendezvénysorozat 
■várja az oda látogatókat. A 
«délelőtt 11 órakor sorra ke- • 
Írülő politikai nagygyűlést!

napestig tartó nonstop kul-jf 
¡¡túr- és sportműsor követi. 1 
?A játékos vetélkedőtől jj 
kezdve a vidám és a 
könnyűzenei műsorig — ne-1 

. ;ves művészek felléptével I  
S— minden megtalálható a l  
pgondosan összeállított prog-1 
iramban. Ha valamivel sze- f  

rényebb keretek között is, | 
•:de hasonló rendezvények | 
¡lesznek Miskolcon, Szege- 1 

Pden, Pécsett, Debrecenben, | 
:,íSzombathelyen, Dunáké- I 
Iszín, hogy csak néhány pél-1 
::Jdát említsünk, 
j A sokszínű program b i-l 

Iszonyára kellemes szórako-1 
Jzást nyújt majd azoknak a fi 
¡¡¡vasutasoknak és hozzátar-1 

tozóiknak, akik vasárnap | 
pihenőnapjukat töltik és el- j 
látogatnak az ünnepségek j 
színhelyére.

A Ganz Villamossági Művek az év végéig öt 5000 lóerős, tirisztoros villanymozdonyt készít a MÁV megrendelésére. 
A képen látható prototípus kiállta a próbát. (Riport a 4. oldalon) (Laczkó iiaiKO leiv.)
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Az eredményekben is lemérhető

A tagság cselekvőén vesz részt
Nyugállományba vonuló 

vasutasok kitüntetése
a vezető és irányító munkában

A vas utas-szakszervezet sze
gedi területi bizottsága június 
28-ám Szegeden tartotta kül
döttértekezletét. A Dél-Alföld 
szervezett dolgozóit 87 küldött 
képviselte. A megjelenteket a 
küldöttértekezlet levezető el
nöke, Gazsi Lajos köszöntötte. 
Az elnökségben helyet foglalt 
Koszorús Ferenc, a Vasutasok 
Szakszervezetének főtitkára, 
Gulyás János vezérigazgató
helyettes, Kapás Sándomé, a 
Csongrád megyei párt-vb tag
ja, Lovász Lázár vasútigazga- 
tó, valamint a szakszerveze
tek Csongrád, Békés és Bács- 
Kiskun megyei tanácsának 
képviselői.

Sokat javult 
a munka színvonala

Az előző, választás óta vég
zett munkáról Ácsai Mihály, a 
területi bizottság titkára tar
tott beszámolót. Elmondta, 
hogy nagy figyelmet fordítot
tak a szervezeti élet fejleszté
sére. A végzett munka ered
ményessége jól lemérhető a 
testületek tevékenységében, a 
tagság tájékozottságában, a 
határozatok következetes vég
rehajtásában. Szélesedett a bi
zalmiak és a tagság részvétele 
a vezető, irányító munkában. 
Növekedett önállóságuk. Jól 
tudtak élni a részükre biztosí
tott, megnövekedett jogokkal. 
Döntéseikben, állásfoglalásaik
ban mindjobban érvényesült a 
kollektív vélemény és cselek
vési egység. Javult a szakszer
vezeti rendezvények színvona
la. '

1978-tól folyamatosan sor 
került a szakvonali szervezeti 
felépítés korszerűsítésére, a 
körzeti üzemfőnökségiek szer
vezésére. Békéscsabán, Szege
den és Szentesen üzemfönök- 
ség alakult. E szervezésekkel 
párhuzamosan szakszervezeti 
bizottságokat vontak Össze. A 
jelenlegi választások során a 
kecskeméti, a vésztői és 1981. 
január 1-től a Kiskunhalason 
induló üzemfőnökséghez igazo
dó szervezeti változás újabb 
összevonást eredményezett. így 
a korábbi 51-ről 21-re csök
kent az alapszervezetek szá
ma.

A politikai munka sajátos 
eszközeivel segítették az igaz
gatóság szállítási feladatainak 
teljesítését. A gazdaságpoliti
kai célkitűzések megvalósítá
sát jelentősen segítették a szo
cialista munkaverseny külön
böző formái. Az igazgatóság 
területén 564 brigádban több 
mint 6300-an dolgoznak. Külö
nösen kiemelkedő eredményt 
értek el a NOSZiF 60. évfordu
lójának, valamint az MSZMP 
XII. kongresszusa és hazánk 
felszabadulásának 35. évfor
dulója tiszteletére indított 
munkaversenyben.

Tervszerű volt 
a káderek képzése

A beszámoló kitért arra is, 
hogy az 1976 nyarán létrejött 
jogsegélyszolgálat elérte cél
ját. Eddig 1612-en kértek jogi 
tanácsot, legtöbbjük az üzemi 
baleseti kártérítéssel, bérjelle
gű juttatással és munkavi
szonnyal kapcsolatos kérdések
ben kértek segítséget.

Sikeresnek mondhatók a po
litikai oktatások terén elért 
eredmények. A hallgatók lét
száma emelkedett, elérte az 
összdolgozők 30 százalékát. 
Különösen eredményes volt a 
tisztségviselők továbbképzése. 
A bizalmiak 92, a bizalmihe
lyettesek 75 százaléka végzett 
tanfolyamot. 1010 fő részesült 
alap-, illetve továbbképzésben 
a vasutas-szakszervezet és az 
SZMT-k által szervezett 1—4 
hetes tanfolyamokon.

A munkahelyi közművelő
dés fontos területe az állami 
felnőttoktatás szervezése. Ki
emelten foglalkoztak a 8 ál
talános iskolai végzettséggel 
nem rendelkezők továbbtanu
lásával. Eredményeként 1975- 
tól évente közel 50 fő végez
te el az általános iskolát. Több 
csomóponton kihelyezett osz
tályokat indítottak.

Segítették a vasutas műve

lődési intézményeket, a dolgo
zók kulturális, sportolási igé
nyeinek kielégítését. Munká
jukban fontos helyet kapott a 
dolgozók élet» és munkakörül
ményeinek javítása. Előbbre 
léptek a munkásszállások te
rén, ezt jelzi a lakókocsik irán
ti egyre kisebb igény. Új szál
lítóeszközök beszerzésével ja

vult a munkásszállítás. Segí
tették a dolgozók lakásgond
jainak megoldását. Tovább ja
vult a vasutas dolgozók egész
ségügyi ellátása.

A beszámolóhoz 14-en szól
tak hozzá, köztük Koszorús 
Ferenc főtitkár, aki elismerés
sel szólt a szegedi terület mun. 
kájáról, mely tervszerű, szak

szerű, igényes és rugalmas 
volt. A főtitkár ezután a szak- 
szervezeti mozgalom időszerű 
feladatairól, majd szociálpoli
tikai kérdésekről beszélt. Gu
lyás János vezér igazgató-'he
lyettes, a vasút előtt álló fel
adatokat ismertette, külön ki
tért a személy- és áruszállítási 
feladatok teljesítésére. Szólt a 
szocialista brigádmozgalom je
lentőségéről, a további felada
tokról. Végül elismeréssel be
szélt az igazgatóság munkájá
ról, a szakszervezeti tisztség- 
viselők helytállásáról. Lovász 
Lázár vasútigazgató az igaz
gatóság előtt álló feladatokat 
ismertette, Dobóczky Károlyné 
pedig a vasutas-szakszervezet 
emberközpontú ténykedését 
hangsúlyozta.

A vezetőszervek 
elismerő értékelése

A küldöttértekezlet végén 
újjáválasztották a szegedi te
rületi szakszervezeti bizottsá
got és munkabizottságait. A 15 
tagú testület elnöke a nyug
díjba vonuló Ácsai Mihály lett, 
titkárává dr. Lugosi Józsefet 
választották. Az öttagú szám- 
vizsgáló bizottság elnöke Ka- 
kuszi Béla lett. A Vasutasok 
Szakszervezetének X. kong
resszusán 21 küldött képviseli 
a szegedi vasutasokat.

Gellért József

A Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa — nyugállományba 
vonulásuk alkalmából — több év
tizeden át végzett kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként a

MUNKA ÉRDEMREND 
ARANY FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: dr. Ve- 
lényi János osztályvezetőt, KPM 
Vasúti. Főosztály.

MUNKA ÉRDEMREND 
EZÜST FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Gall
Sándor osztályvezetőt, Debrecen 
Jj. U .; Ring Lajos kertész építés- 
vezetőt, Bp. MÁ.V Épületiennt. 
Főn.; Teszéri György, osztályveze
tőt, KPM Vasúti Főosztály.

MUNKA ÉRDEMREND 
BRONZ FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Kiss
József külsős íorg. szóig, tevőt, 
Szolnok állL; Patai Antal vizsg. 
főkaiauzit, Szentes Körzeti Üzem- 
főn. ; Fenyvest Imre művezetőt, 
Szombathely Jj. U .; Fodor József- 
né koositisztítási csop. vezetőt, 
Bp. Nyugati pu.; Tóth Ferenc 
újító lakatost. Szombathely Vont. 
Főn.; dr. Kováts Imre oszt. vez., 
Miskolc Vasútiig.; Lázár Géza da
ruk öltőt, Záhony Gépesített Ra
kod. Főn.; Maitók Istvánná ügyin
tézőt, KPM Vasúti Főosztály; Si
mon József ügyintézőt, Bp. Vasúi
ig. ; Szűcs Sándor szertárfőnököt. 
MÁV Landler Jenő Orsz. Osztó- 
szentárfőn.; Tölgyessy József mű
vezetőt, Dorog Vont. Főn.

A közlekedés- és postaügyi mi
niszter

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: Bagyin 
József feüépítm. munkavezetőt, 
Hatvan, Salgótarjáni Pft. Főn.;

A MISKOLCI TERÜLETEN

A tisztségviselők összetétele 

¡é l tükrözi a dolgozók rétegezödését
Miskolcon június 21-én tar

tották a bizalmi küldöttérte
kezletet, hogy megválasszák a 
területi szakszervezeti bizott
ságot, a számvizsgáló bizottsá. 
got és a munkabizottságokat.

Az elnöki tisztet betöltő Ju
hász István üdvözölte a rész
vevőket, köztük Koszorús Fe
rencet, szakszervezetünk fő
titkárát, lüésné dr. Kovács 
Magdolnát, az MSZMP Borsod 
megyei Bizottsága vb-tagját és 
Hernádi Istvánt, a miskolci 
vasútigazgatóság vezetőjét. A 
napirend elfogadása után Zom- 
bori Lajos tartott beszámolót 
szakszervezetünk miskolci te
rületi tanácsa nevében.

Az alapszervezeteknél már 
lezajlott választások tapaszta
latait összegezve szólt a foko. 
zott aktivitásról, arról, hogy a 
tagság bátran mondott véle
ményt a bizalmiak munkájá
ról, a vezetőségek tevékenysé
géről. A megválasztott tiszt
ségviselők összetétele a testü
letekben tükrözi az adott szol
gálati hely dolgozóinak réte- 
geződését. Tisztségbe azok ke
rültek, akik arra alkalmasak 
és el tudják majd látni a 
funkciójukkal járó feladató, 
kát.

Jelentősen növekedtek a* mis
kolci igazgatóság teljesítmé
nyei a beszámolási időszakban. 
Az 1975. évi 27,4 millió ton
nával szemben a múlt évben 
már 30,3 millió tonna árut szál
lítottak. Ezt a rendelkezésre 
álló eszközök jobb kihasználó, 
sa, a# munkaszervezés fejlesz
tése és a dolgozók, főként a 
szocialista brigádok áldozat
kész munkája tette lehetővé. 
Hiszen az elmúlt őt évben nem 
nőtt a rendelkezésre álló szál
lítóeszközök aránya, a fizikai 
létszám pedig csökkent. Meg
állapította a beszámoló, hogy 
az éves tervek teljesítésére tör
ténő mozgósítás során sok 
energiát fordítottak a meny- 
nyiségi mutatók teljesítésére, 
de kevesebbet a minőségi kö
vetelmények megvalósítására. 
Nem vették kellően figyelem
be a megváltozott követelmé
nyeket — állapította meg ön
kritikusan a beszámoló — sez 
vezetett oda, hogy 1979-ben 
már lemaradást jeleztek a mi
nőségi mutatók.

Eredményesen befolyásolta a 
termelést segítő munkát is az 
üzemi demokrácia kiszélesíté

se. Tágaibb lehetőség nyílt a 
feladótok megismertetésére, a 
dolgozók széles körű mozgósí
tására. A fórumokon elhang
zott javaslatok, bírálatok se
gítették a döntések jó  kiala
kítását.

Beszámolt Zombori Lajos 
arról is, milyen eredményeket 
értek el a dolgozók szociális 
ellátásának fejlesztésében, élet- 
és munkaikörülményeik javítá
sában. Kiemelte, hogy új szo
ciális létesítmény épült KáZ- 
Kápolna, Hidasnémeti, Füzes
abony állomáson és a Jászki- 
séri Gépjavító Üzemnél. Negy
venhét közúti és 16 vasúti jár. 
művel oldják meg 1600, na
ponta bejáró vasutas dolgozó 
utaztatását. Mozgó üzemi 
konyhája is van a Miskolci 
Építési Főnökségnek, s • külö
nösen az utóbbi három évben 
jelentős előrehaladást értek el 
a pályán dolgozók üzemi ét
keztetésében. Ezt indokolta is 
a nagygépes pályafenntartás és

az éjszakai munkáltatás, ö t  év 
alatt több minit 2,9 millió fo
rintot költöttek arya, hogy fé
rőhelyek megvételével előse
gítsék a vidéki dolgozók gyér. 
mekeimek óvodai, bölcsődei el
helyezését.

A tanácskozást követő •vitá
ban, amelyben 18 felszólalás 
hangzott el, Koszorús Ferenc 
főtitkár is szót kért. Elisme
réssel értékelte a miskolci te
rületi bizottság tisztségviselői
nek munkáját. A feladatokról 
szólva kiemelte a hatékonyabb 
munka és gazdálkodás jelen
tőségét, mert — hangsúlyozta 
— csak a vasút nyereségét 
gyarapítva teremthetünk ala
pot az életszínvonal növelésé
re.

A vitát Zombori Lajos fog
lalta össze, majd sor került a 
választásra. A 15 tagú területi 
szakszervezeti bizottság elnö
kévé Ványai Miklóst, titkárá
vá Zombori Lajost választot
ták meg.

Közéletiségével is 

példát mutatott
Bensőséges nyugdíjas-búcsúztat át tartottak június 

26-án a Keleti csomópont ifjúsági klubjában. Az ünne
pelt, Keresztesi Ottó, a budapesti vasútigazgatóság terv- 
gazdasági és üzemszervezési osztályának dolgozója tisz
teletére rendezett összejövetelen nemcsak a közvetlen 
kollégák vettek részt, hanem az öt központi szolgálat
tól is eljöttek a beruházásokkal foglalkozó munkatár
sak. Ez a gesztus azzal is magyarázható, hogy Keresz
tesi Ottó 20 éven keresztül kulcsszerepet töltött be a 
beruházások szervezésében. irányításában.

Harminchét évvel ezelőtt került a Magyar Állam
vasutakhoz, és számos helyen teljesített szolgálatot. 
Szakképesítéseit esti iskolákon, tanfolyamokon szerezte 
rneg, így például elsők között végezte el a vasútnál in
dított üzemviteli és tervirányító szakiskolát.

Keresztesi Ottóit nemcsak szakvonali munkájáról, 
hanem közéleti tevékenységéről is jól ismerték: 1962 óta 
— megszakítás nélkül — tagja volt a vasutas-szakszer
vezet budapesti területi bizottsága közoktatási csoport
jának. Sok fiatalt javasolt és küldött különféle tanfo
lyamokra, esti Iskolákra. Emellett munkahelyén meg
alakította a Landler Jenő szocialista brigádot, amely
nek tíz esztendőn keresztül volt a  vezetője. (Ezt a kol
lektívát ma is a legjobbak között tartják számon az 
igazgatóságon.)

Gulyás János vezérigazgató-helyettes átnyújtja 
a vezérigazgatói dicséretet

BaUa Béla üzemirányító csop. 
vez., Szeged Víasútig.; Ács László- 
né mumkiaiügyi vez., Bp. MÁV 
Felépítményvizsg. Főn.; Kovács 
István forg. vonalbiztost, Miskolc 
Vasúiig.; Liptay Tivadar terv- 
csop. vez., Bp. Rákosrendező 
Hídép. Főn.; dr. Nagy Elek oszt. 
vez.; Szombathely Vasútiig.; dr. 
Pécsi Lajos üzemfőnők-helyettest, 
Nagykanizsa Uz-émtfőn.; Simon 
Mihály ügyint., KPM Vasúti Fő* 
oszt.; Tasnádi István pénzitárvizsg, 
csop. vez. Debrecen Vasúiig.; Tö- 
kölyi István ügy int., MÁV UGH.

MINISZTERI
DICSÉRET

kitüntetést kaptak: Aszódi Sándor 
házgondnokság kezelő. Bp. Epü- 
letfennt. Főn.; Fábrik Imre rák- 
tárnok, Győr áll.; Görög Ferenc 
vonatvez., Debrecen áll.; Gyar
mati György ügyint., Pécs Vasúi
ig.'; Káli István ügyint. csop. vez., 
KPM Vasúti Főoszt.; Kiss György- 
né dr. Gonda ’ Margit gyermek
gyógyász főorvos, Szolnok MÁV 
Kórház és Rend. Int.; Nagy László 
KTG-tiszt, Vámosgyörk áld.; 
Becker József személyzeti csop. 
vez.. Szeged MÁV Épület- és Híd
fenntartó Főn.; Riba Imre ügy
int., Pápa Pft. Főn.; Szabó István 
kábelároikiásó _ brigádvezető, Bp. 
TBÉF; Szakács István szabvány- 
ügyi előadó, Miskolc Jj. Ü .; Szlu- 
ka János ügyinl., Bp. MÁV Híd
fenntartó Főn.; Tóth László ok
tatási csop. vez., Jászkisér MÁV 
Építőgépjav. Ü .; Túri János rak- 
tárvez., Bp. Déli Szertárion.; Var
ga Imre élőmunkáé, Debrecen 
Pft. Főn.; Zsadányi Mihály váltó
kezelő, Hajdúdorog áll.

A MÁV vezérigazgatója

VEZÉRIGAZGATÓI
DICSÉRET

kitüntetésben részesítette: Batai
Antal segédkezelőit, Debrecen 
Vonít. Főn.; Bombái István szén
szerelő munkást, Kaposvár Szer
tárifőn. ; Csik Béla állomásfőn., 
Selyp á'll.; Csifári József kazán
fűtőt, Bp. Ferencváros pu.; Dalos 
Alajos anyagoszt. vez. h., Szom
bathely Jj. ü .; Debreceni Mihály 
vonali tartalékos állomásfőn.. 
Debrecen álL; Erdős Lajosné 
anyaggazdálkodót, Saj ószentpéter 
áll.; Falusi Györgyné ügyint..

(övári Árpád felv.)
Szolnok Pft. Főn.; Gálóczi József 
tolmácsot, Bp. Keleti Igazgatósági 
részleg; Halász Árpád lakatos 
csop. vez., Bp. Nyugati Műsz. 
Kocsiszolg. Főn.; Hegyi Lajos 
ügyviteli alkalmazottat, MÁV UGH; 
Henter Lajos térfelvigy., Rákos- 
rendező áll.; Istókovícs József 
oszt. vez., Landler Jenő Jj. Ü.; 
Jávor Mihály normatechnológus, 
Pécs áll).; Kamarás Ferenc áiru- 
száLl. tanácsadót, MÁV Közönség- 
szolg. Iroda; Katona Miklós asz
talost, Debrecen Jj. Ü .; Kellner 
Istvánná ügyiint., KPM Vasúti Fő- 
oszt.; Király Gyula blokkliakaitost, 
Szeged-Rák us BBFF; Kis Béla' 
ügyirat., KPM Vasúti Főoszt.; 
Hauer Sámuel vontatási technoló
gust, Sopron Vont. Főn.; Kiss 
László hidász főépítésvez., Miskolc 
Építési Főn.; Kocsis Mihály se
gédmunkást, Békéscsaba Körz. 
Üzemfőn.; Kollár István irányító 
mű vez., Landler Jenő Jj. U .; Ko
vács Józsefivé ügyint., BBFF; 
Kozma Lukács István tanműhelyi 
művez., Északi Jj. U .; Laskal Jó
zsef kazánfűtőt, . Püspökladány 
Vont. Főn.; Molnár János művez. 
h., Miskolc-Tiszai pu. BBFF; M6- 
nos József felépítm. munkaveze
tőt, Veszprém Pft. Főn.; Nyíri Jó
zsef vonalkezelőt, Debrecen Pft. 
Főn.; Nyírfalvi Béla diszpécsert^ 
Szolnok Jj. U .; Oláh Bélia motor
vezetőt. Szentes Körz. Uzemfőn.; 
Papp Gábor ügyirat., Záhony áll.; 
Pataki István tolatás vez.. Szeged 
Körz. Uzemfőn.; Piski Nándor 
oktatótisztet, - Ferencváros Vont* 
Főn.; dr. Phersy Ferenc oszt. vez., 
KPM Vasúti Főoszt.; Radicsai 
Gyula főpályamestert, Miskolc 
Pft. Főn.; Samu Jenő Ügyint., Bp. 
Vasútig.; Sáros! Lajos ügyint., 
KPM Vasúti Főoszt.; Simon Gyula 
gazd. igazig., Szombathely TBÉF; 
Szabó György sz er ed őliakatost, 
Gyöngyös Kitérőgyártó U.; Szűcs 
Ferenc váltó tisztítót, Apafa áll.; 
Szűcs Ferenc műsz. gazd. tanács
adóit, KPM Vasúti Főoszt.; Bán
hegyi Sándor forg. állomásfön. h., 
Bp. Kelenföld álil.; Tóth Imre rafc- 
tárnofcot, Törökszentmdklós áll.; 
Török Béla raktámokot, Nagyka
nizsa Uzemfőn.; Varga István pol
gárvédelmi törzsparancsra okot.
Pápa .áll.; Varga József gépkeze
lőt, Dombóvár Építési Főn.; Vá
rad! József műáz. ellenőrt. Duna
keszi Jj. U.; Vigh József ügyint., 
MÁV BVKH: zsigri István sze
mélypénztárost, Bp. Keleti pu.; 
Kormányos László építésvez., 
MÁV Szak- és Szerelőip. Főn.

Vigyázat: háborús veszély!

BUDAPESTI FELHÍVÁS
Súlyos veszély fenyegeti a világ népein; veszélyben 

van áz enyhülés, fokozódik a fegyverkezés üteme — s 
e t  már-már kaput nyűt a háborúinak.

Szálljunk szembe a fenyegetéssel! Kezdjük új-ra — 
minden szinten — a párbeszédet, hogy helyreállítsuk 
a bizalmat és közösen cselekedhessünk. A hitleri fa
sizmus legyőzésének és a második világháború befeje
zésének 35. évfordulóján a Béke-világtanács felhívással 
fordul mindenkihez;

— mindenkihez, aki a romok és holttestek felett 
megesküdött; küzdeni fog azért, hogy ne legyen több 
világégés;

— mindenkihez, aki sikraszáll a fegyverkezési ver
seny tébolya ellen;

— mindenkihez, akit aggodalommal tölt el az erő
politika újjáéledése és gyakori alkalmazása a nemzet
közi kapcsolatokban;

— minden fiatalhoz, akik a béke világában akar
nak élni;

— a világ népeihez és kormányaihoz.
Vigyázat: háborús veszély!
Tudjuk, a háború nem elkerülhetetlen. Még nem 

késő, még megálljt mondhatunk a fegyverek fékevesz
tett felhalmozásának. Még nem késő, még meggátolhat
juk új nukleáris pusztító eszközök telepítését, különö
sen Európa szívében. Most kell végetvetni az erőszak 
politikájának. Blokádokkal, szankciókkal, bojkottal és 
katonai provokációkkal ne fenyegessenek többé!

Mnndannyiunkon múlik az enyhülés megmentése. 
Mindannyiunk dolga küzdeni a  leszerelési tárgyalások 
folytatásáért, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok igaz
ságos rendjének kialakításáért. Se világnézeti, se fel
fogásbeli, se vallási különbségek nem állhatnak a nyílt 
dialógus útjába. Nem akadályozhatják meg, hogy 
együttes erővel érvényesítsék akaratukat mindazok, aki
ket nyugtalanít a gyorsan romló nemzetközi helyzet.

Tegyük félre most, ami elválaszt, s keressük ami 
összeköt.

Béke-világtanács
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Július 1-től felem elték a családi pótlékot

Nyolcezer vszt-biztosítottat érintenek 
a kormány szociálpolitikai rendelkezései

A Minisztertanács július 1- 
től felemelte a kétgyermekes 
egyedülállók, három- és 
több gyermekes családok, va
lamint tartósan beteg, illetve 
testileg vagy szellemileg sú
lyosan fogyatékos gyermeket 
eltartók családi pótlékát.

Nem változott a családi pót
lék összege olyan családok 
esetében, akik ’egy, illetve két 
gyermeket — ideértve az 
egyedülálló egygyermekes dol
gozókat is — tartanak el ház
tartásukban.

A családi pótlék jelenlegi 
havi összege:

— egyedülállóknak két gyer
mek után gyermekenként 150,

— három és négy gyermek 
után gyermekenként 150,

— öt gyermek után gyer
mekenként 120,

— hat és minden további 
gyermek után gyermekenként 
100,

— tartósan beteg, illetve 
testileg vagy szellemileg sú
lyosan fogyatékos gyermek 
után gyermekenként 300 fo
rinttal emelkedik.

A felemelt családi pótlékok 
havi összege 1980. július 1- 
től:

gyermekenként összesen
egy gyermek után 
két gyermek után 
két gyermek után egyedülállónak 
három gyermek után 
négy gyermek után 
öt gyermek után 
hat gyermek után 
minden további gyermek után gyermekenként 610 Ft lesz.

490 Ft 490 Ft
490 Ft 980 Ft
660 Ft 1320 Ft
660 Ft 1980 Ft
660 Ft 2640 Ft
630 Ft 3150 Ft
610 Ft 3660 Ft

Ez az intézkedés több mint 
190 ezer családot és 600 ezer 
gyermeket érint, s a családi 
pótlékban részesülő családok 
17;6 százaléka részére bizto
sítja a felemelt összegű csa
ládi pótlékot. A Vasutasok 
Szakszervezetének társada
lombiztosításra jogosult dol
gozói és nyugdíjasai közül 
mintegy 8000 család kap 27 331 
gyermek után emelt összegű 
családi'pótlékot. Ez a vasutas 
családok 18,4 százalékát érin
ti.

Egytől négy gyerekig
emelkedik az összeg f

A hatályba lépett családi 
pótlék rendelkezések egyrészt 
azt az elvet juttatják kifeje
zésre, hogy az egy gyermekre 
jutó családi pótlék összege a 
három- - és négygyermekes 
családoknál nagyobb mérték
ben emelkedjen, összhangban 
gs '„népesedéspolitikai határo
zattal, figyelembe véve 
az optimális családlétszá
mot. Másrészt, ha a gyér-, 
mekek száma négynél több, 
az emelés összege alacso
nyabb, s végül a családnál 
a gyermek nevelésében, gon
dozásában fokozott terhet. je
lentő tartósan beteg, illetve 
testileg vagy szellemileg sú
lyosan fogyatékos gyermek 
után az emelés összege lénye
gesen magasabb. Ilyen gyer
mek után havonta 810 Ft 
családi pótlék jár. Ezzel függ 

, össze a rendelkezésnek az a 
része is, mely arra az esetre 

'intézkedik, ha a családi pót

lékra jogot adó két gyermek 
közül az egyik tartósan be
teg, illetve testileg vagy -szel
lemileg súlyosan fogyatékos. 
Két ilyen gyermek után havi 
1470 Ft családi pótlék jár. 
Eszerint a fogyatékos gyer
mek után járó havi 810 fo
rinton felül a másik gyermek 
után is havi 660 Ft családi 
pótlék illeti meg a dolgozót. 
Ha tehát a családi pótlék fo
gyatékos gyermek után is jár, 
a többi gyermekre eső nem 
lehet kevesebb, mint amennyi 
a fogyatékos gyermek nélkül 
járna. Például: ha 5 gyermek 
van a családban, belépne a 
degresszív, vagyis a 120 fo
rintos emelés gyermekenként. 
De ha egy gyermek testi vagy 
szellemi fogyatékos, így e 
gyermek után a 810 forintot, 
a többi négy után a 150 fo
nttal emelt 660 forintot kap
ja gyermekenként a dolgozó.

Ki igazolhatja
*a gyerek betegségét?
Tartósan beteg, illetve tes

tileg vagy szellemileg fogya
tékosnak minősül a tizenhat 
évestnél fiatalabb gyermek, aki 
állapota miatt állandó fel
ügyeletre szorul, valamint az 
a tizenhat évesnél idősebb 
gyermek, aki tizenhatodik — 
továbbtanulása esetén tizen
kilencedik — életévének be
töltése előtt megrokkant. A 
gyermek egészségi állapotát 
alapvetően és elsősorban a 
Vasútegészségügyi Szolgálat 
szakorvosa igazolja. El kell 
azonban fogadni valamennyi 
kórház, rendelőintézet szakor

vosainak. továbbá az illeté
kes SZTK felülvizsgáló főor
vosának erre vonatkozóan ki
adott igazolását.

Az yúj rendelkezés, figye- 
lembevéve a családi körülmé
nyek sokrétű lehetőségét, a 
társadalombiztosítási törvény 
szabályait, az emelés alapvető 
elveit érvényesítve rendezi a 
részkérdéseket. így, ha három 
vagy több gyermek után jár 
családi pótlék, a gyermek
szám csökkenése miatt a ház
tartásban maradt gyermekek 
családi pótlékának összege 
nem lehet kevesebb annál az 
összegnél, amely a jogosultat 
korábban gyermekenként meg
illette.

Egy gyermek után a havi 
660 Ft családi pótlék jár an
nak, akit mint egyedülállót, 
e gyermek figyelembevételé
vel, 1980. július hónapban 
vagy azt követően két gyér

einek után megilletett már csa
ládi pótlék és továbbra is 
egyedülálló. A gyermekét 
egyedülállóként nevelők érde
keit fejezi ki, az egyedülálló
ság hónapjára járó családi 
pótlék kifizetésére vonatkozó 
szabály módosulása, azzal, 
hogy az egyedülállóvá válás 
hónapjára a magasabb össze
gű családi pótlékkülönbözet 
akkor is megilleti — a ko
rábbiaktól eltérően —, ha más 
személy e hónapra már csa
ládi pótlékban részesült.

Az összeg emelését
nem kell kérvényezni

A családi pótlékra vonatko
zó új rendelekzések július 1-én 
léptek hatályba, s így a fel
emelt összegű családi pótlék 
első ízben július hónapra jár, 
így azt, a júliusra járó mun
kabérekkel együtt augusztus
ban, a zárfizetés alkalmával 
kell kifizetni. Nyugdíjasaink 
részére a MÁV Nyugdíj 
Hivatal a július havi nyugdíj
jal együtt folyósítja a fel
emelt családi pótlékot.

Még valamit, a magasabb 
összegű családi pótlékot nem 
kell igényelni; a felemelés hi
vatalból történik. Azok azon
ban, akik eddig három vagy 
több gyermek után részesül
tek családi pótlékban és a 
családi pótlékra jogosult gyer
mekeik között van tartósan 
beteg, illetve testileg vagy 
szellemileg súlyosan fogyató 
kos gyermek (ek), s ha azt ed
dig nem jelezték a társada
lombiztosítási ügyintézőnél 
hogy a kiemelt összegű 
(810 Ft) családig pótlékot meg 
kapják, igényüket mielőbb je 
lentsék be. Dr. Bárdi István

Bár alaptermészetemtől mi 
sem áll távolabb, mint 
az irigység, most még

is irigykedve gondolok azok
ra, akik nyaralni készülnek. 
Hogy miért? Pusztán azért, 
mert én már voltam nyaral
ni. Június második felében. 
Aififéle áprilisi időjárás köze
pette. Igaz, a SZOT jóvoltá
ból ama kellemetességben ré
szesültem, hogy egy kies üdü
lőben együtt tölthettem két 
hetet egy évtizedek óta ki
tartóan atomokkal meg fizi
kával foglalkozó atomfizikus
sal. Közös volt a fürdőszo
bánk, egy asztalnál étkeztünk 
— jó ízűén! —, s végre-vala- 
hára módom nyílt közelebb
ről megismerni egy olyan fér
fiút, aki otthonosan közleke
dik a kívülálló számára oly 
félelmetes nukleáris közegben. 
Ég Komoly ember, mondtam 
magiamban, aki feltehetőleg 
még álmában is a maghasa
dással "foglalkozik, s miköz
ben másokat éjszaka a va
csorára felszolgált nehéz éte
lek késztetnek forgolódásra, ő 
a nehézvíz továbbfejlesztésén 
— netán még nehezebbé te
vésén? — töpreng. Ennek 
megfelelően kínosan ügyeltem 
arra, nehogy ebéd közben/ hol
mi átlagemberre valló témák
kal untassam. Ha ömlött az 
égi áldás, megjegyeztem: éti
ám tudom, hogy nem a föld 
alatti atomrobbantások okoz
zák e különös jelenséget, 
hanem az évszakok periodikus 
váltása, s ugye júniusban mi 
sem természetesebb, minthogy 
essen és essen, he-he-he . . .

Amikor pedig arra kért, hogy 
nyújtsam felé a kenyeres ko
sarat, készséges mozdulato
mat e nyelvi játékkal fűsze
reztem: örömest odaatom!

Képzelhetik meglepetésemet, 
amikor egyik reggel a fürdő
szoba felé igyekezvén azt hal
lom, hogy e tisztes atomfi
zikus — damol. De nem ám

holmi elektronikus melódiát, 
még csak nem is Honegger 
„Johanna a máglyán”  című 
oratóriumának egyik szólamát, 
hanem azt, hogy — leírná is 
alig merem —, „Jaj, úgy él
vezem én a strandot” . . .  Meg
vallom, először arra gondol
tam, hogy eltévesztettem a 
fürdőszoba ajtaját, aztán meg 
hogy megártott az este elfo
gyasztott három kupica sligo- 
vica (nem az atomfizikusnak, 
nekem!), és halhicinálok. Vagy 
nem a professzor énekel, vagy 
mégis a Johanna az atom- 
máglyán dallamai szárnyalnak 
felém, csak az én köznapi fü
lem már képtelen felfogni az 
ilyen magasztos zenei hango
kat.

Illik, nem illik: bekukucs
káltam a fürdőszobába a 
kulcslyukon. S mit lát a sze
mem, mát hall a fülem? Az. 
atomfizikus ott áll egy szál 
csíkos pizsamában — férfi
szokás, hogy éjszakára rab
nak öltözünk —, az arca me

rő egy borotvahab, és trillá
zik. A nyárról, hogy újra itt 
van (hol vasi?!), meg hogy 
úgy élvezi ő a strandot. A 
teljes igazsághoz tartozik: elő
ször nem is arra gondoltam, 
hogy a professzor meghibbant, 
hanem, hogy ha már ily 
könnyű belesni a közös für
dőszoba kulcslyukán, jaj,

miért épp az atomtudorral ho
zott össze a SZOT-sorsom, s 
máért nem a folyosó túlíelén 
levő fürdőszobát használó, a 
nukleáris töltetekhez feltehe
tőleg nem is konyító, magá
nyos (ám magányában még 
vonzóbb) fiatalasszonnyal, 
Zsuzsával. Miközben derék
szögben görnyedve ezen ta
nakodtam, fizikusom új dal
ra fakadt: Szeretlek Zsuzs- 
ka, te édes fruska, de ha be
váltanám, kicsúfolnál talán, 
úgy bíz* ám, trollalá, szép 
Zsuzsám. . . ”

Elhatároztam: már az aznapi 
reggelizéstől kezdve felhagyok 
a fölös agyfárasztással, töp
rengjen az atomfizikushoz 
méltó témákon a szép • Zsu
zsája. Amikor kenyeret kért, 
azt mondtam, hogy: tessék, 
amikor pedig sót kért, cukrot 
adtam neki. Néhány könnyed 
mondatot azért ejtettem akép- 
zőművészetről, emigyen: „Ked
venc festményem a Zsuzsanna 
meg a vének” . . .  „Igaza van,

Nyári dallamok -  üdülőknek

over

Budapesten, a Szondi és a 
Rippl Rónai utca sarkán 
elkészült a MÁV Kórház 
új nővérszállója. A több
szintes, kívülről is szép, 
korszerűen felszerelt épü
letbe május elseje óta fo
lyamatosan költöztek be a 
fővárosban lakással nem 
rendelkező, egyedülálló 
nővérek. Képriportunk az 
új létesítményt mutatja 
be újdonsült lakóival 

együtt.

Lengyel Zsuzsa a kórház 
H-es belgyógyászatán dol
gozik, ő négy éve Selypről 

jött Budapestre

Ambrus Győrgyné, a 306-os 
szoba lakója, a gyermek- 

sebészeten dolgozik

Minden emeleten korsze
rűen felszerelt konyha áll 
a nővérek rendelkezésére

A szálló tornatermében 
bárki kedve szerint vé
gezhet testmozgást a kü

lönféle tornaszereken

(Laczkó Ildikó képriportja)

ifjú barátom”  — így ő —, „de 
én a reprodukciónál jobban 
szeretem a valóságot” — mond
ta, gálánsán meghajolt, majd 
átült a szomszédos asztalhoz, 
ahol a magányos, ám magá
nyában Zsuzsannánál is von
zóbb fiatalasszony, Klári ült. 
Atomfizikus legyen a kompu
tere mellett, aki ezt megérti! 
Asztaltársam végül is Zsuzsa 
után epekedik — vagy kép
telen beretválkozni sláger- 
danolás nélkül? Amíg ezen 
töprengtem, Klári sétára in
dult az atomemberrel, Zsuzsa 
egy ugyancsak velünk' üdülő, 
tagba szakadt mozdonyvezető
vel —• én pedig ott maradtam 
az üdülőben a nyugdíjas ve
teránokkal.

Reggeli, ebéd, vacsora, séta; 
reggeli, ebéd, vacsora, séta — 
teltek a napok. Asztaltársam 
hol Klárival értekezett (ha jó
hiszemű vagyok, feltételezem: 
szigorúan tudományos alapon), 
hol Zsuzsannával, a második 
hét második felében pedig azt 
dalolta bús baritonján, hogy: 
„Minden jót, Mónika! Most 
megyek, rohanok hozzád!” És 
ment, rohant — miközben én 
a reuma gyógykezelésének mó
dozatairól értekeztem kedves 
nyugdíjas barátaimmal.

Azért tudják, hogy mi volt 
ennek a kora nyárnak a leg
magvasabb tanulsága? Az, 
hogy: „Az a szép, az a szép, 
akinek a szeme kék, hejde 
akinek a szeme kék.”

Szavamra: ily korszakalkotó 
megállapításhoz nem is kell 
atomtudomak lenni.

F. T.



4 MAGYAR VASUTAS 1980. JÚLIUS 11.

K É T  KERÜLET H ATÁRÁN

Kőbánya-Kispest állomás rangos szolgálati hellyé lépett elő
forgalmi úton is az autók szá- mást. Szóval, jövök az irodá-

Az átadási ünnepségen ide még a kézfogás se jutott eL 
Az építők, a metrósok, a BKV-sok elismeréseket, dicsé
reteket, kitüntetéseket kaptak, de a vasutasokról; Kőbát- 
nya-Kispest állomás dolgozóiról szó sem esett. Pedig a 
tények magukért beszélnek: Kőbánya-Kispest állomást 
a metró új vonalszakaszának megnyitása a főváros egyik 
fontos közlekedési csomópontjának rangjára emelte. A 
Cegléd és Lajosmizse felől vasúton érkezők és Budapest 
belső kerületeibe utazók itt közvetlenül átszállhatnak a 
metróra. Azok számára pedig, akik innen folytatják út
jukat a külső kerületekben levő munkahelyük, lakásuk 
felé, nyolc, úgynevezett ráhordó autóbuszjárat végállo
mását alakították M.

A szívükkel is vasutasok
Az állomáson, korábban volt Az új felvételi épület orosházi

5 vágány, és egy 12 órás 
szolgálat alatt 130 vonat. Eb
ből 60 állt meg itt. Az uta
sok számát 10—12 ezerre be
csülték. Most 9 vágány van. 
A 130 vonatból 90 áll meg, 
és van 14 induló és 14 ér
kező új vonat. Az utasok szá
ma az eddigi becslések sze
rint napi 50 ezer. A pénztá
rak forgalma az első 10 nap
alatt 240 ezer forint volt, a ko- nők főintéző, az állomás fő-
rálhbi egész havi 60 ezerrel 
szemben.

Az átállás előtt 26 emberre 
lett volna itt szükség, de átla
gosan 16 volt. Ma 50 az ál
lomás engedélyezett létszáma, 
de a kirendeltekkel együtt is 
csak 40 van. Tíz ember ál
landóan hiányzik, helyettük a 
régiek húznak. Az újak Üllő
ről, Pilisből, Örkényből, a 
Nyugati és a Keleti pályaud
varról, a „nagy háziból” (igaz
gatóság), Záhonyból, Debre
cenből, Rákoskeresztúrról, Pá
céiról, Salgótarjánból, Puszta- 
szabolcsiról és Bokodról jár
nak ide. Van, aki öt órát uta
zik mire ideér, és bizony eszé
be se jut, hogy imába foglal
ja az állomás nevét. Kusztor 
István rendelkező forgalmi 
szolgálattevő így osztályoz:

— Vagyunk, akik nemcsak 
az eszünkkel, de a szivünkkel 
is vasutasok vagyunk, aztán 
vannak, akik most kezdik itt 
az életet, és vannak, akik a 
pénzért még egy tetüt is pó
rázon vezetnének. . .

Az állomás új épülete ma
gasan a vágányok fölött van.

Nincs két egyforma perc
Barna arcú, vállas ember a 

főnök. Élete harminckét esz
tendejéből 15 évet adott eddig 
a vasútnak. Hat éve van itt. 
Előtte négy éven át Rákoson 
volt rendelkező szolgálattevő.

— Az én családomban min
denki vasutas. Apám 1941-től 
Józsefvárosban szolgál. István 
öcsém a MÁV Kórházban 
kezdte az életet beteghordo
zóként, ma ugyanott orvos. 
Mária húgom az Északi jár
műjavítóban műszaki rajzoló. 
Etelka, a feleségem vasútfor- 
galmit végzett Szegeden,- ma 
Zugló megállóhelyen pénztár
átadó. Két gyerekünk van, és 
ha a vérük irányítja őket, nem 
szakad meg a lánc. . .

Nem kell kérdezni tőle, érez
ni minden szaván, még a moz
dulatain is, hogy szeret itt len
ni. Mielőtt idekerült, két év 
alatt négy főnök adta á má
siknak a kilincset, mert Kő
bánya-Kispestet így könyvel
ték a nagy-könyvben: „Olyan

adásul olyan is, ahol a főnök
nek három ember helyett kell 
dolgoznia. . . ”

— Miért szeret itt lenni?
A szeme szinte mosolyog:
— Itt nincs két egyforma 

perc, és nincs két egyforma 
szolgálat. A másik pedig az, 
hogy aki szeret dolgozni, az 
itt tényleg kiélheti magát. És 
nehogy azt higyje, hogy csak 
én vagyok itt ilyen. Van itt 
néhány olyan kolléga, akivel 
a világot is meg lehet váltani. 
Lugosi Gézáné, Mráz József- 
né, Kusztor István, Bánsági 
János szolgálattevők, Mester 
Mihály váltókezelő, Négy esi 
Mihályné *és Uhrin Károlyné

zai száguldanak. Amióta nagy 
állomás lettünk, én kétszer vol
tam rendelkező forgalmi szol
gálattevő, és őszintén szólva 
mind a kétszer féltem. Régi a 
biztonsági berendezés, és Lő
rinc felől minden váltónk ká

ba és mondom, hogy a főnököt 
keresem, mert én lennék az 
új váltókezelő. A forgalmista 
megnéz, fölmér, aztán azt 
mondja,, hogy, menjek a to
ronyiba és jelentkezzek. De hát 
nekem először a főnöknél kell

zi állvtásu. Most külsős for- jelentkeznem a szabályzat sze-

üvegből készült. Ez az első 
ilyen» az orzságban. A burko
lóanyag cehalin, piros és sár
ga színekben. Az üvegcsoda 
állomás takarítandó felülete 2 
ezer négyzetméter. Első lá
tásra szembetűnő, hogy itt más 
világ van. A metrót és az 
autóíbuszállomásokat csikk- és 
szotyolatenger borítja, itt rend 
van. Tabányi Mihály főmér

galmista vagyok 
» Kusztor István* kun arcú, 
göndör hajú, busa bajúszú fia
talember. Jánoshalmán szüle
tett, Kiskunhalason volt ko
csifelíró, Komlón váltóőr és 
bárcázó, aztán itt a katonai 
leszerelés után váltóőrnek je
lentkezett.

— Amióta az eszemet tu
dom, mindig vasutas akartam 
lenni. Teljesen mindegy, hogy 
mi, csak vasutas. Azt a napot, 
amikor idejöttem, jelentkez
ni, sose fogom elfelejteni, pe
dig megjártam néhány állo-

rint, dadogom-habogom, mire 
a forgalmista megnyugtat: 
nyugodtan menjek, mert je
lentkezhetek, és nem is vé
tek a szabályzat ellen, mivel 
most éppen a főnök a váltó
kezelő. Hát, ilyet se láttam 
addig a napig, és ha valaki 
úgy meséli nekem, biztosra 
könyvelem, hogy hazudik..

Kusztor István Monoron la
kik. Két gyerek édesapja. Most 
vett egy ötszobás családi há
zat 310 ezer forintért. A házá
tól az állomásig 25 percet uta
zik.

A kongresszus 
szellemében

nöke mégis helyreigazít:
— Szeretnénk, ha rend len

ne, mert a rossz példa úgy 
terjed, mint a járványos be
tegség, és a kedves utas nem 
mindig kedves utas. A férfi
mosdó kagylóját még az át
adás előtt hazavitte valaki, 
mert azt hitte, hogy ott van 
az igazi helyen. A csapokra és 
csavarokra úgy kell vigyázni, 
mint a múzeumok féltett kin
cseire. És vigyázni csókákkor 
lehet, ha mindenki figyel min
denkire . . .

A főnök munkaideje 6 óra 
30 perctől 14 óra 30 percig 
tart hivatalosan, de az utóbbi 
évben hajnali 4 óra 30-tól 18 
óra 30-ig majd mindennap itt 
van. ö  nem csúsztathat és ne
ki túlóra se jár. Bánsági Já
nos rendelkező forgalmi szol
gálattevő szavai:

— A főnök pártonkívüli 
kommunista. És ez nemcsak az 
én véleményem. Ha minden 
kötél szakad, -és nincs forgal
mista, akkor beáll szolgálatte
vőnek. Ha nincs váltókezelő, 
kimegy a toronyba.. .

Bánsági János rendelkező 
forgalmi szolgálattevő is vas
utasnak született. Tíz éve for
galmista, hét éven át igazga
tósági tartalékos volt, három 
éve ide kérte magát

— Édesapám 1942 óta volt 
forgalmista, most Kőbánya 
Hizlalón főnök. Csaba öcsém 
itt volt szolgálattevő, és ide 
is jön “vissza, de jelenleg sor
katona . . .

Markáns arcú, kék szemű, 
határozott egyéniség. 1974. óta 
tagja az MSZMP-nek.

— Ami elhangzott a fiata
lokkal kapcsolatosan a kong
resszuson, az nálunk mind áll. 
Itt tényleg a növekvő követel
ményekhez igazodva, a kor
osztályok sajátosságait figye
lembe véve lehet fejleszteni a 
munkastílust.

Az új állomás két kerület 
határán áll. Igaz, hogy ma már 
két híd is köti a X.-íhez és a 
XIX.-hez, de a valóságban 
egyik kerület se tartja meg 
édes gyermekének. Talán pa
pír kéne ehhez is? Négyest 
Mihályné számadó pénztáros 
kicsit kesernyés mosollyal 
mondja:

— Még az a szerencse, hogy 
eddig úgyszólván csak papíron 
volt vagy van nyár. Itt van 
ez az. ultramodern épület, de 
még a mai napig nincs kész a 
szellőzés és a hűtés. Képzelje 
el, mi lenne itt, ebben az üveg
csodában, ha igazi meleg len
ne? . . .  Én itt lakom a szom
szédban, a Steinmetz kapitány 
utcában, építettünk egy öt- 
szdbás családi házat. Két gye
rekünk van, és arra is számí
tottunk, hogy nekik is legyen 
helyük, ahol fészket rakhat
nak. A vasúttól 7 ezer forint 
kamatmentes kölcsönt kaptam 
az építkezéshez. Ügy is szok
tam mondani, hogy én már 
egy életre eladtam magam a 
vasútnak. De ezt nemcsak a 
kölcsönért tettem. Mivel ná
lunk pénztárosból is hiány 
van, így most úgy oldjuk meg 
a dolgot, hogy huszonnégy

lyén mind a ketten forgalmis
tának érzik már magukat, és 
két dolgot szeretnének nagyon 
és máris: külön-külön szolgál
ni, és minél előbb átkerülni 
és igazi forgalmistának len
ni.

Egyikük (hogy melyikük?!) 
csicsergése:

— A főnök azt mondta, 
hogy itt minden lehet belő
lünk. Nagyon rendesen elbe
szélgetett velünk, csak ő is 
mindig összekevert bennün
ket.

Az ikreket elkísérte életük 
első szolgálatára Gézavári 
Dick Lord, aki különben egy 
szép, nyolchónapos német ju
hászkutya és Erzs.i néni, azaz 
Uhrin Károlyné egyszeri en
gedélyével ezt az éjszakát itt 
töltheti.

Németh Sándor

A baráti vasutak képviselői

Harkányfürdőn egyeztették 
a nemzetközi 

vonatok menetrendjét
A baráti vasutak menet

rendi és személyszállítása 
szakemberei, valamint az uta
zási irodák, a háló- és étkező- 
koc^i vállalat képviselői év
ről évre júniusban ülnek ösz- 
sze a következő évben közle
kedő nemzetközi személyszál
lító vonatok menetrendjének 
és vonatösszeállításának meg
tervezése céljából.

Gittinger Tibor, a MÁV Ve
zérigazgatóság menetrendi és 
forgalomszervezési osztályve
zető-helyettese elmondotta, 
hogy az idén június 17—26. 
között a MÁV Harkányfürdőn 
rendezte meg az 1981—1982. 
évi menetrendben közlekedő 
nemzetközi vonatok tervezésé
vel kapcsolatos értekezletét.

— Ezeknek az értekezletek
nek nagy a jelentősége — 
mondotta. — A kialakult 
nemzetközi gyakorlatnak és 
szokásoknak megfelelően
ugyanis a páratlan években 
vannak a nagyobb változások. 
A Harkányban 
témák 1983-ig határozzák meg 
a szeméi-szállító vonatok me
netrendi helyzetét. Az OSZZSD 
a megállapodásoknak megfe
lelően az értekezletre minden 
vasút javaslatot készít, me
lyet egymásnak és az OSZZSD- 
nek egyaránt megküldenek. 
Értekezletünkön 95 nemzetkö
zi összeköttetés szerepelt, eb
ből 33 vonatnál a MÁV is ér
dekelt volt. Éppen ezért 11 vo
nat tárgyalása során az ügy
vezetői teendőket a MÁV lát
ta el.

mindkét irányban Komáromi- 
Kisbér útirányon át továbbít
ja. A kocsikat Székesfehérvá
ron sorozná be az Adriatica 
és a Maestrál szerelvényeibe. 
Emiatt a Maestrál e tervek
nek megfelelően Kaposvár 
érintése nélkül - Székesfehérvá
ron át közlekedne, s a Bala
ton déli partján vinné az uta
sokat a jugoszláv tengerpart
ra.

Intézkedéseket határoztunk 
el továbbá a Pannónia és a 
Polonia expressz vonatok 
egyesítésének megszüntetésére 
is. így amennyiben az euró
pai nemzetközi értekezleten 
álláspontunkat elfogadják, a 
Pannónia nyáron Bukaresten 
át Várnáig, télen Szófiáig köz
lekedik. Az összeköttetések 
biztosítása érdekében a Polo
nia expressz útvonalát Belgrá- 
don át Szófiáig terveztük 
meghosszabbítani. Űj nappali 
összeköttetést hoztunk létre
Budaipest—Bukarest között

megtárgyalt Arad érintésével. így alakult 
ki az a sajátságos rendszer, 
mely szerint a nyári időszak
ban fővárosunknak — kivéve 
a Szovjetuniót — minden 
európai szocialista ország fő
városával nappali összekötte
tése is lesz.

— Érintette-e az értekezlet 
a nyári időszámítás probléma
körét?

Igen, érintette. Sokat foglal
koztunk ezzel a kérdéssel. Je
lenleg Európában még nincs 
egységes álláspont. Várhatóan 
a már elhatározott intézkedé- 

Milyen javaslatot térj esz- seket ls több országban meg
változtatják.

A harkányfürdői értekezle
ten elhangzott szakértői ja
vaslatok jegyzőkönyve lesz 
egyébként az alapja a hágai 
konferencia szocialista vas- 
utakra vonatkozó megállapo
dásainak.

(Szabó)

tett az értekezlet elé a MÁV 
a nemzetközi vonatok közle
kedésével kapcsolatban ?

— A MÁV 1981/82 évi me
netrendi komplex javaslatá
ban szerepelt, hogy a Len
gyelországból és Csehszlová
kiából Rijekába és Splitbe 
közlekedő közvetlen kocsikat

pénztárosok olyanok, aktee
mindig lehet számítani. És 
már itt van az új generáció: 
Osgyáni Gyuszi jeles érettségi 
bizonyítvánnyal jött ide. Kőt 
évig volt váltókezelő s ma az 
egyik legjobb forgalmistánk. 
Most helyette is dolgoznak a 
többiek, mert éppen szigorla-

most így jó az állomásnak is, 
meg nekünk is. Ami nekikik 
pénztárosoknak teljesen ú j: 
nagyon sok a hétvégi és a ki
ránduló utasunk.

A  pénztárosok panasza: A 
nyomdától kapott jegyek csak
nem az első tíz nap alatt el
fogytak és hiába sürgetik a 
pótlást, eddig jegy helyett csak 
ígéreteket kaptak.

Uhrin! Károlyné reggel hét
kor kezdte a szolgálatot és itt 
lesz holnap reggel hétig. Két 
gyermek édesanyja és már 
boldog nagymama. Az ő védő
szárnyai alatt kezdte meg éle- 

gó-villogó üvegpalotában van- Itt J959. január 7-én kezdte a te első szolgálatát: Nagy

hely a nap alatt, ahol csak tozik a jogtudományi egyete- 
megszakadni lehet. És még rá- mén.

A régi épület 
mór műemlék

A pénztárak már a csillo- gosi Gézáné 29 éve vasutas.
Andrea és Nagy Mariann, 
vagy ahogy itt mondják: az 
ikrek. Egyikük információs, a 
másik pénztáros. De, hogy me
lyik az egyikük? . ..

Édesapjuk a Keleti pályaud-

nak. A forgalmi iroda, a főnö- szolgálatot. A huszonegy éven! 
ki szoba és a bemondó még a kívül és azzal együtt ide köti 
régiben. A régi a múlt század az első igazi szerelem. Itteni 
végén épült, ma már műém- vasutas kérte meg a kezét és 
lék. A tető cserepei feketék a vette feleségül. Itt lett kiváló 
koromtól, az ajtók és az ab- dolgozó, és kapott nem is egy-1_
lakok keretei valaha zöldek szer rendkívüli előléptetést és varon kocsi vizsgáló, Juli nő- 
voltak, a falak rózsaszínét igazgatói dicséretet. Irénkeígy vérük a szombathelyi főnök- 
ólomszürkére fakították az fogalmaz a változásról: ségen bérelszámoló. Mariann
évek. — Egy éve még idehallat- egy órával fiatalabb Andreá-

A tények szerint a kis ál- szott a nyárfákról a rigófütty. hál. A vasútforgalmi szakkö- 
lomásból máról holnapra nagy Most a nyárfák helyén a met- zépiskolában végeztek pár 
állomás lett. Irénke, azaz Lu- ró robog, és a Ferihegyi gyors- nappal ezelőtt. A szivük mé-

kor

MOST MAR SOROZATBAN

TIRIK JÖNNEK A SU LIK UTÁN
A vasútvillamosítás biztató jövó't ígér a gyári közösségnek

A Ganz Villamossági Művek Müvek a Ganz-MÁVAG-gal, pusválasztékából csak a . 
az idén megkezdi az 5000 ló- mint járműszerkezeti partner- szerű elveken felépülő, jelfogó
erős, az új mértékegység sze- rel a hattengelyű, 5000 lóerős, függés és és elektronikus be- 
rint 3600 kW-o% tirisztoros tirisztoros villamos mozdonyt, rendezések gyártásával foglal - 
villamos mozdonyok sorozat- melynek teljesítménye a villa- kozik. Készülnek állomási és 
gyártását. Ugyanakkor tovább- mos berendezés egy részének térközbiztosítók, útátjáró, táv
ra is készülnek a jól bevált, módosításával 7000 lóerőre nö- vezérlő, vonatszámjelentő, vo- 
3000 lóerős szilícium egyen- vélhető. A vasutasok által már na t befolyásoló, pályáiogla'ltsá- 
irányítós villamos mozdonyok, jól ismert mozdony külső fór- got érzékelő és jelző berentíe- 
valamint biztosító berendező- máját és a vezetőállás belső zések.
sek a MÁV számára. elrendezését formatervezési Zundei Rudnif a Cl.an? vn

szempontokkal, az ergonómiai la m ^ g i  M üveU ár^ lpft& i 
és esztétikai követelmények fi- gyáregységének vezetője arról 
gyelembevételével alakították tájékoztatott, hogy az idei évre 
ki. A prototípusok 1974 75- jelentős megrendelésük van a 
ben kerültek pályára MÁV-tól. A már évek óta

a r> ion« i__ , ™e?ind“ íó soroz?^" gyártott 3000 lóerős villamos•n Ganz 1892-ben kezdte meg gyártásból kikerülő mozdo- mozdonyokból húsz darabot, 
villamos berendetósek gyártó* nyok 120 km/óra sebességre ezenkívül első sorozatként az 
sát jármüvekhez. Tíz évvel ké- készülnék. A nagy, körülbelül cnno WLrfe fincrtorrvi moz- 
sóbb jelent meg az első saját 7000 lóerős indítöteljesítmény d o n y W l ^ d a ^ S í t Z ^ .  
gyártású nagyvasúti villamos a személyvonati forgalomban a a7 fsuvh^n +{7
mozdony 3000 V-os, három- menetidók csökkentéséhez, a hagyhatta el a gyárat, s ’ebből 
fázisú, váltakozó áramú tóplá- tehervonatok indításánál pedig 
lássál az olaszországi Váltéi- a legnagyobb vontatási sebes- 
lina vasútvonalán. 1933-ban ség gyors eléréséhez, s ezzel 
már a MÁV Hegyeshalom— az állomások átbocsátóképessé- 
Budapest közötti sínpárján ro- gének növeléséhez vezet. 
bogott a vasút fejlesztésében A Ganz Villamossági Művek

a Ganz-MÁVAG alvállalkozó
jaként, részt vesz a dízeknoz- 
donygyártósban is: a villamos 
berendezéseket szállítja. Az 
utóbbi évek fejlesztésének 
legnagyobb eredménye a hat
tengelyes, 3000 lóerő teljesít 
ményű, M 63-as 
mozdony.

NAGYSZERŰ

HAGYOMÁNYOK

a típusból a második félévre 
is ennyi maradt Az öt 5000 ló
erős mozdony elkészítése a kö
vetkező hetekben kezdődik.

új korszakot nyitó, egyfázisú, 
50 Hz-es villamos mozdony, 
melynek létrehozása Kandó 
Kálmán nevéhez fűződik.

Az 1950-es években nagyszá
mú dízel-villamos mozdonyt, 
motorvonatok villamos beren
dezéseit, valamint nagy telje
sítményű fázis- és periódus
váltós villamos mozdonyokat 
gyártott a vállalat. 1964-ben 
kezdődött meg a 3000 lóerős 
teljesítményű szilíciumos moz
donyok sorozatgyártása. Ebből

KEDVVEL,

AMBÍCIÓVAL

UJ GYÁRTÁSI AG
A vállalat egyik legfiatalabb

A mozdonygyártásnál dol
gozó Kandó Kálmán, Ganz 

dÍ2»l-villamös Ábrahám és Dobó Katica bri
gádok dolgozói elmondták, 
hogy a jugoszláv motorvonat- 
gyártási program befejeztével 
többen bizonytalannak látták 
a gyáregység jövőjét. A MÁV 
villamosítási programja és a 
gazdaságos villamos mozdo-a típusból azóta több mint Orárt*sl af a: a Magyarország

300-at szállítottak a MAV-nak, g0"  ‘ mmár.,.?gí' évs^ « » do? , „s ezek közül az utolsó 150 gyártási múlttal rendelkező Jiyok iránti megnóvekedett
toltvonati üzemre is alkalmas. ,berendezések igény azonban biztosítja a ki-

A MÁV növekvő vontatási L ?  llS S  egyensúlyozott munkát, növelia vállalat hat évvel ezelőtt 
igényeinek megfelelően^ fej- vette át a Telefongyártól. A 
lesztett ki a Ganz Villamossági vasútbiztosító berendezések tf-

a brigádok munkakedvét.
Pelsőczy István
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udósítás a központ
(Folytatás az 1. oldalról)

kedvezőtlenül hatott az élesedő 
politikai helyzet és az év eleji 
kedvezőtlen, hideg időjárás. Jú
niusban, az eddig elszállított 
árumennyiség alapján arra le
het következtetni — folytatta 
Szemők Béla —, hogy a terv
ben előírt árumennyiség 95—96 
százalékát fuvarozza el a vasút. 
Ez azt jelenti, hogy féléves 
szinten a lemaradás meghalad
ja a 3,5 millió tonnát 

Kedvezőbben alakult az át
lagos áruszállítási távolság, 
ezért az árutoqnakilométer- 
teljesítmény az elszállított áru- 
mennyiségnél kisebb mérték
ben csökkent. így az első öt hó
napban teljesített 9,9 milliárd 
árutonnakilométer a *bázisnál 
0,7 százalékkal, az előirány
zottnál pedig 1,2 százalékkal 
kevesebb. A szállítókapacitás 
nem teljes kihasználása és a 
hálózat kisebb leterhelése le
hetővé tette az áruszállítás mi
nőségének javítását. A szolgá
lati helyek többsége eredmé
nyesen kihasználta lehetősé
geit, és javultak a minőségi 
mutatók. Az időre ki nem állí
tott kocsik mennyisége a tava
lyinak csupán 13 százalékát 
tette ki. Lényegesen csökkent 
a géprevárások, gép'ácsorgások 
és a belföldi vonatfeloszlatások 
száma is. Sajnos, a kilépő vo
natok feloszlatásának száma 
négyszerese a bázishoz viszo
nyított adatnak. Ez jórészt a

szovjet, az olasz és a jugoszláv 
vasutak fogadási nehézségei 
miatt következett be.

A tehervonatok átlagos ter
helése a bázishoz viszonyítva 
1158 tonnáról 1163-ra nőtt. 
Eredményesebben gazdálkod
tunk az idegen kocsikkal is. A 
MÁV az év első öt hónapjában 
— napi átlagban — 3213 kocsi 
bérének megfelelő „követel” 
jellégű egyenleget ért el a ta
valyi „tartozás” jellegű egyen
leggel szemben. Emelkedett a 
külföldön lévő MÁV-kocsik 
száma. Átlagos tartózkodási 
idejük a múlt évi 12,75 napról 
14,45 napra nőtt. Harminc szá
zalékkal növelték a nem ré
szes vasutak felé irányított 
OPW-kocsik számát oly mó
don, hogy az OPW-túllépést 70 
százalékkal csökkentették.

Az idegen kocsik tartózko
dási idejének csökkentése ér
dekében korlátozni kellett a 
kocsik belföldi forgalomban 
történő felhasználását. A keve
sebb vonatfeloszlatás érdeké
ben áruvisszatartási, kontin- 
gentálási és áruforgalmi korlá
tozásokat tettünk. Ennek hatá
sára az idegen kocsik tartózko
dási ideje 3,57 napról 3,54 nap
ra csökkent. Nem minden terü
leten következett azonban be 
kedvező minőségi változás. 
Például a kocsif^duló idő 6 
százalékos növekedése miatt a 
teherkocsik termelékenysége 6 
százalékkal csökkent.

I VCLCl n u
Ezután a GySEV és az Utas

ellátó Vállalat eredményeiről 
beszélt az előadó. Elmondotta 
többek között, hogy a GySEV 
teljesítményei általában ked
vezően alakultak. Különösen 
jelentős a nemzetközi áruszál
lítási teljesítmények növeke
dése. Személyszállítási teljesít
ményeik viszont a korábbi 
évek tendenciájának megfele
lően továibb csökkentek.

Június végéig a GySEV vo
nalain 2 millió 255 ezer tonna 
áru került elfuvarozásra. Ezen 
belül a belföldi forgalomban 
a bázishoz viszonyítva 37 ezer 
tonnával kevesebb árut szál
lítottak el, de nemzetközi vi
szonylatban 11,8 százalékkal 
több tonna árut fuvaroztak, 
ami tonnakilométerben szá
molva 12,8 százalékos növeke
désnek felel meg. Az évi nem
zetközi szállítási tervnek 55,2 
százalékát teljesítették öt hó
nap alatt a GySEV dolgozói.

A műszaki-gazdasági muta
tók nagy része — az ellenőr
zések és a szervezési munka 
eredményeképpen — javuló 
tendenciát mutat. így a teher
vonatok átlagos utazási sebes
sége a múlt évhez képest mint
egy 5,1 százalékkal, a teher
vonatok terhelése pedig 7 szá
zalékkal javult. Nem alakul 
kielégítően a tehervonátok 
menetrendszerűsége és első
sorban a hatósági vizsgálatra 
várás, valamint az áruvissza
tartási korlátozások miatt a 
kocsiforduló idő sem.

A GySEV vendéglátó szol
gálatának bevétele is elmaradt 
a tervezettől, de a bázis ér
tékét 3 százalékkal meghalad
ja. Az elmaradás elsődleges 
oka, hogy az éves idegenfor
galmi üzletkötések mintegy 50 
százalékát a tőkés üzletfelek 
takarékossági meggondolások
ra hivatkozva felmondták.

Jó üzletpolitika az Utasellátónál

Tervszerű karbantartás
A vasutasszakszervezet tit

kába ezután arról beszélt, hogy 
az év eddig eltelt időszakában 
a járműjavító üzemek — az 
igényeknek megfelelően — el
végezték a karbantartási mun
kákat. Elmaradás — az import 
motoralkatrészek hiánya miatt 
— csak az M 62-es és a román 
gyártmányú mozdonyoknál 
van. A tervhez viszonyítva lé
nyegesen több személy- és te
herkocsit javítottak.

Tervszerűség jellemezte a 
pályafenntartási szolgálat mun
káját is. A jobb anyagellátás 
'következtében a múlt évinél 
nagyobb mennyiségű aljazatot 
cseréltek. Tervszerűen folytak 
a sín- és kitérőcserék is. A pá
lyakarbantartó gépláncok által 
végzett vágányszabályozás, 
ágyazatrendezés, illetve ágya
zattömörítés nem érte el ugyan 
az elmúlt évi volument, de 
megfelel az évi program idő
arányos részének.

A biztosítóberendezési szol
gálat jó munkáját dicséri, hogy 
a berendezések hibájából tör

tént vonátkésések száma a bá
zisidőszakhoz viszonyítva csők-, 
kent.

Az állóeszközfejlesztésről 
szólva Szemők Béla hangsú
lyozta, hogy az erőforrásokat a 
folyamatban lévő beruházá
sokra koncentrálták. Az ötéves 
tervben előirányzott beruházá
sok megvalósítása érdekében 
előtérbe helyezték a pályakor
szerűsítési és biztosítóberende
zési beruházásokat. Eddig a há
lózatfejlesztésre fordítható 4,4 
milliárd forint'23 százalékát, a 
járműbeszerzésre rendelkezés
re álló 4,4 milliárd forint 59 
százalékát használták fel. Az 
állóeszközfejlesztési terv idő
arányos teljesítése — az előző 
évekhez viszonyítva — jónak 
mondható.

Az év első öt hónapjában 
a MÁV 3 villámosmozdönyt, 
115 személykocsit, 45 Bz-soro- 
zatú, háromrészes motorko
csit, 83 mellékkocsit, 1620 te
herkocsit és 150 közepes kon
ténert vásárolt.

Az Utasellátó Vállalat gaz
dálkodásával kapcsolatban 
Szemők Béla megállapította:

— Az árbevétel újra elérte 
azt a nagyságot, amit a sze
szesital-forgalom korlátozása 
előtti időszakban realizáltak. 
Az 1979. évi áremelkedések 
következtében az idei első fél
év bevétele meghaladta az 
1979. I. félévit, változatlan 
áron számolva azonban a for
galom mintegy 10 százalékos 
visszaesést mutat.

A vállalat összes árbevétele 
az első félévben 4—4,5 száza
lékkal haladja meg az éTőző 
év azonos időszakának árbe
vételét. Ezen belül a vendég
látó és a mozgószolgálati 
üzletág 6—7 százalékkal növe
li forgalmát a bázisidőszak
hoz viszonyítva, de a bolti kis
kereskedelmi üzletág forgalma 
stagnál. Ez utóbbi is oka an
nak, hogy a vállalati árbevé
tel alacsonyabb a szakmai át

lagnál és a szeszmentes árbe 
vétel is csak 5 százalékkal ma
gasabb az elmúlt félévihez ké 
pest.

A vendéglátó üzletágban az 
ételforgalmazás terén mintegy 
12 százalékkal magasabb ár
bevételt realizáltak a bázis 
időszaknál, de ezen belül a 
vásárolt ételek forgalma na
gyobb mértékben emelkedett 
mint a saját termelésű, első
sorban meleg ételeké.

A vállalat számos árufor 
galmi intézkedést tett az üz 
letpoiitikai célok valóra váltá 
sara. A különböző árintézke 
dések, az osztályba sorolások 
módosítása, a megfelelő ha- 
szonkulcsok kialakítása, a pa
vilonkezelők ösztönzőbb bére 
zése, továbbá az árubeszerzés 
hatékonyabbá tétele, a jó ár 
résű cikkek értékesítése és új 
cikkek bevezetése szolgálja a 
program végrehajtását.

Alakuljanak komplexbrigádok!

Kisebb létszám, több kereset
Ezután a munkaerőhelyzet

ről és a bérekről beszélt a 
titkár:

— Az összlétszám öt hónap 
alatt (a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottaknál) a bázis
hoz viszonyítva 4100-zal csök
kent A közlekedés területén a 
fizikai foglalkozásúak létszá
ma 2100-zal, az ipari és az 
építőipar területén pedig 1000- 
rel csökkent. A nem fizikai 
foglalkozásúak létszáma 1Ö00- 
rel kevesebb, mint tavaly. A 
teljes munkaidőben foglalkoz
tatott egy közlekedési dolgozó 
árutonnakilométerben mért 
termelékenysége 1,9 százalék
kal nőtt a bázishoz képest.

A közlekedési és építési te
rületen dolgozók havi átlag
bére 7 százalékkal, az ipari te
rületen dolgozóké 8 százalék
kal nőtt. Az idén végrehajtott 
bérfej lesztésnél az alsó bér
határ elérésére 13 millió, a ke
resetek differenciálására pedig 
171 millió forintot használtak 
fel. A közlekedési tevékeny
ségnél 2,7 százalék (110 Ft/hó), 
az ipari tevékenységnél 4 szá
zalék (149 Ft/hó), az építőipari 
tevékenységnél 4 százalék 
(152 Ft/hó) az egy főre jutott 
béremelések nagysága. A 
MÁV-nál a bérfejlesztés mér
téke 3 százalék volt (120 Ft/ 
fő). Ezt a bérfejlesztést csak 
úgy lehetett végrehajtani, 
hogy a prémium nem a bér
tömeget, hanem a részesedési 
alapot terheli.

Szemők Béla ezután ismer
tette a második félévi legfon
tosabb feladatokat.

A hátralévő időszakban elő
reláthatóan 74 millió tonna 
áru elszállításáról kell gon
doskodni. Ezzel az évi szállí
tási terv kb. 97—98 százalék
ra teljesíthető, vagyis éves

szinten a várható szállítási 
volumen 134 millió tonna lesz. 
A következő hónapokban a 
belföldi, az export és a tran
zitszállításoknál egyaránt nö
vekedés várható.

A tervezett 137 millió tonna 
áruval szemben a 134 millió 
tonna elszállítását feltételezve 
és az árfolyampolitikai intéz
kedések vasútra vonatkozó 
kedvezőtlen hatásait is figye
lembe véve, mintegy 270 millió 
forint fuvardíjbevétel kiesésé
re kell számítani. A csökkenő 
teljesítmény mellett lehetőség i 
nyílik a racionálisabb kocsi- j 
gazdálkodásra, amellyel mint-i 
egy 80 millió Ft kocsiibérkölt- 
ség takarítható meg, vagy 
ilyen nagyságú bevételnöveke
dés érhető el.
• A .bevételek és a költségek 
változásának hatásaként az 
eredmény várhatóan 5 mil
liárd 370 millió Ft-ra tehető. 
Ez 6 százalékos jövedelmező
ségi színvonalnak felel meg. 
Mindent el kell követni annak 
érdekében, hogy a vállalati 
eredmény ne csökkenjen az 
említett érték alá, mivel en
nek az érdekeltségi alapok 
szempontjából súlyos konzek
venciái vannak.

Valamennyi területen fo
kozni kell a takarékossága 
szemléletet. Ennek érdekében 
a tervezettnél kisebb teljesít
mények esetén elsősorban a 
nagy fajlagos költségű gőzvon
tatási teljesítményeket kell 
csökkenteni, a vonattovábbí
tásnál és a tolatás i munkák
nál egyaránt. A beruházási 
tevékenységnél keresni kell az 
olcsóbb megoldási lehetősége
ket, mert ézt követeli a bázis
hoz viszonyított, rögzített be
ruházási színvonal.

A szakszervezet termelést se
gítő tevékenységében pozití
vumként említhető, hogy a 
versenyfelaj ánlásókiban és vég
rehajtásukban is egyre na
gyobb mértékben kerülnek 
előtérbe a minőségi elemek — 
állapította meg Szemők Béla. 
A [munbaverseny több for
májában is fontos törekvéssé 
vált a gazdaságosabb, hatéko
nyabb üzemvitelre váló tö
rekvés, aminek jelei a félévi 
eredményekben már megmu
tatkoznak. A második félév 
gazdasági feladatai rendkívül 
jelentősek. Valóraváltásukban 
szakszervezetünkre is nagy 
szerep vár. Minden erőnkkel 
azon kell lennünk, hogy a 
várhatóan növekvő szállítási 
igények maradéktalan kielégí
tésére a dolgozókat megfele
lőképpen mozgósítsuk. Külö
nösen nagy feladat hárul a bi
zalmiakra, akik jog- és hatás
körüknél fogva a partner gaz
dasági vezetők részére a szük
séges segítséget megadják.

Ösztönöznünk kell a brigád
kollektívákat, a szolgálati he
lyeket a fuvarpiaci és üzem

viteli helyzethez rugalmasan 
alkalmazkodó pótvállalások 
megtételére.

Nagyobb figyelmet kell fór 
dítani a vasutasbrigádokból 
létrehozható komplex brigá 
dók kialakítására és a koráb 
biaknál is nagyobb jelentősé 
get kell tulajdonítanunk < 
nagy fuvaroztató felek szak 
szervezeti szerveivel kialakí 
tott együttműködések kiszéle 
sítésének.

A központi vezetőséget ez 
után Baranyai Zoltán osztály 
vezető tájékoztatta a vasutas 
szakszervezet nemzetközi 
munkájáról. (Erről részlete 
sebben lapunk következő szá 
mában tudósítjuk olvasóinkat.

A központi vezetőség végül 
személyi ügyekben döntött 
Molnár Györgyöt — akit a 
SZOT titkársága július 1-től 
kinevezett a Balatonfüredi 
Oktatási Intézet igazgatójának 
— érdemei elismerésével, köz 
ponti vezetőségi tagsága meg 
hagyásával, felmentette titká 
ri tisztségéből, elnökségi és 
titkársági tagságából.

A vasutasnap tiszteletére

Újítók kiállítása a Keleti pályaudvaron
A budapesti vasútigiazgató- 

ság területén dolgozó újítók 
munkádból a XXX. vasutas
nap tiszteletére kiállítást ren
deztek a Keleti csomópont 
kultúrtermében. A mintegy 90 
tárgyiból és képiből álló bemu
tatót Kővári József, a terv- 
gazdasági és üzemszervezési 
osztály vezetője nyitotta meg.

— Az igazgatóság területén 
évről évre növekszik az újí
tók száma — hangsúlyozta —, 
különösen örvendetes, hogy a 
szocialista brigádok tagjai kö
zül —, egyénileg és kollekti
von — egyre többen kapcso
lódnak be az újítómozgalom
ba: számuk az utóbbi időben 
megközelíti az ötezret.

Ezután arra hívta fel a je
lenlevők figyelmét, hogy 
munkaterületükön fokozottan 
támogassák a gazdasági fejlő
dést elősegítő kezdeményezé
seket.

A kiállításon színes graifiiko 
non ábrázolják a benyújtott 
illetve az elfogadott újítások 
számát. 1971—75 'között pél 
dául 4564 javaslatot adtak be, 
ebiből 221!8-at fogadtak el 
Ezek a számok a következő 
öt évben 1046-tal, illetve 689 
cél emelkedtek.

Megtudtuk, hogy igen ered 
ményes az új ítómozga'lom J 
székesfehérvári körzeti üzem 
főnökségen, ahol évente 110— 
1.20 újítást adnak be a dolgo 
zók, s ebből 70—80-at vezet 
nék ibe. Az övéké volt pél 
dául az az úgynevezett stek 
lámpa is, amely. mágneses 
megoldással rögzíthető főleg 
mozdonyszerelés közben. Ko 
rabban ezen <a világító alkal 
matosságon egy kampó volt 
de ha nem tudták hová fed 
akasztani — egy «másik em 
bernek tartania kellett.

A TERVIDŐSZAK VÉGÉRE

Megvalósulnak a MA V 

szociálpolitikai céljai
írta: Gulyás János vezérigazgató-helyettes

A SZOCIALISTA ELOSZTÁS ELVE a munka szerinti 
elosztás, s annak következetes érvényesítése. Ha azonban a 
munka szerinti jövedelem lenne a jövedelem egyetlen forrá
sa, akkor a családon belüli eltartottak számától függően igen 
nagy különbségek keletkeznének az egyes családok életvi
szonyaiban.

A társadalom tagjainak vannak olyan szükségleteik, ame
lyeknek kielégítését a szocialista állam nem teheti egyszerűen 
a végzett munkától függővé. Ezeknek jelentős részét társadal
milag szervezik és a költségek döntő részét is a társadalom 
viseli.

Mindezeket figyelembe véve, a szocialista állam jövede
lempolitikája a fogyasztási alap elosztását a munka sZerinti 
és a szükséglet szerinti elosztás egyeztetésével szabályozza. 
E vegyes elosztási rendszer a bérek és társadalmi juttatások 
formájában fejeződik ki. A dolgozók jövedelmének jelentős 
hányada az úgynevezett társadalmi juttatás.

A szükségletek kielégítése két szinten valósul meg. Egy
részt a központi állami eszközökből megvalósuló társadalmi 
juttatások, másrészt a vállalati eszközökből megvalósuló bé
ren kívüli juttatások formájában.

A munkaerő biztosításában és megtartásában egyre nö
vekvő szerepe van a vállalati szociális juttatásoknak. Ezúton 
gyakran nagyobb eredményt tudnak elérni a munkaerőhely
zetük stabilizálásában, mint adott esetben a bérek emelésével.

A VASUTAS DOLGOZÖKRÖL való szociális gondosko
dás politikai feladat, emellett munkáltatói kötelesség. Az 

I életkörülmények javítására irányuló szociálpolitikai tevé
kenység társadalmi szinten is igen számottevő, hiszen a 140 
ezer vasutas és családtagjaik az ország lakösságának jelentős 
hányadát teszik ki. Célkitűzéseinkkel nem csupán a felsőbb 
szintű elhatározások maradéktalan végrehajtására törekszünk, 
hanem egyben a jó munkahelyi légkör kialakítását és a tu
datformálás folyamatát is segítjük.

Az ötödik ötéves terv befejezésének közeledtével lassan
ként meg lehet vonni a vasút középtávú szociálpolitikai terve 
végrehajtásának mérlegét. Ezt kíséreljük meg ebben a cikkben.

AZ ötéves ciklusra szociálpolitikai célú előirányzatunk 
mintegy 3,6 milliárd forint. 1980 végéig ezt 25—30 százalékkal 
túltelesítjük.

Üzemegészségügy vonatkozásában célunk 20-—26 üzémor- 
vosi és 10—14 fogorvosi rendelő 'létesítése volt. Megvalósul 
17 üzemorvosi és 12 fogorvosi rendelő.

Az üzemi étkeztetést 19 300 adag előállítására alkalmas 
főzőkonyhával, 4000 dolgozó egyidejű étkeztetését szolgáló ét
teremmel, valamint 2350 adagos melegítő-tálaló konyhai ka
pacitással kívántuk bővíteni. Az üzemi étkeztetés iránti igény 
csökkenésivel összefüggésben a tervezett építkezések nem va
lósulnak meg teljes mértékben. Az építőipari árak emelkedé
se viszont azt jelenti, hogy a forint teljesítés 100 százalék fe
lett les?.

A MUNKÁSSZÁLLÁSOK, LAKTANYÁK fejlesztésére ter
vezett előirányzatból 800 munkásszállási és 700 laktanyai fé
rőhely építését terveztük. 1979 végéig 678, illetve 645 férőhely 
készült el. 1980-ban még 198 munkásszállás és 96 laktanyai 
hely lesz a gyarapodás.

A munkásszállításra tervezett összeget teljes egészében fel
használjuk. A tervidőszak végére minimálisra csökken a te
hergépkocsival történő személyszállítás.

A népesedéspolitikai határozatból adódó feladatok vég
rehajtása érdekében az előirányzat 650—700 férőhely létesí
tése. 1976—79 között 70 óvodai férőhely épült. 1980-ban Szé
kesfehérváron 100, az Északi Járműjavítóban 150, a Landler- 
lakótelepen 25, Szolnokon 50, Debrecenben 260 hellyel bővül 
a bölcsődei-óvodai férőhely. Elkészült Szegeden a postások
kal közösen épülő létesítmény, amelyben 100 helyet kapunk. 
Ezeken túl, több községi, városi tanácstól is vásárolunk fé
rőhelyet. Befejeződik a sZombathelyi bölcsőde mosodájának 
építése, a nagykanizsai óvoda korszerűsítése.

Az üdültetés fejlesztéseként a tervidőszak során a vál
lalati üdülők férőhelyeinek számát 400-zal tervezzük bőví
teni és tovább folytatni a meglevők korszerűsítését. Célkitű
zéseink megvalósulnak. Átalakítás folyik Balatonfenyvesen, a 
balatonboglári üdülő már három épületegységgel üZemel. Fo
lyik a balatonkenesei gyermeküdülő és a vonyarcvashegyi 
időszakos szociális gondozó korszerűsítése.

VÁLLALATI LAKÁSÉPÍTÉSRE és az önerős építés 
támogatására tervezett összegből 5000 dolgozó lakásproblémá
jának megoldását kívántuk segíteni. Négy év alatt 7681 dol
gozónak adtunk segítséget természetbeni lakással, vagy a ma
gánerős építés támogatásával. A jövőben munkaköri szolgá
lati bérlakást csak elengedhetetlenül szükséges mértékben 
építünk. Ilyen szempontból kiemelt Záhony és környéke, ahol 
1980-ban 132 lakás építése fejeződik be.

A szociális szempontból rászoruló dolgozók segélyezésére 
évenként 10 millió forintot fordítunk. Ezt az összeget a szak- 
szervezeti bizottságok kezelik.

Tanulmányi pénzbeni juttatásoknál eredetileg csak a vál
lalati ösztöndíjat vettük számításba. Időközben az ellátásfaj
ták köre bővült. így az eredeti tervtől eltérően, kiugróan ma
gas teljesítési arány várható. Az ösztöndíjasok száma 1979- 
ben 1875 fő volt. Ebből 286 felsőfokú, 486 középfokú, 1103 pe
dig sZakmunkásképző intézetben tanul. A különböző szakmai 
tanfolyamokon részt vevők száma 11 869 fő volt. Állami ok
tatási intézményekben tovább tanul 5374 dolgozó.

A kulturális és sport intézmények bővítését, fenntartását 
a jóléti és kulturális alapból biztosítjuk.

A dolgozók munkakörülményeit közvetlenül befolyásoló 
munkavédelmi fejlesztések meghatározásánál elsősorban olyan 
korszerűsítések kerültek tervezésre, amelyek csökkentik a 
nehéZ fizikai munka arányát, illetve kedvezően befolyásolják 
a balesetek megelőzését.

A MUNKAVÉDELMI ELLÁTÁSBAN az előirányzatok fe
dezik az előírt ellátási normák biztosítását. A tervcsoporton 
belül 1979-ben 1888 férőhellyel bővült az öltöző, és 363-mál 
a melegedői kapacitás. Folyik 5642 dolgozó részére melegedői, 
257 fő részére pedig öltözői férőhely kialakítása.

AZ anyagi lehetőségek korlátozottak. A meglevők leg
célszerűbb felhasználásával törekszünk arra, hogy a vasutas 
dolgozók szociális ellátása, élet- és munkakörülménye rend
szeresen javuljon.
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Ferencváros újabb elismerésre pályázik
BESZÉLGETÉS A CSOMÓPONT GAZDASÁGI ÉS MOZGALMI VEZETŐIVEL
Négyen ülünk Berendi Tibor 

szobájában, Budapest-Ferenc- 
város állomás állami díjas fő
nökén kívül Kanárik László, 
az állomás üzemgazdásza, 
Emődi István, az állomás szak- 
szervezeti bizottságának tit
kárihely efctese és e sorok írója. 
Beszélgetésünk témája amun- 
kavemseny-mozgalom.

— Közismert, hogy a közle
kedési tárcán belül mi indítot
tuk el tavaly a kongresszusi 
és felszabadulási munkaver
senyt — idézi a múltat Beren
di Tibor. — Célkitűzéseinket 
lényegében teljesítettük, vagy
is a lemaradások minimálisak 
voltak. A vonatok terhelésé
ben például a 96 százalékos 
előirányzattól mindössze 0,2 
százalékkal maradtunk el.

— Sajnos, a vontatási fő
nökségnél három közfeltűnést 
keltő, súlyos anyagi kárt oko
zó baleset volt, amiért a fe
lelősöket elmarasztalták —- 
mondja Emődd István. — Ezért 
aztán nem kaptuk meg a Ki
váló vasúti csomópont kitün
tetést . . .

Kandrik László jól követhe
tő magyarázatba kezd:

— A IV. ötéves terv értéke
lése alapján a Minisztertanács 
és a SZOT Vörös Zászlójával 
tüntettek ki bennünket, mivel 
öt év alatt háromszor elnyer
tük a Kiváló vasúti csomópont 
címet. Az idén, az V. ötéves 
terv utolsó évében feltétlenül 
ki akarjuk érdemelni a kitün
tetést, mert akkor újra meg
pályázhatjuk a Vörös Zászló 
elnyerését. . .

A vezetők számokkal bizo
nyítják, hogy az idei első fél
év mérlege pozitív, tehát a „ki
váló” cím követelményeit, egy
ben a kongresszusi és felsza
badulási munka versen y válla
lásait maradéktalanul teljesí
tették a doflgozók.

Beszédes sóitok
— Baleseti helyzetünk ked

vező — folytatja az üzemgaz
dász. — Különösen jó eredmé
nyek születtek a kocsigazdál
kodásban. Állomásunkon a ko
csik tartózkodási ideje átlago
san'20 perccel rövidült. Ez fél 
év alatt 800 ezer kocsira vo
natkozik. Az idegen kocsik tar
tózkodási idejét átlagosan 10 
órával csökkentettük! Továb
bá: a berakott áruk mennyi
sége 30 ezer tonnával nőtt a

bázisidőszakhoz, tehát 1979 el
ső fél évéhez viszonyítva. Em
lítésre méltó még a személy
pályaudvari szocialista brigá
dok teljesítménye: a nemzet
közi gyors teher- és TEEM-vo- 
natok összeállítását és menet
rendszerűségét csaknem száz 
százalékra teljesítettük. Az el
ső hat hónapban mindössze 
két késés fordult elő ( ! ) . . .

Berendi Tibor átveszi aszót:
— Az üzemi "demokrácia 

minden fórumán hangsúlyoz
tuk és hangsúlyozzuk gazda
ságpolitikai célkitűzéseink fon
tosságát, a hiányosságok kikü
szöbölésének szükségességét. A 
hibák kijavítására mindenkor 
mozgósítjuk az érdekelt dol
gozókat. Mindenki tisztában 
van azzal, is, hogy az V. öt
éves terv utolsó esztendejében 
vagyunk, s már a VI. ötéves 
terv előkészítése is a felada
taink közé tartozik. Megértet
te azt is mindenki, hogy a fe
rencvárosi csomópont jó vagy 
rossz munkája kihat a MÁV 
egész tevékenységére, ezen ke
resztül a népgazdasági ered
ményekre.

Emődi István a munkahelyi 
közösségek felelősségérzetéről, 
törhetetlen aktivitásáról be
szél:

— Csomópontunk brigádjai 
annak idején azonnal csatla
koztak a Vörös Csillag Gép
gyár Sziklai Sándor szocialis
ta brigádjának versenyfelhí
vásához. Márciusban kommu
nista műszakokat tartottunk. 
Csomóponti szinten 1702 dol
gozó vett részt az önkéntes 
munka akcióikban és H) 844 órát 
teljesítettek. Az elvégzett mun * 
ka értékp 201 ezer forint.

Kandrik László így folytat
ja ezt a gondolatsort:

— Eredményeink természe
tesen gondok és problémák kö
zött születnek meg. A munka
verseny állását, a legfrissebb 
teljesítéseket tíznaponként kö
zöljük a kollektívákkal. A régi 
gyakorlat lényege a havonkén
ti tájékoztatás volt. E változ
tatással is szeretnénk fokozni 
a munkaverseny nmozgaí om
lendületét. . .

Jé r í  tenni s hibát...
Változik a helyszín: irodájá

ban fogad Horváth Lajos, a 
Ferencvárosi Vontatási Főnök
ség vezetője. Érdemes megje
gyezni, hogy ő a legfiatalabb 
szakmai vezető a ferencvárosi 
csomóponton: mindössze 33
éves.

— Tavaly csak a szakmai 
körökben közismert balesetek 
jelentettek negatívumot — em
lékezik. — Ezek oka két dol
gozó mulasztása volt, termé
szetesen megtettük a szüksé
ges intézkedéseket. . .  Az idő
közben bekövetkezett létszám- 
csökkenés ellenére 1979. évi 
gazdasági tervünket száz szá
zalékra teljesítettük. Jelentős 
eredménynek könyveljük el, 
hogy mindemellett sikerült va
lamennyi pihenőnapot termé
szetben kiadni és nem túlórá. 
bán kifizetni a dolgozóknak.

— Minden téren a legmesz- 
szebbmenőkig igyekszünk se
gíteni a ferencvárosi csomó
pont munkáját, az országos 
vontatási feladatok elvégzését 
— szögezi le Horváth Lajos. — 
Főnökségünk dolgozóinak szá_ 
ma általában meghaladja az 
ezret. 53 szocialista brigádunk* 
bán több mint ötszázan dol
goznak. örvendetesen nőtt az 
ifjúsági brigádok száma. Még 
szívmelengetőbb jelenség, hogy 
a közelmúltban sok hézagpót
lónak nevezhető, de fontos 
szakmai vállalást teljesítettek 
fiataljaink. Az idei szakmai 
felajánlások eddigi teljesítésén 
túlmenően nagyszerű „fegy
vertény” volt a kocsijavító 
műhelyben egy 800 négyzet- 
méteres felület betonozása, a 
szolgálati helyek tatarozása, a 
Budapest szocialista brigád 
szereplése a Magyar Rádió 
Könyvpárbaj című vetélkedő
jén stb.

Komplex szerződés
Feltétlenül említésre méltó 

még, hogy a vontatási szocia
lista brigádok az utóbbi idő
ben egyre szorosabb kapcsola
tot alakítottak'ki a Ferencvá
rosi Vasutas Dolgozók Műve
lődési Házával. Ennék folytán 
a munkásművelődés ügyében 
is előrelépés várható. . .

— A második félév nagy fel
adata nálunk a villamosítás
ra való átállás lesz — fejte
geti a vontatási főnök. — A 
szocialista brigádok, a mun
kaversenyben részvevők segít
ségét a gazdasági és társadal
mi vezetők ezúttal is igénylik. 
S még annyit: a tavalyi év ele
jétől a forgalom és a vontatás 
közötti együttműködést az ér
dekelt szocialista brigádok 
komplex szerződése nagysze
rűen szolgálja. Bizonyára ez 
is meghozza az eredményét.

Üjházy György

VASÚTI TISZTEK LESZNEK

Vizsgák után, ú j feladatok előtt
Feszült arcok, idegesen vib

ráló tekintetek, fojtó vizsgaláz. 
A MÁV Tisztképző és To
vábbképző Intézet 203 nappa
li tagozatos hallgatója július 
első napjaiban adott számot a 
mintegy két esztendő során 
szerzett elméleti-gyakorlati is
mereteiből. Az, aki csak egy
szer is átesett már ilyen „diák
facsaró” számonkérésen, nem 
tud közömbös maradni a fia
talok leplezett vagy kevésbé 
leplezett drukkját látva.

Nem maradt közömbös dr. 
Kun Dezső, az intézet igazga
tója sem, akivel bekukkantot
tunk egyik-másik tanterembe. 
Hajdan — 1948—49-ben — ő 
is ennek az immár századik 
életéve felé ballagó matuzsá
lemiskolának volt a hallgató
ja, de kijutott neki a vizsgák
ból később is, a közgazdasági 
egyetemen. Így azután nem 
csoda, hogy a még mindig ele
ven emlékei; no meg az ízig- 
vérig pedagógusi vénája miatt 
egyszerre elfogult és szigorú 
is a „végelszámolásnál”. Ars 
poeticája ugyanis: „a mindig 
többet tudni akarás és a hit
tel végzett munka — ezt a 
vasút és mindnyájunk bizton
sága követeli meg.”  Amikor 
kijőve valamelyik tanterem
ből, csöndesen behúzzuk ma
gunk után az ajtót, nem állta 
meg, hogy az éppen bent vizs
gázóról ne mondjon valami 
szépet, jót.

Közben az intézetről is sok 
mindent megtudok. Azt a 
többi között, hogy nem elég 
az érettségi ahhoz, hogy va
laki beiratkozhasson. Minde
nekelőtt több évi vasúti szol
gálati tapasztalatra, számos 
szakvizsgára van szükség ah
hoz, hogy jelentkezhessen. És 
ez még nem minden. Ha a je
lentkező a felvételin meg is 
felelt, öthónapos előkészítő 
tanfolyamon, illetve három hó
nap üzemi gyakorlaton is „át 
kell esnie” , s lényegében csak 
ezután kezdheti meg tízhóna
pos tanulmányait a nappali 
tagozaton. Azután van még 
egy sor tudnivaló, amit min
den leendő vasúti tisztnek el 
kell sajátítania, tekintet nél
kül arra, hol dolgozik, melyik 
tagozaton tanul. Hiszen ha a 
vasút egészét látja, csak ak
kor értheti meg saját felada
tát is, a különböző munkafo.

Hűvös a reggel. Szombat
helyről Körmend felé halad 
velem a vonat. Akárhányszor 
utaztam erre, soha nem úsz
tam meg igazoltatás nélkül. 
Most a civil ruhát viselő ha
tárőr egy oldalpillantást vet 
rám, már megy is tovább.

Körmend. Két percem van 
átszállásra, a nagy négyten
gelyes kocsikból álló szent
gotthárdi vonat mellett szinte 
eltűnik a múzeum után áhí
tozó motorszerelvény. Beko
pogok a vezetőállás ajtaján. 
Fekete bajúszos motor vezető 
bújik elő, pár szóban elmon
dom, mit akarok. Felenged. 
Nem kér papírt, azért, nehogy 
utólag lelkiismeretfurdalása 
legyen, átadom a megbízóle
velemet. A pecsét, az aláírás 
hivatalos.

Menesztenek, a motorkocsi 
megrázkódik, lassan elindu
lunk. A másik vágányon a 
szentgotthárdi most ért a 
váltókra. Körmend, az őrség 
kapuja. A vonaton utazók 
számára valójában még jó né
hány kilométeres folyosó ve
zet az igazi őrségig.

A vönatvezetőnőtol elkérem 
a szolgálati menetrendet. 
8622-es a vonatunk, az enge
délyezett sebessége 45 km. Ori- 
szentpéter és Bajánsenye kö
zött 30, a tehervonatok • 20 
km-rel közlekedhetnek. Ilyen 
egyébként csak kétnaponként 
jár erre, a mostani forgalom
hoz ez is bőségesen elegendő. 
A személyvonatok a Zalalövő 
—Bajánsenye közötti 19 km- 
es távolságot 35—38 perc alatt

teszik meg. Nem túl rövid, de 
nem is hosszú idő.

Felváltva villogó kék-fehér 
fény jelzi: a pálya két olda
lán a fénysorompó működik. 
Egy Trabant suhan át előt
tünk, sebességcsökkentés nél
kül.

— Jól működnek még ezek 
a motorok? — kérdezem.

— Már nagyon kivannak, 
ötvenévesek, megértek a le
cserélésre. Kár értük, mert 
kevés olyan gazdaságos von
tatójármüve van a MÁV-nak, 
mint ezek. Nyolcszáz liter 
gázolaj fér a tartályba, há
romnaponként járunk szerel
ni.

Zalalövő. Sikerült szót vál
tani a vonatvezetővel. Ar
cáról, kissé molett alkatáról 
nem tudom^ megállapítani, in
nen, avagy túl van a harmin
con.

— Sokat utazik?
— Százkilencven órát. Ez 

a kötelező. . .
Ez a sokat emlegetett száz

kilencven óra egy szám avas
úti statisztikában. Átlagban 
tényleg ennyi a kötelező, a 
többi meg hozzájön. A túl
órák ellen — érdekes — még
iscsak kevesen tiltakoznak. 
Miért is tennék? Anélkül 
megnézheti fizetését az uta
zó vasutas.

Kanyar kanyart követ. Fe
kete és bámult talpfák, köz
tük a sárga folyamkavics óha
tatlanul valami ápolatlan 
szúvas fogsorra emlékeztet
nek. A sínek nem is ívelnek, 
hanem szinte szögben törnek.

w  M

Ilyen helyeken zabolázatlan ló 
módjára ugrál, rázza magát a 
motor.

Felsőjánosfa. Kiszuperált 
személykocsi a váróterem, ab
laka nem maradt épen, belül 
az üléseket, de még az oldal
falakat is leszaggatták. Há
rom asszony száll fel, s mi 
tovább zötyögünk. Pankasz, 
majd Nagyrákos következik. 
A kanyarban nagyokat dob 
rajtunk a pálya.

— Nem félnek, hogy a 
motor egyszer elindul a part
oldal felé?

— Megszoktuk. Előre tud
juk, hol fogunk nagyobbakat 
billenni.

A nagyrákosi megállót köz
út keresztezi. Mozdul á vo
nat, amikor szinte súrlódva 
Robur vág át.

— Majdnem elütöttük ezt 
az autót — lép be a jegyvizs
gáló. — Nem sok hiányzott.

Erdők szegélyezik a vona
lat. Az őrség az ország fában 
leggazdagabb területe. Régen 
a bükk uralta a vidéket, ma 
már keveredik más fajták
kal.

Öriszentpéter után tizenöt 
ezrelékes emelkedő követke
zik. Ez a legnehezebb szakasz. 
Helyből kell nekiindulni. . .

— Nehéz szakma a moz
donyvezetés?

— Nem lenne nehéz, csak 
a sok éjszakázás fárasztó. Meg 
aztán eléggé kényelmetlenek 
ezek a motorok, a széken ül
ve az ember minden felütést 
megérez.

Lepillantok széket keresve, 
de csak egy hokkedlit látok,

lapján műbársonnyal bevon
va. Ezt az ülőalkalmatosságot 
hordozza magával a vezető 
minden menetirányváltáskor.

Határőrvidéken járunk.. .  
Kanyar után váratlanul tű
nik fel Bajánsenye, az egyko
ri Dávidháza-Kotormány. El
búcsúzom vendéglátóimtól. 
Táskámat vállamra vetve bal
lagok az állomás Jugoszlávia 
felé eső vége irányába. Kö
zépkorú férfi tart velem szem
be. Belebámul az arcomba, 
gondolatban talán vállát meg
vonva elkerül. Országút ke
resztezi az állomás egyetlen 
sínpárba olvadó vágányait. Az 
úttól néhány méterre letűzött 
vörös jelzőtárcsa zárja le a 
gazba fulladt, vagy százötven 
méteren meghagyott pálya
részt.

Valamikor ittfelejtett pálya
kocsi, mögötte hatalmas föld
hányás vet véget a vasútnak. 
Fellépek a kivénhedt jár
gányra, korhadt platója re- 
cseg-ropog. Próbálom tekerni 
kéziféket. Meg sem mozdul. 
Fémalkatrészeit megette a 
rozsda.

A földkúp túlsó oldaláról 
kiinduló hosszú egyenes sáv 
mutatja az egykor magyaror- 
szágot Jugoszláviával össze
kötő vasút nyomvonalát. A 
következő állomás örihódos 
lenne. Cipőmet teljesen át
áztatta a késő reggeli harmat. 
Visszatérek az üres állomás
ra. A személyvonat elment 
már.

Tóth Zoltán 
(Folytatjuk.)

lyamatok láncszerű kapcsola
tát.

Az intézet 1980. január 1-től 
nemcsak közép szintű vezető
ket képez önálló feladatokra, 
hanem vállalkozott a felsőbb 
szintű vezetőképzésre és to
vábbképzésre is. Jelenleg mint
egy 1400 a különféle szakmai 
továbbképzésben részt vevők 
száma. E szám nagysága azon. 
bán nem teszi kétségessé az 
iskola alapvető feladatát: a 
vasúti tisztek nappali képzé
sét. Ez a forrna elengedhe
tetlen ahhoz, hogy az elmélet 
és a gyakorlat szerves egysé
get alkosson, s a mindennapok 
változásaival lépést tartson.

Vajon milyen tervek, elkép
zelések foglalkoztatják a leen
dő vasúti tiszteket? Hol fog
nak dolgozni? Elégedettek-e 
munkájukkal? S mennyire 
felkészültek?

A harmadik emeleten a ma
gasépítési tagozat tizenkilenc 
hallgatója vizsgázik, közöttük 
három lány, illetve asszony. A 
tanár elégedetten nyugtázza a 
feleleteket. Kengyel Katalin 
és Weszelowszky Zoltán meg
könnyebbülten sóhajtanak, mi
után túl vannak a vizsgán. 
Érdeklődésemre szívesen be
szélnek önmagukról. Megtu
dom, hogy Katalinnak a Nyu
gati pályaudvar lesz jövendő 
munkahelye. Ott volt szakmai 
gyakorlaton is. Korábban tel
jesítményelszámoló volt a bal 
parti épületfenntartási főnök
ségen. Tele van tervekkel.

Weszelowszky Zoltán pilis- 
csabai, de Dorogon van a 
munkahelye a jobb parti épü
letfenntartó főnökség 5. számú 
építésvezetőségén. Csoportve
zetőként dolgozott, s most, 
hogy végez, őt is mint Katit, 
építésvezető-helyettesi beosz
tás várja. Négy testvére közül 
az egyik bátyja buzdította er
re a pályára, mert ő maga is 
a vasútnál dolgozik, a vonta
tási főnökségen a villamosmű
hely vezetője. Mint mondja, 
engedett a csábításnak és nem 
bánta meg. Megtalálta a he
lyét a közösségben is: éppúgy, 
mint odahaza Pilincsabán, itt 
az intézetben is KISZ-titkár
nak választották.

A folyosó végén a szertár
ban a frissen készült tablót 
nézegetik a magasépítési tago
zat hallgatói, amelyet ők ma
guk terveztek és készítettek el. 
Az igazgatóval megnéztük mi 
is: a Nyugati pályaudvar re
konstrukciós képe — itt vol
tak gyakorlaton —, rajta öt
letesen elhelyezve a hallgatók 
és az oktatók fényképe. Örö
müket csak az keseríti, hogy 
két tanáruk fényképét fe
kete keret övezi — ők már 
nem lehetnek részesei sikerük
nek.

Egy emelettel lejjebb a 
mozdonyszolgálati tagozat 28 
hallgatója adott számot tudá
sáról. Köztük nő nincs. Egy 
kívülálló számára rendkívül 
nehéznek tűnnek a kérdések 
és meglepődöm, amikor ke
zembe veszem az egyik vaskos 
tankönyvet, amely a „Vasúti 
fékberendezések üzeme és kar
bantartása” címet viseli, mert

bizony ez a kötet súlyra sem 
megvetendő. Az időközbeni 
technikai változásokat külön 
kiegészítés tartalmazza (hi
szen az intézetnek napra kész 
ismereteket kell adnia).

A forgalmi tagozat a legné
pesebb, egy híján száz hallgató 
szerez itt bizonyítványt, köz
tük minden harmadik lány, 
asszony. Olyan tanteremből 
folyt a vizsgáztatás — éppen 
árudíjszabásból — amelyben 
rendes tanítási napokon okta
tógép segíti a tanár munkáját. 
Az itt végzők közép- és nagy
állomásokon lesznek forgalmi 
szolgálattevők. A tanár arcki
fejezéséből látni, hogy elége
dett a feleletekkel.

Balogh Elvira és Kavalecz 
Imre feleletével is. Elvirát 
1975-ben, érettségi után a jó 
kereseti lehetőség és a jó idő
beosztás vonzotta a vasúthoz. 
Külsős forgalmi szolgálattevő 
Szó bon. Nem csalódott, mert 
változatos a munkája, és kez
deményezési készségét is érvé
nyesítheti.

Kavalecz Imre tulajdonkép
pen gyermekkora óta vasutas. 
Édesapja Szikszón váltókeze
lő, unokatestvére ugyanott 
forgalmi szolgálattevő. Kis
diákként minden szabad ide
jét a vasútállomáson töltötte. 
Hatéves volt, amikor elhatá
rozta, hogy a családi hagyo
mányt követi. A szakközépis
kola után, 1977-ben Felsőzsol- 
cán lett rendelkező forgalmi 
szolgálattevő. Most az iskola 
után Pestlőrinc lesz a követ
kező állomás. Ahogy elmond
ta, nagy vágya még, hogy he
tedik osztályos kishúgát is 
megnyerje a vasútnak.

A „legnőiesebb” szakmában, 
a kereskedelmi tagozaton 57- 
en vizsgáztak, itt férfiak mind
össze tizennégyen vannak. 
Árupénztárosok, fuvarozás
szervezők lesznek a lányok, 
asszonyok. Valószínűleg az ál
landó nappali szolgálat lehe
tősége vonzza ide elsősorban a 
nőket.

Dargainé Nagy Katalin sze
rencsésnek mondhatja magát. 
Négy éve került a vasúthoz— 
Debrecenben volt utánfizetési 
pénztáros — és most, hogy vé
gez, 1700 forinttal lesz több a 
fizetése, mint korábban; 4000 
forintot vihet majd haza ha
vonként. A budapesti vasút- 
igazgatóság üzemviteli osztá
lyára kerül. Elégedett. S min
den erejével azon lesz, hogy 
vele is elégedettek legyenek.

Spitz Ágnes pályafutása is 
nyílegyenes úton vezetett a 
vasúthoz. Vasútforgalmi szak
középiskolát végzett, ahol mint 
ufolsó éves diák Szobon, illet
ve Sturovón volt gyakorlaton. 
Megszerette az ottani mun
kát, s örömmel ment vissza, 
amikor az érettségi után hív
ták. Vámközvetítő lett. Az is
kolától bevallása szerint nem
csak szakmailag, de érzelmi
leg is kapott útravalót.

Arcok, vallomások. Röpke 
villanások az ember egy fon
tos sorsfordulójáról. A har
mincadik vasutasnapon ők 
már felavatott vasúti tisztek 
lesznek. S kezdődnek ismét az 
emberformáló, munkás hétköz
napok, a helytállás, a bizonyí
tás. Felelősséggel, tudással va
lamennyiünk biztonságos uta
zásáért.

Gy. Szabó

Tanulók napja Békéscsabán
A Békéscsabai Körzeti 

Üzemfőnökség állomásain és 
vontatási telepén a szegedi 
Bebrits Lajos Közlekedési 
Szakközépiskola 27 ' tanulója, 
június 9-től, július 5-ig nyá
ri üzemi gyakorlaton vett 
részt.

A tanulók részvételével, az 
üzemfőnökség székhelyén jú
nius 20-án megrendezték a 
tanulók napját, melynek az 
volt a célja, hogy a tanulók 
ismerjék meg jobban a vas
út. ezen belül a főnökség 
szervezetét, működését, nyer
jenek nagyobb betekintést a 
vasutas ifjúsági szervezetek 
életébe, bővüljön látókörük, 
alakuljon ki kép jövendő 
munkahelyükről.

Ezen a napón tartalmas 
program várta a fiatalokat. 
A reggeli órákban érkező vo

natoknál ismerős arcok fo
gadták őket, köztük Kiss Ju
dit, aki friss érettségi bizo
nyítvánnyal a „zsebében” 
már tényleges dolgozó, de ő 
is most ismerkedik az üzem
főnökséggel.

Délelőtt a MÁV klub
könyvtárban, rövid megnyitó 
után, az üzemfőnökség szer
vezetével, működésével, majd 
a KISZ-bizottság és a KISZ- 
alapszervezetek, a klub- 
könyvtár munkájával ismer
kedhettek. meg.

Ezután az üzemlátogatás 
következett. A vasútgépész 
hallgatók a rendelkező for
galmi szolgálattevő munkáját 
tartották a legnehezebbnek, 
a forgalmi tanulók a moz
donyműhelyben dolgozókét.

Zaharidesz Jánosné
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Mit írnak rólunk?
A  Vasutas O perabérlet befutott

Dr. Balázs Ákos, a kulturális, agltációs, propaganda és 
sportosztály vezetője köszönti a vendégeket

Mihály András igazgató átnyújtja az Operaház elismerő 
oklevelét Koszorús Ferenc főtitkárnak

A vasutasok munkájáról^ 
helytállásáról, példaadó szol
gálatáról szólnak az itt kö
vetkező írások, amelyeket me
gyei újságokból válogattunk.

Békés megyei Népújság
A békéscsabai vasútállomás 

egyik külső holtvágányán, szé
pen kialakított, fás, virágos 
környezetben áll a MÁV Bé
késcsabai Pályafenntartási Fő
nökség 6-os gépesített mozgó
szakaszának a szerelvénye.

Az egyik műhelynek beren
dezett vagonban dolgozik Pár
ái Zsigmond motorszerelő, aki 
ért a lakatos-, a műszerész-, 
az esztergályos-, a hegesztő
szakmákhoz és az elektromos 
gépek, aggregátorok javításá
hoz is.

Az újításainak, ésszerűsíté
seinek se szeri, se száma. Az 
egyszerűbbeket be sem adja, 
csak felhasználja a saját 
munkájának a megkönnyítésé
re. Van azonban olyan is, ami 
jelentős megtakarítással jár.

— Nemrég például besze
reztünk egy öttonnás hidrau
likus emelőt, amit azonban 
nem lehetett használni. Ter
heléssel a földbe süllyedt. 
Sarut szereltem alá, és most 
már jó — magyarázza.

Hasonló volt a helyzet egy 
több tízezer forint értékű im
port síncsavarozó géppel is, 
amiről így beszél:

— Egyetlen csavarozófejet 
adtak hozzá a franciák. Sok 
fejtörés után átalakítottam 
úgy, hogy magyar fejet is 
lehet hozzá használni. Vagy 
itt van egy angol fúrógép — 
mutatja. — Egy fej volt eh
hez is. Most már rá lehet ten
ni 10, 13 és 15 millimétereset.

— Mi volt a legérdekesebb 
újítása?

— Egy egészen egyszerű do
log — mondja mosolyogva. — 
Sötétben a benzinmotorra] 
működő síncsavarozó gép ke
zelőjének munka közben va
laki mindig világított. Pedig 
a motor működése közben 
áram is fejlődik. De senkinek 
nem jutott az eszébe, hogy 
ezzel az árammal világítani 
is lehet, csak egy kevés ve
zeték és égő kell hozzá. . .

A pályafutását 1957-ben a 
Pft-nél kezdte. Munkájával, 
magatartásával az évek során 
megbecsülést vívott ki.

Eszak-M agyarország
Részlet: „A  vasútépítés meg

szállottjai” című riportból:
„Geodéták méricskélnek, s 

néhány perc múlva a leninvá- 
rosi állomás negyedik vágá
nyán mégkezdi munkáját az 
ultrahang irányítással dolgo
zó Plasser-szabályozógép. Egy 
másik monstrum közeleg, nagy 
zörgéssel, csörömpöléssel: az 
ágyazatrendező. Visszahúzódik 
és zúzott kővel megpakolva 
újból érkezik. Ha ezzel elké
szülnek, kezdhetik a munkát 
az ötös vágányon, amelyen az 
építési főnökség emberei az 
előző nap fejezték be az ágya
zatrostálást. A program sze
rint a hatodik vágány követ
kezik. Mindez összefüggésben 
van azzal, hogy korszerű, do- 
minórendszerű biztosítóberen
dezést szerelnek az állomá
son.

— A villamosítás előkészí
tése, a biztonságosabb közle
kedés érdekében — magya
rázza kísérőnk, Váradi István,

a MÁV Miskolci Építési Fő
nökség , igazgatója. — Nyék- 
ládháza és Leninváros között 
ágyazatrostálást, Hejőkeresz- 
túr és Leninváros között pe
dig 11 és fél kilométeres sza
kaszon korszerűsítést, vágány
cserét végzünk. Nyolc kilomé
ter hosszúságban a pályát tel
jesen új nyomvonalon épít
jük, három és fél kilométeres 
szakaszon pedig* a régi he
lyen végezzük el a korszerű
sítést.

Az igazgató elmondja, hogy 
a leninvárosi és a kövesdi 
nagy munka csak egy része 
az évi feladatnak. Ugyanis 
1980-ban a terv szerint 43,5 
kilométer hosszúságban vé
geznek vágánykorszerűsítést és 
23 csoportki térő-cserét. Eb
ben szerepel az is, hogy a 
hejőkeresztúri állomást — 
Miskolc előállomásának — 
Nyékládháza tehermentesítése 
végett egy vágánnyal bővítik. 
Eddig több mint 14 kilomé
ter hosszú, korszerűsített vas
úti vágányt, 12 csoportkitérőt 
adtak át a forgalomnak, töb
bek között Sátoraljaújhelyen, 
Felsőzsőlcán, Miskolcon, s a 
leninvárosi vonalon. Július 4- 
ig újabb, több mint 8 kilo
méteres szakaszt adtak át. 105 
ezer köbméter földet szedtek 
fel, szállítottak el, 50 ezer 
tonna .zúzott követ, 30 ezer 
köbméter homokos kavicsot 
építettek be.

Petőfi Népe
Az utóbbi tíz évben felgyor

sult a bevándorlás Petőfiszál- 
láson, a környező tanyavilág
ból. Hetvenen építkeznek je
lenleg is a faluban. Az újak, 
az V. ötéves terv magánépítői 
közül való Barta Mihály a 
Fekete Sándor utca 1. szám 
alatt, ö  és a felesége hat 
gyerekkel szánták el magu
kat a házépítésre.

Száztíz négyzetmétéfert 'há
rom szoba, konyha, előszoba, 
fürdőszoba tekinthetjük egy 
falusi munkáscsalád életmű
vének. Barta Mihály, a mar
káns arcú férfi, aki 22 éve 
vasutas és a kistelek-csenge- 
lei vonalszakaszon sínhegesz
tő, egykor maga is tanyán élt. 
Négy éve, hogy ide költöztek.

— Hogyan győzték pénzzel?
— kérdezzük a házépítésről.

— Hát. . .  segítettek min
ket. Ez az igazság. A  munka
helyről is, meg idehaza is. 
Százezer forint kamatmentes 
kölcsönt kaptam a MÁV-tói. 
Ezzel indulhattunk. Eljöttek a 
munkatársaim is, az alapba 
betont önteni. Mennyi téglát 
föladogattak, akik itt voltak! 
Ügy nézze meg, hogy ebbe a 
házba nyolcezer B—30-as 
blokktéglát építettünk bele.

A férfi büszke a közös mű
re, hat gyermeke: Magdolna, 
Gyöngyi, Mihály, Attila, Ró
bert és a legkisebb — a 7 éves
— Tibor hajlékára. A sínhe
gesztő keresetéből, jól tudták 
ezt a tanácsnál is, nem le
hetett volna építkezni, meg 
családot is eltartani. Harma
dik esztendeje 800 négyszögöl 
községi földterületen is gaz
dálkodhat a Barta család.

Déli Hírlap
A miskolci napilapban szép 

portré jelent meg Martinkó 
Zsuzsa vasutas pályafutásáról. 
Ebből idézünk:

„Zsuzsa véletlenül lett vas

utas. A közgazdasági szakkö- , 
zépiskolából helyhiány miatt 
tanácsolták az 1. számú szak- 
középiskola vasútforgalmi sza
kára. 5  a mozdony füstje ha
mar megcsapta. . .  Most már 
el sem tudna képzelni ideá- 
lisabb helyet a maga számá
ré. Biztosan megnézték az 
utasok is a csinos kis forgal
mistát, amikor a Gömöriről 
két évig menesztette a vona
tokat. 1978-ban már tisztté 
avatták, ö  volt a legfiatalabb 
egyenruhás azon a vasutas
napon a Déli pályaudvari ün
nepségen. Főtiszti rangot ka
pott, s az avatás után Sajó- 
ecsegen a rendelkező posztját 
töltötte be. Vezetői úgy lát
ták, hogy még ennél is több
re képes. . . ”

Zalai Hírlap
Nemzetiségi témát érintő ri

port jelent meg a megyei lap
ban, kétnyelvű vasutasok meg
értő együttműködéséről. Eb
ből vettük az itt következő 
részletet:

A külsőségek is arra utal
nak, hogy nemzetiségek lakta 
faluban vagyunk, A helység
névtáblán a Murakeresztúr 
felirat alatt ez olvasható: 
Murski Krstur. A község köz- 
intézményein is mindenütt 
kétnyelvűek a feliratok.

— A helyiek az úgynevezett 
káj-dialektust beszélik. De ez 
nem elég a KPM-nél tartott 
speciális nyelvvizsgán, ahol az 
irodalmi nyelv ismeretét kö
vetelik meg — mondja Toro
nyi László. — A német és 
az olasz mellett az idén szerb- 
horvát tanfolyamot is indítot
tunk.

A MÁV közel 300 millió 
forintot fordít a beruházás
ra a határállomáson. Már 
áll a váróteremnek, jegypénz
tárnak, a növény- és állat
egészségügyi szerveknek, a 
magyar-t-jugoszláv -vasúti szer
veknek és a két ország vám
hivatalainak helyet adó épü
let. Három új vágánypár is 

■elkészült, s épülnek a to-

Országos esemény színhelye 
volt Szolnokon a járműjavító 
művelődési központja. Másod
szor találkoztak itt a vasutas 
énekkarok, hogy részt vegye
nek az immár hagyományossá 
vált Országos Vasutas Ének
kari Találkozón.

A június 28-án és 29-én 
megrendezett találkozón ' 11 
kórus — férfikarok, vegyes
karok, ifjúsági kórus, gyer
mekkórus —, közel 600-an 
vettek részt.

A találkozó ünnepélyes 
megnyitójára szombaton dél
után került sor. Dr. Balázs 
Ákos, a Vasutasok , Szakszer
vezete kulturális, agitációs, 
propaganda- és sportosztályá
nak vezetője köszöntötte á ta
lálkozó résztvevőit. Méltatta 
az énekkarok több évtizedes 
munkáját. Szólt a kórusmoz
galom közösségi nevelőerejé
ről, jelentőségéről. Üdvözölte 
a jövő dalosait, a tapolcai 
vasutas művelődési központ 
gyermekkórusát, a Központi 
Ének-, Zene- és Képzőművé
szeti Iskola „Juventus”  kama
rakórusát, amely ez alkalom
ból első ízben vett részt az 
országos találkozón.

A hangversenyt a tapolcai 
gyermekkórus nyitotta meg, 
ezt követően a. szombathelyi, 
a dunakeszi, a zeneiskola ka
marakórusa, a szegedi vegyes
kar, majd szünet után a mis- 
kolcsi és a debreceni jármű
javító férfikara, a zeneiskola 
központi vegyeskara, a ceg- 
lédberceli vegyeskar és vége
zetül a szolnoki járműjavító 
művelődési központ férfikara 
mutatta be műsorát.

A hangversenyen magyar 
és nemzetközi zeneszerzők 
művei szerepeltek. Többek kö
zött Kodály, Bárdos, Balázs, 
Mozart, Friderichi, Grieg mű
vei hangzottak el.

Mint ismeretes, szakszerve
zetünk 20 éve indította útjá
ra a Vasutas operabérlet ak
ciót. Ebből az alkalomból jú
nius 24-én kedves, családias 
hangulatú ünnepség színhelye 
volt a vasutas-szakszervezet 
Benczúr utcai székházának 
tanácsterme. Szakszerveze
tünk vezetőinek meghívására 
Mihály Andrásnak, a Magyar 
Állami Operaház igazgatójá
nak vezetésével nyolcán, köz
tük több neves művész jött 
el, hogy közösen vonják meg 
az eltelt két évtized bérlete- 
zésének mérlegét.

A meghívott vendégek kö
zött volt Gulyás János vezér
igazgató-helyettes, Balázs Fe- 
rencné, a Művészeti Dolgozók 
Szakszervezetének titkára, a 
SZOT és a Kulturális Minisz
térium képviselője. Természe
tesen ott voiltak azok az ak
tivisták, művészeti propagan
disták is, akik az ország kü
lönböző vasúti szolgálati he
lyein hosszú évek óta sikere
sen vesznek részt a szervező 
munkában. Mert az vitatha
tatlan, s erről később az ün
nepi megemlékezések során is 
sok szó esett: ez a bérlet — 
vasutas nyelven szólva — be
futott.

Az Erkel Színházban egy- 
egy idényben bemutatott ope
rát és balettet évről évre telt
ház előtt tartják. S az 1800 
bérlettulajdonos közül ma 
már több mint 1300 azoknak 
a száma, akik megkedvelték 
az operazenét és Öt, tíz éve 
rendszeresen megújítják bér
letüket. Még egy figyelemre 
méltó adat: a bérlettel ren
delkezők 65 százaléka vidéki.

A megtett útról, a két évti
zed tapasztalatairól sok szó 
esett a házi ünnepségen, me
lyet dr. Balázs Ákos, a szak- 
szervezet kulturális, agitá
ciós propaganda és sportosz
tályának vezetője nyitotta, 
majd Horváth Ferenc, az osz
tály nyugdíjas munkatársa, a 
művészeti propagandisták 
irányítója tartott részletes 
beszámolót.

Ezután az elismerés hang
ján szóltak az operabérlet ak
ció sikeréről Gulyás János ve
zérigazgató-helyettes, Balázs 
Ferencné, Mihály András az 
Operaház igazgatója és má
sok is.

A dicsérő szavak után Ko-

A  hangverseny után szak? 
mai megbeszélésre gyűltek 
össze a karnagyok. Fasang Ár
pád, a zsűri elnöke, valamint 
Maróti Gyula és Nógrádi 
László, a zsűri tagjai értékel
ték a kórusok által bemuta
tott műsorszámokat. Javasla
tokat, hasznos tanácsokat ad
tak további munkájukhoz. Ki
emelkedően jónak tartották a 
zongorakísérők közreműkö
dését, akik nemegyszer mű
vészi fokon látták el -a kísé
rői feladatukat.

A Kórusok Országos Taná
csa Munkásénekkari Bizottsá
ga nevében Kalmár Márton 
köszöntötte a szakmai ta
nácskozás résztvevőit. Méltat
ta a hangverseny színvonalát 
és hatását, hasznosnak ítélte 
a találkozó tapasztalatcsere
jellegét, amelynek keretében a 
dalosok, a karnagyok, működ
tetők megismerhették egymás

szoríts Ferenc főtitkár kitün
tetéseket és jutalmakat adott 
át. A Szakszervezeti Munkáért 
ezüst fokozatát kapta Doboki 
Andor, az Operaház szervezé
si osztályának vezetője, aki 
hosszú évek óta lelkes támo-

eredményeit. Az eredményes 
munka elérésében jelentős 
szerepet tulajdonított a szak- 
szervezeti központ és a mű
ködtetők irányító, segítő 
munkájának.

A szakmai tanácskozás után 
került sor a díjak átadására. 
Dr. Balázs Ákos és Fasang 
Árpád, a zsűri elnöke adta át 
a kórusok képviselőinek er
re az alkalomra készült vá
zákat és okleveleket.

Másnap délelőtt a Lenin- 
szobornál került sor a talál
kozó záró ünnepségére, ame
lyen részt vett Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára.

A megemlékezés koszorúját 
dr. Balázs Ákos, Ambrus Já
nos, a szolnoki járműjavító 
igazgatója és Engi Zsuzsa, a 
miskolci Erkel Ferenc férfi
kar karnagya helyezte el a 
Lenin-emlékműnél.

(Laczkó Ildikó felvételei)

gatója, segítője a vasutas ope
rabérlet évről évre ismétlődő 
szervezésének. Ezután a főtit
kár több művészeti propagan
distát részesített jutalomban.

Ezt követően Mihály And
rás, a vasutas-szakszervezet és 
az Operaház között két évti
zede tartó példás együttmű
ködésért elismerő oklevelet 
adott át Koszorús Ferenc fő
titkárnak, Horváth Ferenc pe
dig az Állami Operaház Em
lékplakettjét kapta.

A házi ünnepséget követő 
fogadáson Koszorús Ferenc 
főtitkár mondott pohárkö
szöntőt.

Álm om  a vasútról
A  30. vasutasnap alkal

mából Békéscsaba pálya- 
fenntartási főnökség és a 
körzeti üzemfőnökség mű
velődési bizottsága gyer
mekraj zpályáza tót hirdetett 
a vasutas szülők gyerme
kei részére „Almom a 
vasútról”  címmel. A beér
kezett pályaművekből ren
dezett kiállítás megnyitó
ja június 25-én, 14 órai 
kezdettel volt a klub- 
könyvtárban.

A pályázatra 62 rajz ér
kezett, melyeken megele
venednek a gyermeki kép
zelet csodái. Az óvodás 
kislány lepkés vonatai, a 
VI. osztályos Juhász Szilvia 
jövővasútja^ ahol a zöld 
fényt menesztéskor ál
lomás épület falára vezér
lik. Lehetne sorolni, hisz’ 
minden rajzban tükröző
dik a gyermeki világ igaz, 
őszinte megnyilvánulása. 
Ennek akkor is tanúi le
hettünk, amikor felfedez
ték saját rajzukat a kiál
lítóteremben.

Nemcsak a gyerekeknek, 
de a felnőtteknek is nagy 
élmény volt a 25-i délután, 
hiszen sokan eljöttek, 
hogy tanúi lehessenek mi
lyen megszeppenten vesfi 
át az ötéves szeghalmi kis
lány a könyvjutalmat, és 
miiven boldogan repül Ta
kács Ibolya a dicsérő ok
levélért. Minden pályázó 
oklevél elismerésben, a 
legjobbak könyvjutalom
ban részesültek.

Fazekas Lajos •

Villám ok közt
Ki oldja meg gondjaink bogát, 
ha nem oldjuk meg magunk?
— Ülhetünk-e gazdag lakomát, 
ha nem vetünk 8 aratunk? —

Nyughat-e villámok közt a szívünk, c 
s a lomb, az éj, a világ?
— KÜetoeledznek-e a bennünk 
élő álombéli fák? —

A múlt: háborúk és fegyverek 
űzték az embert, a népeket 
hűvös menedékbe.

S a múlt szivünket körülveszi,
—-■ a háborúk rettegései —, 
akárcsak a béke.

vabbiak.
összeá llíto tta :

Hegedűs Ferenc

Szolnokon im m ár másodszor találkoztak

Vasutas-énekkarok országos seregszemléje
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Barlangászok klubnapja a BVKH-ban
Osztrák, lengyel és román túrára készülnek

H ajó  napja van

Dobogós is lehet
A BVSC legeredménye

sebb birkózója, a váloga
tott egyik biztos tagja do
bogóra szeretne állni a 
moszkvai olimpián. Gaál 
Károly, a kötöttfogású ka
tegória 68 kg-os verseny
zője idehaza egyeduralko
dónak számít, országos baj
noki címei mellett számos 
nemzetközi trófeával is 
büszkélkedhet, ezek közül 
a legértékesebb a két év
vel ezelőtti Európa-bajnok- 
ságon szerzett bronzérem.

Legnagyobb ellenfelei kö
zött a román Rusut említi, 
s természetesen azt a szov
jet birkózót (nem tudja 
még ki lesz az), aki súly
csoportjában szerepel az 
olimpián. Természetesen el
lenük sem esélytelenként 
lép szőnyegre, ha jó  napja 
van: nyerhet. Ez sem len
ne meglepetés.

Ha jó  napja van . . .
Gaál Karcsi ugyanis. — 

mint a robbanékony ver
senyző általában — a sze
szélyes birkózók közé tar
tozik. Célratörő, magabiz
tos, ám ha idegi állóképes
sége körül nincs minden 
rendben, előfordul, hogy 
alapvető hibákat követ el.

Persze, maga is ismeri 
ezt a hibáját, edzőjéről, 
Székely Pálról nem is be
szélve. Így aztán felkészü
lésében nagy szerepet kap 
az. idegi kondíció megszer
zése. Szükség is lesz erre, 
hiszen az utóbbi hónapok
ban többször akadályozta 
munkájában sérülés., beteg
ség. Kettőzött igyekezettel 
próbálja pótolni a lemara
dást, mert tudja: pályafu
tásában Moszkva jelenti — 
jelentheti — a csúcsot, hisz 
most van az ideális birko- 
zókorban. . .

P. Gy.

Színes és fekete-fehér fotók 
járnak kézről kézre a BVKH 
tanácstermében. A felvételek
ről pompás barlangi Jcépződ- 
mények, természet alkotta 
cseppkőcsodák tárulnak elé$k.

— iEz a sorozat a Diabáz- 
barlangban készült, Bánkút 
térségében. . .

— Nézzétek csak, itt a Hó
fehérke -cseppkő!

— Ez pedig a Tumpeck Gyu
ri, sziklamászás közben. . .

Vidám, élcelődő, fiatalos 
hangulat tölti be a termet; 
klubnapot tartanak a hivatali 
sportklub természetjáró szak
osztálya keretében működő 
barlangjáró és hegymászó cso
port tagjai. Minden csütörtök 
délután- övék a helyiség a Le
nin körút 120-jban. Itt tartják 
rendszeres elméleti foglalkozá
saikat, értékelik hét végi fel
fedező útjaikat és készülnek 
az új túrákra.

Immár másfél éve annak, 
hogy ez a kis csoport munká
hoz látott itt, a természetjáró 
szakosztály részeként és egyre 
többet hallat magáról. Dr. 
Hampel Polyxéna, a szakosz
tály agilis vezetője és dr. Szűcs 
Gábor, a sportklub elnökhe
lyettese örömmel újságolta, 
hogy a Budapesti Természet
barát szövetség által május 
17—18-ám rendezett Kinizsi 
Kupa barlangjáró ügyességi 
csapatversenyen — 16 csapat 
közül a BVKH fiataljai bizo
nyultak a legjobbnak! A szik
lamászók országos versenyé
ben legutóbb Tumpeck György 
aratott babért: második lett. 
remek időteljesítménnyel. Ügy 
tűnik, hogy a BVKH verseny
zőivel a jövőben minden je
lentős találkozón számolni 
kell. . .

— Jelenleg csaknem ötven- 
tagú a csoportunk — mondja 
Lengyel János adatátviteli 
technikus, a  barlangászok ve
zetője. ö  egyébként a Posta 
Központi Távíró Hivatalában 
dolgozik, & ¡minden szabad ide
jét ennek a sportnak, ennek 
a szenvedélynek szenteli.

— Vannak közöttünk na
gyon tapasztalt és kezdő bar
langászok egyaránt. Lukács 
László, Regős József, Tum
peck György a technikai fel
készítés mesterei, Szente Ist
ván geológus és Kardos József 
rendszerszervező mérnök na
gyon sokat tesz a fiatalok el

Ismerkedés a Diabaz-barlang csodálatos világával

méleti és gyakorlati képzé
séért. Jó közösségi szellem 
jellemzi ezt a társaságot, a ta
nulásban éppúgy, mint a túrá
kon. Sokat vagyunk együtt, 
igyekszünk alaposan megis
merni egymást. Minden ked
den edzést, minden- csütörtö- 
kö klubnapot, s hétvégeken pe
dig közös túrát tartunk. Fő 'ku
tatási területünk a Bükk-hegy- 
hegység. Az utóbbi időben az 
istvánlápai barlang feltárása, 
feltérképezése a fő munkánk, 
s ezzel Miskolc vízellátásának 
megoldásához nyújtunk segít
séget . . .

A barlangászás, a hegymá
szás nem tartozik az olcsó 
sportágak közé. Túrái Glóriá
tól, a BVKH felülvizsgáló cso
portjának ügyintézőjétől, a 
csoport gazdasági felelősétől

tudom, hogy az alap- és ki
egészítő felszerelésekre jelen
tős összegeket kell áldozni. A 
barlangászok nem követelőz
nek, nem kunyerálnak; köz
hasznú munkáikat vállalnak az 
anyagiak előteremtése érdeké
ben. Egy-egy kéménybontás, 
villámhárító-javítás, „magas

la t i” ablaktisztítás szép bevé
telt biztosít, s edzésnek sem 
utolsó. . .  A közös kasszából 
finaszírozzák vásárlásaikat és 
a túraköltségéket. Az idén már 
megengedhetik maguknak, 
hogy a szomszédos országokba 
is eljussanak. Augusztusban 
Ausztriában, az őszi hónapok
ban Lengyelországban és Ro
mániában túráznak és tervez
getik már jövő nyári mongó- 
liai expedíciójukat is.

(pallag)

FU T  É S  S Ü L  YT  EM EL

Egy kemenyiklu fiú Nyíregyházáról
Tavaly nagyszerű éVet 

zárt: bajnokságot nyert az 
ifjúságiak között, ezüstér
met szerzett a IBV-n, a jo- 
kohamai junior világbaj
nokságon őedig a dobogó 
harmadik fokára állhatott. 
Az idei esztendőt a koráb
binál is intenzívebb mun
kával kezdte, s ennek né
hány héttel ezelőtt már 
megérett az első gyümöl
cse: az olaszországi Rimi- 
náben, a junior ökölvívók 
Európa-bajnokságán arany
érmet szerzett!

Váradi János, a Nyír
egyházi VSSC tizenkilenc 
éves öklözője — bár hiva
talosan csak 1982-ben lesz 
felnőtt — tagja az olim
piára utazó magyar együt
tesnek.

Külalakja semmit sem 
árul el. Vékonyka, csöndes, 
szemüveges legény, a sza
vát is alig hallani. Annál 
keményebb az ökle. . .  Bár 
mindössze 51 kiló, olyan 
jobbegyenese van. hogy el
lenfelei rendszerint előre 
köszönnek neki a szorító 
környékén.

Egyesületi edzéseit, az 
első szárnypróbálgatásoktól 
mind a mai napig Szántó 
József irányítja. Jól megér
tik egymást. A versenyző 
érzi, tudja, az edző pedig 
tudatosítja a legfontosabb 
alapelveket: eredményt
csak szorgalmas, kitartó

munkával lehet elérni. Na
ponta rendszerint kétszer 
edz, az ötórás gyakorlás 
műsorában az erdei futás
tól a súlyemelésig sok min
den szerepel.

— A jó  erőnlét a mi 
sportágunkban mérkőzése
ket dönthet el — mondja. 
— Hiába van valakinek 
nagyszerű technikája, ha a 
második menetben már 
csak szédeleg a kötelek 
közt, nem sokra jut ve le . . .  
Na, persze, ezzel nem azt 
akarom mondanij hogy a 
nyers erő önmagában ele
gendő . . .

Mindössze három éve 
versenyez, ám saját szá
mításai szerint már túlju
tott a  százhuszadik mérkő
zésén is, ebből mintegy ki
lencven alkalommal őt 
hirdették ki győztesnek.

A nyugodt, higgadt ver
senyzők között jegyzik.

— Soha nem vagy ide
ges?

— Dehogynem, csak a 
feszültséget könnyen le
vezetem magamban — mo
solyog —, tudniillik vil
lanyszerelő a szakmám. 
Nyíregyházán, a vasútnál 
dolgozom . . .

— Milyen eredményre 
számítasz az olimpián?

— Ha lehetne, erre a 
kérdésre majd egy hónap 
múlva válaszolnék’. . .

(pilhál)

Első a K eleti

Fiatalok —  a kulturált utazásért
Immár négy éve, hogy a Ke

leti pályaudvar Radnóti Mik
lós KISZ-alapszervezetének 
kezdeményezésére elindították 
a „Vasutas fiatalok a kultú
rált utazásért”  mozgalmat
Azóta, a  mozgalomban részt 
vevő fiatalok szép eredménye
ket értek el. Vállalásaik telje
sítését évente közösen értéke
lik, s meghatározzák az újabb 
feladatokat.

Legutóbb, június közepén 
Szegeden értékelték az elmúlt 
évi munkát Ezúttal a Keleti 
KISZ Bizottsága lett az első, 
— ők tették a legtöbbet az uta
zási körülmények javításáért. 
A második helyet Szeged, a 
harmadikat Szombathely állo
más, a negyediket pedig a 
Nyugati pályaudvar fiataljai 
szerezték meg. A tanácskozá
son megállapodtak abban is, 
hogy e nemes mozgalom irá
nyítását a Vasúti Főosztály 
KISZ Bizottsága veszi át; s az 
egyes vállalások 'a  jövőben 
jobban alkalmazkodnak majd 
az üzemviteli osztályok intéz
kedési tervében megfogalma
zott feladatokhoz.

A tanácskozást követően 
Farkas Zoltán, a szegedi KISZ 
Bizottság titkára elmondotta, 
hogy az országos versenyben 
második helyezett szegedi fia
talok a helyi társadalmi szer
vek megannyi elismerését is 
kivívták. A szegedi csomópon
ton 1280 harminc éven aluli 
fiatal dolgozik, közülük 652 
KISZ-tag. A mozgalomba a 
KISZ-fiatalokon kívül a  szo
cialista és ifjúsági brigádok
ban dolgozók is bekapcsolód
tak. A kultúrált utazásért tett 
vállalásaikat a brigádszerző
dés ékbe is bedolgozták. Kom
munista műszakokat, társadal
mi munkaakciókat szerveztek 
a vasúti kocsik napi, illetve 
nagytakarítására, az utasterek, 
a várótermek, az állomási elő
terek tisztántartására, a bot
lásveszélyes m helyek felszámo
lására. A vontatási fiatalok a 
gépek karbantartási munkáin 
túl télen külön hóriadó láncot 
is szerveztek, azért, hogy az 
időjárási körülmények ne aka
dályozzák a vonatok időbeni 
indulását. Jutott idő a lomta

lanításra, a parkosításra, faül
tetésre is. Tavaly összesen 
9420 órát dolgoztak társadalmi 
munkában.

Évente sokezer fiatal érke
zik a Szegedi Ifjúsági Napok
ra. A fiatalok fogadása, a  sze
relvények tárolása, takarítása 
is a KISZ-esek feladata. Az 
elmúlt év nyarán Szegeden 
rendezték meg a XV. Nyári 
Üttörőolimpiát, amelyre 16 al
kalommal szerveztek társadal
mi munkát. Ezt az olimpiai 
szervező bizottság és a KISZ 
KB külön is elismerte.

Az említett feladatokon túl 
tevékenyen részt vettek a kü
lönböző védnökségi feladatok 
teljesítésében és az újítómoz- 
galomban.

A személypénztárosok, jegy
vizsgálók, utasellátósok pedig 
arra törekedtek, hogy munká
jukra panasz ne legyen. Ez si
került is.

G. J.

JULIUS 5-TOL

Lipcséből is  érkezik  

autós vonat Budapestre
A  néhány évvel ezelőtt 

Drezda—Budapest között köz
lekedő autós vonat után július 
5-től, augusztus 17-ig, szom
baton és vasárnap, Lipcséből 
is lehet a magyar fővárosba 
és fordítva gépkocsit vonaton 
szállítani.

•Mint ezzel kapcsolatban 
Barcsai Péter, a Keleti álló
ra ásíőnöik-helyettese elmond
ta: annyira közkedveltek az 
autós vonatok, hogy már alig 
fogadnak el megrendelést. Ez 
érthető, hiszen például egy 
Trabantnak az oda-vissza utaz
tatása mindössze 1300 forint
ba kerül, a Zsigulié pedig 
kettőezer. Az újonnan, indított 
szerelvény két autós vagon
nal, két háló-, egy Couchette 
és kilenc ülőkocsival közleke
dik majd.

— Vezetőképző. A debrece
ni vasúitágazgatósóg kéthetes 
munkahelyi vezetőképző tan
folyamot indított a személyze
ti és oktatási osztály szervezé
sében. A tanfolyamon az 
üzemfőnökségeik operatív mun
kát irányító vezetői vettek 
részt. A záhonyi átrakókörze
tet heten képviselték.

Tanulmányi kirándulás. A 
hatvan—salgótarjáni pálya
fenntartási főnökség József 
Attila szocialista brigádja a 
közelmúltban oktatással egy
bekötött tanulmányi kirándu
lást szervezett Salgótarjánba. 
A részvevők megismerkedtek 
a Munka Törvénykönyve mun
kavédelemről szóló rendeleté
vel, majd megtekintették a 
bányamúzeumot.

— Felkészültek a nyári for
galomra. A dombóvári Ű-ttörő- 
vasúton az első szerelvény má
jus 1-én tette meg az utat a 
védetté nyilvánított Konda pa
tak völgyének 5,6 kilométer 
hosszú szakaszán. Az Úttörő- 
vasúton díjmentesen utazhat
nak a kisdobosok, az úttörők 
és a vasútforgalmá szakközép- 
iskola diákjai.

— Nyugdíjba vonulók kö
szöntése. Békéscsabán hagyo
mány már, hagy az üzemfő- 
pökség szakszervezeti bizott
sága félévenként köszönti a 
nyugalomba vonuló dolgozó
kat. Legutóbb június 18-án a 
vasutas klub-könyvtárban 
azoktól köszöntek el, akik az 
első félévben ‘kezdték meg jól 
megérdemelt pihenőjüket.

— Munkavédelmi kiállítás. 
Pécs után Dombóváron is nagy 
sikere volt a mozgó munkavé
delmi-kiállításnak. A látoga
tók nagy érdeklődéssel tanul
mányozták a különféle védő
eszközöket, és a megtörtént 
halálos balesetekről ¡készült 
tablókat, ‘ jegyzőkönyvi kivo
natokat.

-r  Dicséret a brigádnak. 
Lassan tíz éve lesz annak, 
hogy a miskolci oktatási fő
nökségen megkezdődött a 
mozdonyvezetők képzése. Az
óta évenként két-három tanfo
lyam is megrendezésre kerül. 
A mozdonyvezetői utánpótlás 
hatósági vizsgáihoz a vontatá
si főnökség aranykoszorús 
Április 4. brigádja készíti elő 
a gépeket. Legutóbb a brigá
dot a V 43 1040 pályaszámú 
mozdony gondos előkészíté
séért dicséretben részesítették.

— Társadalmi munka. A 
hatvani vontatási főnökség 13 
tagú dr. Csanádi György szo
cialista brigádja, a 30. vas
utasnap tiszteletére vállalta, 
hogy társadalmi munkában 

Jkarbantartja az állomás előtt 
talapzaton álló gőzmozdonyt. 
A brigád hét tagja július 3-án 
elvégezte a vállalt karbantar
tási munkát.

— Nyugdíjas-találkozó. A 
vasutas-szakszervezet győri 
csomópontjának önálló nyug
díjascsoportja június 28-án jól 
sikerült összejövetelt tartott. A 
vasutas művelődési házban 
megtartott zenés rendezvényen 
közel 240 nyugdíjas vett részt 
közvetlen hozzátartozójával 
együtt.

— Helytálltak a vetélkedőn. 
A MÁV Gépjavító Üzem há
romtagú csapata bejutott az 
S2BT által a  Szakszervezeti 
Ifjúsági Napok keretében ren
dezett munkavédelmi vetélke
dő döntőjébe. A kollektíva 147 
pontot szerzett, s ezzel a hato
dik helyen végzett. Helytál
lásuk azért is elismerésre 
méltó, mert a vasutascsapatok 
közül a gépjavító Halász Lász
ló, Fekete József és a Na eh 
László összetételű csapatának 
sikerült eljutni a  döntőig.

— Műsoros klubdélután. A 
hatvani nyugdíjas csoport ve
zetősége június 30-án jól sáke- 
,rüit műsoros délutánt rende
zett a vasutas-szakszervezet 
Liszt Ferenc művelődési ház
ban. A rendezvényen kétszáz
ötvenen vettek részt.

— Kiránduló nyugdíjasok. A 
szegedi területi bizottság jú
nius 26-án nyugdíjas tagcso
portjának negyven aktivistáját 
egész napos budapesti kirán
duláson látta vendégül. Az 
idős emberek a főváros neve
zetességeinek megtekintése 
után az Űttörővasútra is ellá
togattak.

— Ifjúsági találkozó. A sze
gedi vasútigazgatóság KISZ- 
,fiataljainak első találkozójára 
június 27—29-én került sor 
¿Szentesen. A találkozónak az 
volt a célja, hogy a különbö
ző szolgálati helyeken dolgozó, 
fiatalok megismerjék egymást 
és kicseréljék tapasztalataikat. 
A találkozó programjában, 
amelyen 150 fiatal vett részt, 
politikai, gazdaságpolitikai fó
rum, továbbá kulturális és 
sportrendezvények is szerepel
tek.

Ellenőrzés 
a portán

— Mutassa a táskát Kovács 
szaki? Rendben van. A  vi

szontlátásra. 
(Kesztyűs Ferenc rajza)

KÖZLEMÉNY 
A  BVSC elnöksége úgy 

határozott, hogy a nyári 
strandidényben, szomba
ton és vasárnap, 50 száza
lékos kedvezményben ré
szesíti a SzŐnyi úti uszo
dába látogató vasutasokat; 
Az uszoda pénztáránál a 
Zöld arcképes igazolvány 
felmutatására szogálják ki 
a kedvezményes belépője
gyet.

Lakáscsere
Elcserélném két szoba komfor

tos — nagyméretű (100 négyzet- 
méter), telefonos és korszerűsí
tett — szolgálati, lakásomat két 
szoba komfortos tanácsi lakással 
Budapesten vagy környékén.- Ér
deklődni lehet munkaidőben: 
852—711, munkaidő után: 144—240 
tellefonon.

Elcserélném m iskolci egy szoba 
összkomfortos, földszinti, gázfűté
ses, teftefonos tanácsi lakásomat 
hasonló vagy garzon budapesti 
(vagy környéki) tanácsi lakásra. 
Bővebb felvilágosítást ad minden
nap 17—20 ára között Prisch Ist
ván, Budapest, Tél u. 8. II. 5. 
1043.

Efesenélném Budapest IX., Rá- 
dai u. 14. szám alatti két szoba, 
összkomfortos tanácsi lakásomat 
másfél szoba összkomfortosra. 
Kelenföldi csere előnyben. Érdek
lődni lehet Szabó István, Kelen
föld állomás 52—19 telefonon.

Elcserélném debreceni két szoba 
összkomfortos, távfűtéses, 54 négy
zetméteres lakásomat budapesti 
hasonlóra vagy másfél szobásra 
vasutas dolgozóval. Érdeklődni 
üzemi elefonon: 03—14—22 reggel 
8—16 között.

Elcserélném nagyméretű (97 
négyzetméter) kettő szoba kom
fortos, II. emeleti MAv-ibérlaká- 
somat vasutas dolgozóval egy 
szobás komfortos földszinti, vagy 
I. emeleti budai tanácsi lakással. 
Hegedűs, Budapest VTEL, Kere
pesi út 1—5. VI. épüket, n . eme
let 31.

Elcserélném egy szoba komfor
tos, 61 négyzetméteres, utcai 
MÁV-bérlakásomat hasonló alap
területűre n . emeletig. Minden 
budapesti csere érdekel, liftes ház 
előnyben. Saeberényi Lajos, 1067 
Budapest, Kerepesi út 5. HL em. 
30., 133. épület.

m a g y a r  v a s u t a s

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: VisL Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Budapest VI., Benczúr u. 41. 

Telefon városi 229-872. 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti.: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII., Rákóczi út 64.

Telefon: 224-818 
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Gsetókszámlaszámumk:

MNB 208 — 11859 
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Felelős vezető:
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A vasút 140 millió 6 7 4  ezer utast 
és 6 4  millió 3 0  ezer tonna árut szállított

Júniusiban a vasút 24 millió 
575 ezer utast szállított, amely 
100 százalékos tervteljesítés
nek felel meg. A  késetten köz
lekedett személyszállító vona
tok részaránya a bázisidőszak
hoz viszonyítva kedvezően ala
kult. Növekedett viszont — 
mintegy 2 perccel — a késet
ten közlekedett vonatra eső 
késési idő.

Az áruszállítási teljesítmény 
10 millió 918 ezer tonna volt. 
Ezzel a tervet 94,5, a bázishoz 
viszonyítva 99,5 százalékra tel
jesítettük. A fontosabb forgal

manként a bázisidőszakhoz 
mérten belföldön 0,7 százalék
kal, az export- és importkül
deményeknél 0,9, illetve 11,5 
százalékkal csőikként, a tran
zitviszonylatban 5,8 százalék
kal növekedett a forgalom.

Árucikkenként jelentős volt 
a növekedés a tégla- és cse
rép-, a cement-, a műtrágya - 
és a més zküldemén yeknél, míg 
mérsékeltebb volt a szállítás a 
tűzifa-, a kő- és a szénkülde
ményeknél.

A  műszaki-gazdasági muta
tók közül a teherkocsik átla-

Kitüntetések a 80. vasutasnap alkalmából
Ünnepség a Nyugati pályaudvar Utasellátó éttermében

Félévi teljesítmény

A  miskolci já rm ű javítóban  
3000 teherkocsit javítottak

A  miskolci járműjavító 
üzem dolgozói az első félév
ben háromezer teherkocsit 
javítottak ki és adtak át a 
forgalomnak. A tervezettnél 
kétszázzal több kocsi javítá
sa a munkaszervezés fejlődé
sének ás a bizonyítéka. Az 
üzem dolgozói soron (kívül ja
vították a zúzottkő szállításá
ra alkalmas speciális kocsikat, 
valamint azokat a korszerű

vagonokat, amelyék forgalom
ba állítása fontos népgazdasá
gi érdek ás.

Az első félévben tölblb mint 
300 cementszállító és 110 pá
lyafenntartási kocsit tettek is
mét üzemképessé. Ezen kívül 
fordítókorongokat, 18 szivaty- 
tyút, 6 víztartályt, 3 vasúti 
kerékpársüllyesztőt és száznál 
több szénszerelő csillét készí
tettek el, többnyire terven fe
lül.

SZEGED TÉRSÉGÉBŐL

Gyors- és expressztehervonatokkal 
továbbítják a zöldséget és a gyümölcsöt
A  Dél-Alföldön termelt me

zőgazdasági termékek szállí
tása egész évben sok munkát, 
ad a vasútnak. A  zöldség- és 
gyümölcs szállítása például 
áprilistól az év végéig tart. A 
jelentős árumennyiségre való 
tekintettel a szegedi igazgató
ság minden év tavaszán 
egyezteti a szállítás menetét, 
s az elszállításra váró áru- 
mennyiséget a megyei ZÖL- 
DÉRT-ekkel és az állami 
gazdaságokkal. A  legutóbbi 
tájékoztatás alapján az idén a 
ZÖLtDÉR T-ek több mint 9500 
vasúti kocsit terveznek fel
adni, ennek kétharmadát ex
portra. A  göngyölegek szállí
tásához 600 kocsit igényeltek.

A  primőráruk lefutása 
után, jelenleg a szabadföldén 
termelt zöldségáruik szállítá
sát végzik, elsősorban káposz
tát, zöldpaprikát indítanak 
útnak. A z  előrejelzések sze
rint Csöng rád megyéből, fő 
ként Szentes térségéből vár
ható nagyobb mennyiségű ká
poszta, zöldpaprika-feladás.

Az időjárás kissé hátráltat
ta a gyümölcsérést; így a szál
lítás megkezdését is. A  leg
frissebb adatok szerint július 
közepén beindult a sárgaba
rack szzállítása. Az ízes, za
matos gyümölcsből az utóbbi 
tíz év legjobb termése várha
tó. A  Bács-Kiskun megyei 
ZÖLDÉRT július közepétől 
három hét alatt mintegy 950 
hűtős kocsi sárgabarackot ter
veznek feladni. A  fő berakó
helyek Kecskemét és János
halma állomások lesznek. A 
barackon kívül meggyből 
mintegy száz, őszibarackból 
is ugyanennyit terveznek el
szállítani. A  Csongrád megyei 
Szatymazon .július végén kez
dődik az őszibarack-szezon.

A  gyümölcs szállításához 
főként hűtős kocsikra lenne

szükség, de ezekből kevés ér
kezik. Ezért is kérte az igaz
gatóság a feladó vállalatokat, 
hogy kocsiigényüket előre ad
ják meg, hogy az adatok bir
tokában, időre biztosíthassák a 
kívánt (kocsikat. A  szállítások
hoz a már korábban ás jól be
vált gyorsteher és expressz- 
tehervonatokat veszik igénybe.

G. J.

gos statikus terhelése 3,4 szá
zalékkal növekedett, de kedve
zően alakult a korszerű nagy 
teljesítményű mozdonyok faj
lagos teljesítménye is. A  te
herkocsik átlagos fordulóide
je azonban közel 4 százalékkal 
növekedett.

A  MÁV Vezérigazgatóságon 
elkészült az első félév gyors
méri ege,is. Eszerint a vasút az 
első félévben 140 millió 674 
ezer utast szállított, ez a bá
zishoz viszonyítva 96,5, a ter
vet alapul véve 98 százalékos 
teljesítésnek felel meg. Az 
utaskilométer-teljesítmény 0,7 
százalékkal volt alacsonyabb 
az előző év azonos időszaká
hoz képest, a tervezettől pe
dig 2,6 százalékkal maradt el.

A  személyszállítás menet
rendszerűsége lényegében a 
bázisszinten alakult, a fajla
gos késési idő kismértékben 
csökkent A személyszállító 
vonatok utazási sebessége 
mintegy 3 százalékkal nőtt.

Az első félévi áruszállítási 
teljesítmény 64 millió 30 ezer 
tonna. Ez azt jelenti, hogy a 
vasút a tervezettnél mintegy 
3,7, a bázisnál 1,2 millió ton
nával kevesebb árut szállított. 
Mérsékelt volt a fuvarozás 
mind a belföldi, mind a nem
zetközi forgalomban. A  terve
zetthez viszonyítva a belföldi 
áruforgalom 5,7 százalékkal 
csökkent, az exportforgalom 
14,2 százalékkal, a tranzit 4,5 
százalékkal, az import pedig 
0,7 százalékkal maradt él a 
tervezettől.

Az áruszállítási munka mi
nősége az év első felében több 
fontos mutatónál javult. Ez ta
pasztalható az időre ki nem 
állított teherkocsik, a gépre 
várások, a gépácsorgások és 
belföldi vonatfeloszlatások 
mennyiségének számszerű ada
tainál. A  kilépő vonatfeloszla
tások száma viszont jelentő
sen növekedett a bázisidőszak
hoz viszonyítva. Mintegy 4,4 
százalékkal nőtt a teherkocsik 
átlagos statikus terhelése, to
vábbra is kedvezőtlen viszont 
az átlagos teherkocsiforduló
idő alakulása.

A  vasúti munkában élen
járók kitüntetésére július 11- 
én, pénteken került sor a 
Nyugati pályaudvar Utasellá
tó éttermében. A z ünnepség 
elnökségében helyet foglalt 
Urbán Lajos, közlekedés- és 
postaügyi minisztériumi ál
lamtitkár, Szűcs Zoltán, a 
MÁV vezérigazgatója, Szemők 
Béla, a vasutas-szakszervezet 
titkára, Balogh Pál, az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak munkatársa, Nagy Ká
roly, a vasúti főosztály párt- 
bizottságának titkára, G. A. 
Poroh, a szovjet vasutak Ívo
vi igazgatóságának vezetője.

Az ünnepséget Nagy Károly 
nyitotta meg, majd Szűcs 
Zoltán mondott beszédet. A 
MÁJV vezérigazgatója beveze
tőjében méltatta a vasutas
nap jelentőségét A  többi kö
zött rámutatott: ezen a na
pon nem magunkat ünnepel
jük, hanem az évtizedek tra
dícióival, s a vasutasok tu
dásával, fegyelmezett helyt
állásával megalapozott mun
kát. A  vasútnak ugyanis év
ről évre nagyobb feladatokat 
kell megoldania. Ez különö
sen vonatkozik az idei év 
második felére.

Az őszi forgalom, mint min
den évben, az idén is nagy 
erőfeszítéseket kíván a vas
utasaktól. Még akkor is igaz 
ez, ha figyelembe vesszük a 
technika fejlődését Mert a

Urbán Lajos államtitkár átadja a Kiváló Vasutas 
kitüntetést Bodnár Ferencnek, Berettyóújfalu állomás 

forgalmi szolgálattevőjének
(Laczkó Ildikó felvétele)

korszerű technika önmagá
ban még nem old meg min
dent A  figyelmet a szakmai 
félkészültséget a legkorsze
rűbb automatika sem nélkü
lözheti.

Szűcs Zoltán beszéde végén 
köszöntötte a vasutasokat, a

hozzátartozókat külön is ki
emelte azokat, akik a jó mun
ka elismeréseként kitüntetés
ben részesültek, majd felkér
te Urbán Lajos államtitkárt, 
a kitüntetések átadására. (A  
kitüntetettek névsorát a 2. 
oldalon közöljük.)

Ünnepi műszak 
N  yíregyházán

A nyíregyházi körzeti 
üzemfőnökség szolgálati -he
lyein a 30. vasutasmaip tiszte
letére júliusban ünnepi mű
szakot tartanak. A  szocialista 
brigádok és munkásko 1 lelktí - 
vák a gazdaságii terveik túl
teljesítését tűzték 'ki célul. 
Nyíregyháza állomás, a von
tatási üzemegység és a körzet« 
állomások vezetői — ia dolgo
zókkal egyetértésben — kidol
gozták a vállalásokat, az ün
nep« műszak tervét.

Nyíregyháza állomás dolgo
zói azon a napon tovább sze
retnék csökkenteni a kocsi
tartózkodási időt, 'ügyelnek a 
jobb kocsiknihasználásna és a 
menetrend szerinti közlekedés
re.

A  vontatási üzemegység bri
gádjai soron kívül vállalták 
többek között két villamos
mozdony forgóvázcseréjét, fiat 
V42-es időszakos vizsgálatát, 
négy dízelmozdony javítását, 
valamint egy teher- és két 
személykocsi részlegvizsgála
tát. (Mindezt 600 óra társa
dalmi munka során valósít
ják meg.

A z  (ünnepi műszakban leg
jobb eredményt elérő kollek
tívák és egyének részére . a 
körzeti üzemfőnö'ksé g 10 ezer 
forint célprémiumot tűzött ki.

Nyár az Utasellátónál

Meleg étel, hideg ital
Hegyeshalomban zajlott le a főszezon főpróbája

— Június közepén minden 
készen állt a hazai és a kül
földi utasok fogadására — új
ságolta az idegenforgalmi fő
idény kezdetén Haller József, 
az Utasellátó szombalthélyi te
rületi igazgatója. Az irányítá
sa alá tartozó üzlethálózat 
Győr-Sopron, Vas és Zaüa me
gyére terjed ki, s az eflftnúltévi 
200 millió forintos árbevételt 
— amelyből az idegenforgalmi 
helyekén árusító egységek 50 
mállüó forintot forgailmiaztiak — 
az idén túl akiarják teljesíteni.

— Hogyan?
— Elsősorban az étel- és 

italválaszték bővítésével, szol
gáltatásunk színvonalának 
növelésével — válaszolta az 
Igazgató, nüajd arról beszélt, 
hogy az állandó jellegű bala
toni üzleteken kívül két sze
zonbüfét már április 15-én 
megnyitották. Az egyiket a 
vonyarcvashegyi vasútállomá
son, a másikat a keszthelyi 
kempingben kereshették fed 
az előszezon vendégei. Másutt 
ideiglenesen növelték a sze
mélyzetet, s a nyfitvlatartási 
Időkét is meghosszabbították, 
az igények szerint A főszezon 
próbájára június 4-én került 
sor, amikor is a Budapesten 
rendezett magyar—osztrák 
labdarúgó-mérkőzésre sokon 
jöttek Ausztriából. Az Utas
ellátó hegyeshalmi büféje ak
kor huszonnégy óra alatt 90 000 
forintot forgalmazott étel- és

italféleségekből, valamint
ajándéktárgyakból, nem szá
mítva az Utasturist valutáért 
árusító boltjának az napi 16 000 
dolláros bevételét.

— Hogyan sikerült a sze
mélyzet létszámát növelni?

— Részben átcsoportosítás
sal, másrészt szünidős diákok 
foglalkoztatásával. Rajkán, 
Hegyeshalomban és Letenyén 
például iskolás fiúk és lányok 
keresik fel a vám- és útlevél- 
vizsgálatra várakozó, szomjazó 
és éhező turistákat. A  mozgó- 
árusítás viszonylag szerény 
forgalmait hoz, de nem mond
hatunk le róla, már csak po
litikai jelentősége miatt sem.

Szóba került még, hogy a te
rület idegenforgalmi és határ
átkelő pontjain az Utasellátó 
boltjainak, éttermeinek kül
ső és belső képe, valamint fel
szereltsége kifogástalan, sőt, 
a magasabb osztályba sorolás 
követelményeinek is megfelel
ne. A hűtőpultok, -szekrények 
száma elegendő ahhoz, hogy 
kánikulában se nélkülözzék az 
utasok a hideg italt, s az áru
ellátásban is elsőbbséget kap
nak ezek az üzletek.

Az avatásra felsorakozott tiszti egységek
(Tudósítás az 5. oldalon) (Laczkó Ildikó felvétele)

Jú liu s 24-én. lapzárta után

Ülést tartott a központi vezetőség
A  Vasutasok Szakszervezete Központi Vezetősége jú

lius 24-én ülést tartott a MÁV Vezérigazgatóságának 
Konferenciatermében. Az ülésen jelen volt Sólyom Fe
renc, a SZOT titkára, és Szűcs Zoltán, a MÁV vezér- 
igazgatója.

A  testület elsőnek az 1979—80. évi szakszervezeti tö
megpolitikai oktatás, a tisztségviselők képzésének és a 
Balatonkenesei Oktatási Központ munkájának tapasz
talatait, majd a központi Ivezetőség, az elnökség és a 
titkárság második félévi munkatervét vitatta meg és fo
gadta el. Ugyancsak elfogadta a szakszervezeti bizott
ságok és a középirányító szervek választásáról készült 
tájékoztatót.

A központi vezetőség ezután személyi ügyekben dön
tött. Tolnai Ildikót, a szervezési és káderosztály vezető
jét, megválasztotta a Vasutasok Szakszervezete Közpon
ti Vezetősége titkárának, a titkárság tagjának és a 1/2 
százalékos ÖTA Ügyvezető elnökének. Dénes Sándort, 
a SZOT munkatársát, kooptálta a központi vezetőség
be, megválasztotta az elnökség tagjának és kinevezte 
a szervezési és káderosztály vezetőjének. (A tömegpo
litikai oktatás, a tisztségviselők képzésének és az okta
tási központ munkájának tapasztalatairól készült jelen
tés részletesebb ismertetésére lapunk következő számá
ban visszatérünk.)
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Kitüntetések
A  közlekedés- és postaügyi mi

niszter a 30. vasutasnap alkalmá
ból — kiemelkedő munkájuk el
ismeréséül —

Kiváló Vasutas
kitüntetésben részesítette: Avár
Lajos forg. irányítót, Bp. Építési 
Géptelep Főn.; Babarczi Ferenc 
tolatásvez.. Szegedi Körzeti Üzem- 
főn.; Bakonyi Ilona keresk. hiva
talnokot, Kaposvár Uzemfőn.; 
Baumann Jenő lakatos csop.-vez., 
Debrecen JJ. Ü .; Bárfai László 
ügyint., KPM Vasúti Főoszt.; Bodó 
Barnabás személygépkocsi-vezetőt, 
M ÁV Ü G H ; Bondár Ferenc forg. 
szóig, tevőt, Berettyóújfalu áll.; 
Dancs Imre mozdonylakatost, Ta
polca Körzeti Uzemfőn.; Erdélyi 
Zoltán Ugyint. csop.-vez., KPM  
Vasúti Főoszt.; Fekete Tibor mű- 
vez., Balparti BBFF; Felvári Adám 
vonalkezelőt, Dunaújváros *Pft. 
Főn.; Gaál Rudolf lakatos csop.- 
vez., Miskolc Jj. Ü .; Gyimesi Jó
zsef dízel mozd.-vez., Szombathely 
Vont. Főn.; Harsány! László la
katos csop.-vez., Landler Jenő Jj. 
U .; Hernádi János önálló csőd - 
vez., szegedi Vasútig.; Hopp Béla 
értékesítési csop.-vez., Bp. M Av  
Hámán Kató Szertárfőn.; Horváth 
Sándor főművez., Dombóvár Fate
lítő Főn.; Kardos László kitérő
gondozót, Székesfehérvár Pft. 
Főn.; Kern János térfelvigy., Szé
kesfehérvár Körzeti Uzemfőn.: 
Kiss Sándor oszt.-vez., Debrecen. 
Vasútig.: Kollár László főmenet- 
irányítót, Bp. Keleti Igazg. rész
leg; Kovács Tihamér pft.-főnököt. 
Veszprém Pft. Főn.; Kővári Gusz
táv tolatásvez.; Nyíregyháza Kör
zeti Uzemfőn.: Markó Róbertné 
esztergályos szakmunkást. Duna
keszi JJ U .; Mányi Imre kocsi- 
vizsg. csop.-vez., Debrecen Vont. 
Főn.; Mi kies Róbert vonalbiztos 
csop.-vez.. Szombathely Vasútig.; 
Mónus András átrakómunkás brig.- 
vez., Záhony, Gépesített Rakod. 
Főn.; Nagy István mozdonyvez. 
Székesfehérvár Körzeti Uzemfőn.: 
Nagy Torma Gyula menetirányí
tót, Kiskunhalas áll.; Németi Sán
dor művezetőt. Debrecen Ép. Főn.: 
ónodkeszi József ügyint., Miskolc 
Vasútig.: Parács Imre víz-csősze
relő csop.-vez.. Szolnok Vont. 
Főn.; papp Albert lakatos csop.- 
vez , Bp. TBÉF; pere József osz
tályvezetőt, Vasutasok Szakszerve
zete: Pethes Sándor üzemi igaz
gató*. Jászkisér M AV Édítőgépi a - 
vító í . :  Pócsi Lajos GMPSZ-veze- 
tőt, Miskolc Pft. Főn.: Sárvári 
Lászió átmeneti pénztáros, Hidas
németi áll.; Szabó Sándor utazó 
mozd.-felvigy., Pécs Vont. Főn.; 
Szabó László művezetőt. Miskolc 
Vont. Főn.: Tóth Gyula részleg- 
vez., Északi Jj. U  : Tóth József 
villanyszer, csoo.-vez.. Dombóvár 
Építési Főn.: Tömöri Sándor állo
másfőnököt, Almásfüzitő All.; Tö
rök Gvuláné ügyint., Békéscsaba 
Körzeti Uzemfőn.; Túri Antal 
lakatos csop.-vez., Kecskeméti 
vont Főn.: Vincze Miklós forg. 
állomásfőn.-helvettest, Diósgyőr- 
Vasgyár áll.; Zalán János kocsi
mestert. Nagykanizsa Uzemfőn.: 
Nagy Tibor tolatásvezetőt, GYSETV 
Sopron áll.; Páczer József szaká
csot. Utasellátó V.

Kiváló Munkáért
kitüntetésben részesültek: Almás! 
Béla dízel-mozd.-szerelő, Záhony 
Vont Főn.; Ács János forg. vo
nalbiztos, Debrecen Vasútig.; Bak- 
sa István mozd.-vez., Zalaegerszeg 
Vont Főn ; Barabás Jánosné ügy
int., Bp. M AV Gépjavító U.; 
Batta András szigetelő, Bp. M Av  
Hídép. Főn.; Bánáti József szoc. 
pol. biz. vez., Vasutasok Szak
szerv., pécsi Tér. Biz.; Berger Jó
zsef üzemgondnokság vez., Gyön
gyös M AV Kitérőgyártó U .; Bo- 
lyos Ödön főelektrikus, Miskolc, 
Vili. Vonalfelügy.; Borsos Sz. 
Antal keresk. áll.-főn.-helyettes, 
Szentes Körzeti Uzemfőn.; Bujtás 
István mozd. irányító. Bp. Keleti 
Igazgatósági részleg; Csapó József 
szóig, főnök, Bp. Józsefváros áll.; 
Dombóvári Mátyás dízel-lakatos 
csop.-vez., Szolnok JJ. Ü . ; Farkas 
Lajos szóig, főn., Celldömölk Osz
tószertárfőn. ; dr. Fehér Istvánná 
ügyint., BVKH; Fogarasi István 
munkaügyi vez., Kaposvár Uzem
főn ; Győri Jenő munkavez.. 
Szombathely M A v  Épület- és 
Hídfenntartó Főn.; Hartung István 
szerelő csop.-vez., Pécs BBFF; He
gedűs András pályamester. Hód
mezővásárhely pft. Főn.; Hegedűs 
Ráfael főépításvez.. Miskolc Építési 
Főn.; Hegedűs Zoltán vontatási 
részlegvez., Szerencs Körzeti 
Uzemfőn.: Herr József főcsop.-vez . 
M AV Jj. Uzemszerv Munkaszerv, 
és Techn. Iroda; Kovács László 
csap.-vez. előmunkás. Kisújszállás 
Pft. Főn.: Kővágó Mátyás moz
donyvez.. Bátaszéki Vont. Főn.: 
Lajtos János előmunkás, Vác pft. 
Főn.; Lévai Imre rend. forg 
szolg.-tevő. Rákosrendező áll.: 
Mandola István oszt.-vez.. KPM  
Vasúti Főoszt.: Matkó László rak- 
tárnok. Debrecen áll.: Mónus Pál 
ügyint.. KPM Vasúti Főoszt.; Nagy 
K. József géplakatos csop -vez.. 
Jászkisér Építőgépi avító U .; 
ócsai Sándor váltókez.. Kiskun
félegyháza áll.; Pásztor István elő
munkás. Nyíregyháza Pft. Főn.: 
Pintér Mihály kazánkovács csop.- 
vez., Komárom Vont. Főn.; Pom- 
mer Ferenc lakatos csop.-vez.. 
Szombathely TBÉF: Radványi Gé
za oszt-vez.-h.. Miskolc Vasútig.: 
Soós Endre részlegvez.. Északi jj .  
U.: szabó Sándor raktámok. Szol
nok áll.: Tulézi Pál vonalgondozó. 
Nagykanizsa pft. Főn.: Varga Bá
lint vonatvez., Mátészalka Körzeti 
Uzemfőn.; Varga Gyula targonca- 
vez., Bp. Nyugati Szertárfőn.: 
Várad! Gábor vonatmenesztő tér
felvigy., b d  Ferencváros áll.: ko 
zák Sándor oszt.-vez.-h.. GYSEV 
Soproni lg .; Terstyánszky János
né munkaügyi előadó. Utasellá
tó V.

Miniszteri Dicséret

kitüntetést kaptak: Ambrus Anna 
bétán, munkás, Dombóvár Pft. 
Főn.; Ancsin István Ugyint., KPM  
Vasúti Főoszt.; Balogh Ferenc 
Ugyint, Pécs Vasútig.; Bankó 
György pénztárfőnök, Hatvan áll.;
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Baj kai János szertárfőn.-h., Bp. 
Északi Orsz. Osztószertár; Bara
nyai Béla lakatos, Miskolc-Tiszai 
pu. BBFF; Baráth Sándor szóig, 
/ön., Bp. Keleti Műsz. Kocsiszolg. 
Főn.; Baritsa Bálint álL-fŐn.-h., 
Szolnok áll.; Bertók Lajos dízel
szerelő csop.-vez., Dombóvár 
Uzemfőn.; Bökönyi Sándor segéd
munkás csop.-vez., Debrecen j j .  
U .; czáder János kőműves csop.- 
vez., Landler Jenő Jj. U.; Cziotka 
András vili. mozdonyvez., Nyír
egyháza Körz. Uzemfőn.; Csonka 
László forg. szolg.-tevő, Baktaló- 
rántháza áll.; Dankó Gábor forg. 
szolg.-tevő, sáránd áll.; Farkas 
Gyula alvázlakatos, Szombathely 
Jj. U.; Fodor László üzem vez., 
Jobbparti BBFF; Győri Jánosné 
vonatvez., Kál-Kápolna áll.; Holló- 
di Gyula hidász-munkavez., Bp. 
Hídfenntartó Főn.; Horváth József 
gépkocsikísérő, Szombathely Osz- 
tószertárfőn.; Katona József pá
lyamunkás, Kiskunhalas pft. Főn.; 
Kókai írén Ugyint., Vasútegészség
ügy! lg .; Komendó Gábor diszpé
cser, Székesfehérvár Jj. U .; Kör
mendi Mária táblaellenőr, Bp. 
MAV Számi tás techn. U.; Lotz Á r
pád oszt.-vez., Bp. Vasútig.; Mol
nár Imre ügyint. csop.-vez., Deb
recen Vasútig.; Molnár János 
mozd.-vez., Mezőhegyes Vont. 
Főn.; Nagy József kocsirend.. 
Szombathely áll.; dr. Nemes Nagy 
Sándomé ügyint., KPM  Vasúti Fő
oszt. ; Németh József üzemeltetési 
csop.-vez., Szombathely Vasútig.; 
Oláh László tűzikovács, Szolnok 
Jj. U .: Orgován László motorsze
relő csop.-vez.. Északi Jj. U .; 
Ozabiner Gyula építésvez., Mis- 
kolc-Tiszai pu. Épület- és Híd
fenntartó Főn.; Pataki Tibor rakt.- 
vez., Szolnok Szertárfőn.; Pomozi 
Tibor motorszerelő csop.-vez., Bp. 
Hámán Kató Vont. Főn.; Rapi 
János járőrvezető, Hatvan Vili. 
vonalfőn.; Somogyvári Mátyás 
darulakatos, Bp. Nyugati pu.; 
sóskúti János vez. váltókez., Vác 
áll.; Szabó Géza karbantartó la
katos, Északi Jj. ü. ; Szabó István 
kocsimester, Bp. soroksári úti áll.; 
Szabó József bétán, munkás, Deb
recen BBFF; Székely Péter csop.- 
vez.. Szeged Vasútig.; Tóth B. 
Ferenc mozd.-órányi tó. Szeged 
Körzeti Üzemfőn.; Tóth József 
visszkereső, Székesfehérvár Kör
zeti Uzemfőn.; Tőkés Sándor ka
zánfűtő. Karcag áll ; Varga István 
áruátvevő. Eperjeske Rendező pu.: 
Vargyas Bálint géplakatos, Debre
cen lg. Osztószertárfőn.; Vámos 
Antal előmunkás, Celldömölk Ép. 
Főn.; Vincze Dénes ügyint., Mis
kolc Vasútig.; Witzl Jakab rakt. 
munkás. Pécs Szertárfőn,; zádori 
Sándor bognár csop.-vez., Miskolc 
JJ. Ü.

A  M A v  vezérigazgatója

Vezérigazgatói Dicséret
kitüntetésben részesítette: Balaton 
István művezetőt, Szombathely Jj. 
U .; Balázs Gábor keresk. tarta
lékost, Kőbánya-felső áll.; Balázs 
János tolatásvez., Rákos áll.; 
Barkóczi István hegedűs, koncert
mestert, Debrecen Zenekari Főn.; 
Bátori Pál raktárnokot, Kunszent- 
miklós-Tass áll.; Beke Róbert főn.- 
vez., Szeged-Rókus Számviteli 
Főn.; Berta István tolatásvez., za 
laegerszegi Körzeti Uzemfőn.; Bíró 
Lászlóné árupénztárost, Szeged 
Körzeti Uzemfőn.; Bocsi Imre to- 
latásvez., Füzesabony áll.. Bodnár 
Imre vágányfék-kezelőt, Fényeslit- 
ke áll.; Brezvai Andrásné raktár
nokot, Bp. Ferencváros áll.; cse- 
hely Istvánná dajka-takarítót, Deb
recen Napközi Otthonos Óvoda; 
Cserháti Antal közp. ellenőrt, 
Vasutasok Szakszervezete; cserve- 
nák Jánosné görfüggönyszerelö 
lakatost, Dunakeszi j j .  U .; csige 
Imre belsőellenőrt, Debrecen Épü
let- és Hídfenntartó Főn.; Czip- 
pán László vontatási főn., Bp. 
Keleti Vont. Főn.; Demjén Jenő 
lakatost, Bp. MAv Szak- és Sze- 
relőip. Főn.; Dohány József mű
vezetőt, Miskolc Építési Főn.; dr. 
Erdélyi József ügyint., Bp. Vasút
ig. ; Erky Kázmér vonatvezetőt, 
Bánréve áll.; Fabrikné jobbágy  
Hona rakt.-kez., Dombóvár igaz
gatósági Osztószertárfőn,; Farkas 
József hegesztőt, Északi Jj. ü .; Fa
zekas Sándorné takarítónőt, Mis* 
kolc Oktatási Főn.: Fábián Ibolya 
teljesítménykiértékelőt, Záhony 
Gépesített Rakod. Főn.; Fábián 
Sándor személyzeti és oktatási 
csop.-vez., Szentes Körzeti Üzem
főn. : Fenyvesi Ferencné könyve
lőt, Pécs Vasútig.; Ferenczik 
György mozd.-vez., Püspökladány 
Vont. Főn ; Finta László ügyint., 
Balparti BBFF; Fischer Istvánné 
jegyvizsgálót, Mlskolc-Tiszai pu. ; 
Frecska János mozd.vez., Balassa
gyarmat Körzeti Uzemfőn.; Gál 
Ottó lakatos csop.-vez., Békéscsa
ba Körzeti Uzemfőn.; Gergely Ist
ván lakatos csop.-vez., Miskolc jj. 
U. Gyóni Rezső rakt -vez., Kecs
keméti Szertárfőn.; Győrfi Ferenc 
váltókez., Bp. Kelenföld áll.; Haj
dú József vilanyszerelőt, Füzes
abony vont. Főn.; Hamari László 
csop.-vez., Záhony Uzemfőn.; Híd
végi György áll.-főn.-h., Komárom 
áll.; Hohl József villanyszerelő 
csop.-vez., Bp. Keleti pu. Vili. 
Fenntartási Főn.; Holopczev Vla
dimír raktárnokot, Miskolc-Tlszai 
pu.; Horváth Ferenc pályamun
kást, pápa Pft. Főn.; Horváth La
jos forg. szolg.-tevőt, Fonyód áll.; 
Horváth László raktárnokot, Ta
polca Körzeti Üzemfőn.; Hunyadi 
György mozd.-vez., vésztő Körzeti 
Uzemfőn.; jákó jánosné forg. tar
talékost, Gyékényes Üzemfőn.; ju 
hász Károly ügyint., Bp. Rákos
rendező Hídép. Főn.; Kaczur 
György pályamunkást, Záhony 
Pft. Főn.; Katona János motorve
zetőt, Bp. Ferencváros Vont. Főn.; 
Kármán Mihály kocsirendezőt, 
Veszprém áll.; Károly István ügy
int. csop.-vez., KPM Vasúti Fő
oszt. ; Kecskés Ferenc anyaggaz
dálkodót, Budapest TBÉF; Király 
Sándorné főszakácsot, Debreceen 
MAV Gondnokság; Kiss Ernő vá
gánygondozót, Hatvan-Füzesabonyi 
Pft. Főn.;. Kiss Istvánné ügyint., 
KPM Vasúti Főoszt.; Kmett Pál 
tolatásvez., KŐbánya-teher körzeti 
Állomásfőnökség; Kmetovics János 
raktárkezelőt, Szeged Épület- és 
Hídfenntartó Főn.; Krauszpek [Fe
renc felépítm. munkavezetőt, Sop
ron Pft Főn.; Kolláth Lajosné 
postairányítót, szombathely Vas
útig. : Kovács Gyula szolgálatvez.

A  vasutas-szakszervezet 
meghívására a 30. vasutasnak 
alkalmából hazánkban szere
pelt a 26 tagú N D K -h e li
schwetrini vasutas ku ltú r
együttes. Július 11-én a  du
nakeszi járm űjavító 2500 dol
gozójának adtak nagy sikerű 
műsort, m ajd másnap a szol

noki járm űjavító tiszaligeti 
hétvégi pihenőhelyén szere
peltek és részt vettek a jár
m űjavító eg^sz napos ünne
pi kulturális programjában.

Vasárnap, július 13-án a 
balatonkenesei üdülőben szó
rakoztatták a gyerm ekeket

váltókezelőt, Záhony áll.; Kőhegyi 
Imréné magkészítőt, Landler Jenő 
Jj. U .; László Géza művezetőt, 
Debrecen Oktatási Főn.; Lovas Jó- 
zsefné aloszt.-vez.. Vasutasok 
Szakszervezete; Makkal Lászlóné 
bércsop -vez., Miskolc Rendező pu. 
Osztószertárfőn.; Martinék Edéné 
bétán, munkást, M ÁV Gépjavító 
U. szegedi műhelye; Mácsár Lajos 
kazánfűtőt, M ÁV Széchenyl-hegyi 
Üttörővasút; Márta Jánosné műsz. 
rajzolót, Pécs BBFF; Máté Pál bé
tán. munkást, szeged BBFF; Mó- 
csán János művezetőt, Bp. Építé
si Főn.; dr. Molnár Antal revizo
ri csop.-vez., Debrecen Vasútig ; 
L. Molnár Ferenc főművezetőt, 
Szolnok jj .  U .; Molnár János 
pénzügyi vezetőt. Szombathely 
TBÉF; Nagy Sándomé ügyint. 
csop.-vez., Bp. Közp. Számvit. 
H ív.; Német Imre KTG-tisztet, Ke- 
lebia áll.; Németh István vez. 
mérnököt, Győr Pft. Főn.; Nagy 
János oktatótisztet, Pécs Vont. 
Főn.; Orgován Bertalanné takarí
tónőt, Eperjeske Átrakó áll.; Pa
lásti Kovács István vonatjelentő
őrt, Kecskeméti Pft. Főn.; Palko- 
vits József lakatost. Szombathely 
BBFF ; Pászti László lakatost, 
Gyöngyös M A v  Kitérőgyártó U .; 
Pécz Péter vilanyszer. brig.-vez., 
Dunakeszi Jj. Ü . ; Pocsai István 
kocsilakatos csop.-vez., Miskolc 
Vont. Főn.; Péti Károly váltókez.; 
Fehérgyarmat áll.; Puskás József- 
né bevételellenőrt, Pécs Számvit. 
Főn.; Ragány László vili. mozd- 
vez., Nyíregyháza Körzeti Uzem
főn.: Rácz István művezetőt, Észa
ki Jj. Ü .; Rorvild Tibor vámke
zelőt. Bp. M A v  Szállítmányozási 
Iroda; Sasvári Béla rakt.-ve* . 
Pécs Szertárfőn.: Sárai György dí
zel-mozdony üzembehelyező csop.- 
vez., Északi jj .  Ü.; sári Gyuláné 
ügyvit. dóig., VATUK I; sike Jó
zsef szertárfőn.-h., Bp. Keleti 
Szertárfőn.; szabó András kocsi- 
rendezőt ; Békéscsaba Körzeti 
Uzemfőn.; Szabó Gyula művezetőt, 
Jászkisér M A v  Építőgépjav. Ü.: 
Szabó Mihály málházót, Pápa áll.; 
Szabó Pál előmunkást, Mátészal
ka pft. Főn.; Szabó Sándor vil
lanyszerelőt, Debrecen JJ. Ü .; Sza- 
lóki István ügyint., Bp. m A V  
Üzemirányító Közp.; Szepesi Já
nos kocsirendezőt. Püspökladány 
áll ; Székelyhídi János csop.vez., 
Bp. Vasútig.; Szily józsefné napló- 
zót, Pécs Vont Főn.; Szórádi Er
vin műsz. gazd. tanácsadót, KPM  
Vasúti Főoszt.; Sztolyka István 
rend. forg. szolgálattevőt. Tatabá
nya-felső áll.; Tar Lászlóné segéd
munkást, Kaposvár Épület- és 
Hídfenntart. Főn.; Tersztenyák La
jos TVG-vezetőt, Nagykanizsa Pft. 
Főn ; Tóth Mihály külső rakt. 
kéz., Sopron Szertárfőn.; Tóth Ti
bor kárpitos szakmunkást, M A v  
ÜGH; Topa István mozd.-vez., Du
naújváros Vont Főn., Tuba 
Lászlóné munkaügyi vez.. Szom
bathely vont. főn.; U jj József 
előmunkást, Bp. Terézvárosi pft. 
Főn.; varga..Istvánné utókalkulá
tort, Székesfehérvár-• JJ. . U.; 
Varga László'mozd.-vez , jászapáti 
Vont. Főn.; Zsolnai Istvánné álló* 
másfön.-h., Rajka áll.

Csatát nyert az amatőrök 
képzőművészeti mozgalma

Koszorús Ferenc főtitkár adta át a kiállítás díjait

Beretzky Loránd műtörténész m éltatja az 
munkásságát

amatőr vasutas képzőművészek

(Laczkó Ild ikó fe lvéte le )

A  vasutasnap m indig nagy kiállításra, amely immár a 30. 
érdeklődéssel várt eseménye a vo lt <a sorban, 455 festményt, 
képzőművészeti kiállítás, grafikát, szobrot, kerámiát,
Törzsközönsége évről évre k í
váncsiam figyeli, hogyan fe j
lődik, m iként .telítődik újra

népművészeti tárgyat küldtek 
be a képzőművészeti körök  
tagjai. A  tekintélyes anyagból

meg újra tartalommal s vá lik  a zsűri —  Tamás E rv in  festő
művésznek, a Képzőművészek 
Szövetségié alelnökiének veze
tésével —  169 művet, 96 fest-

a munkásművelődés szerves" 
részévé az amatőr vasutas 
képzőművészek tárlata.

művészeti m ozgalom  mély 
gyökeret eresszen a vasutasok 
körében. Ez a tárlat azt is 
igazolja, hogy a vasutas ama
tőr képzőművészek megérdem
lik  a támogatást.

A z  ünnepélyes megnyitó 
után Koszorús Ferenc főtitkár 
átadta a kiállítás díja it, ame
lyéket a hattagú zsűri ítélt

Budapesten, . a  - Vasutasok ményt, 26 grafikát, 43 szobrot, ¿¿a. Festészeti, ille tve gnaftkqi
Szakszervezetének Központi 

Képzőművészeti Im olájában, 
július 11— 27. között rendezett

Sikeres fotókiállítás D unakeszin, 

a  Jó zse f A ttila  M űvelődési K özpontban

A  vasutas-szakszervezet ku l
turális, agitációs, propaganda- 
és sportoszitáiya a 30. vasutas
nap alkalmából országos vas
utas am atőr fo tók iá llítást ren 
dezett Dunakeszin. Részt vett 
a kiállításon a bolognai vas
utasok szabadidő-szervezete is.

A  pályázat nagy érdeklődést 
váltott ki a  hazai és az olasz 
vasutas fotóamatőrök köré
ben. A  zsűrinek 316 alkotást 
küldtek. Ebből 186 magyar és 
130 olasz Vasutas fe lvéte le  volt. 
A  zsűri 94 művet javasolt be
mutatásra a dunakeszi József 
A ttila  Művelődési Központ
ban. A  kiállítást július 11-én 
dr. Balázs Ákos, a kulturális, 
agitációs, propaganda- és 
sportosztály vezető je nyitotta 
meg. Jelen vo lt az ünnepsé
gen Pasgale Ceci, a bolognai 
vasutas szabadidő-szervezet 
elnöke is, aki köszönetét mon
dott a sikeres rendezésért.

A  vasutas-szakszervezet d í
ja it dr. Bálázs Ákos adta át. 
A z  olasz alkot óknak járó d í
jakat Pasqale Ceci vette át. 
Azokat majd október 4-én. az 
olasz vasutasnapon adják át az 
alkotóknak a fotókiállítás meg

nyitóján. A  Dunakeszin rende
zett kiállítás anyagát ugyanis 
Bolognában is bemutatják.

A  három kategóriáiban hir
detett fotópályázaton a zsűri a 
következő alkotókat díjazta:

Színes kategóriában: Oarfo- 
dante Ceci, „Szürkület 2000”  
és „Perspektíva  —  tanulmány”  
képekért.

A  vasutasok életét bemutató 
kategóriában:

Fioröntina Carlo, „Bajusz” ; 
Carlodante Ceci, ,.A  .vasutas” ; 
Nagy József, „Közlekedésbiz
tonság”  és Kovács Jenő, „T é l a 

,vasúton” című művekért.
Szabadon választott tém a

körben: Vergoni Guiseppe, „A  
sakktábla” ; Veronesfi Dino, 
..Az ú j N oé bárkája” ; Tem pel- 
lini Roberfco, .,Lory” ; Kovács 
Jenő, „C ím  nélkül” ; Mórocz 
István ,*Mementó I I I ” . és K ar- 
ner Károly, „Kopaszok”  című 
alkotásokért.

A  tíz napig nyitva tartó k i
állítást több százan tekintet
ték meg.

(K épünkön a kiállítás egy 
részlete látható.)

Szőnyi

4 népművészeti és kerámia 
tárgyat javasolt kiállításra.

A  30. Országos Vasutas K ép 
zőművészeti K iá llítás ünnepé
lyes megnyitásán részt vettek 
Koszorús Ferenc, a  vasutas
szakszervezet főtitkára, Gulyás 
János, M ester A la jos  vezér
igazgató-helyettesek és a vasút 
számos más vezetője. A  szak- 
szervezet zeneiskolája Juven
tus kam ara kórusának az ün
nepséget stílusosan bevezető 
éneke után Beretzky Lórá n t 
Munkácsy-díjas műtörténész 
nyitotta m eg a kiállítást. Rá- 
mulíatott: a vasutas képzőmű
vészeti k iállítások egyik tagad
hatatlan bizonyítéka, hogy a 
munkásművelődés am atőr kép
zőművészeti mozgalma végle
gesen csatát nyert. A  k iá llí
tás tanúsága szerint a vasutas- 
szakszervezetnek m ind ig  is

d íja t kapott Barkóczy József, 
Bottyán János, Csatlós József, 
Ruttkai Sándor, Jóba Éva, 
Pra x  Ágnes, Telkes Tamás.

Oklevél elismerésben része
sült: P á lfy  József, Szép Á g 
nes, Fekete Emese, Farkas A n 
tal, Tóth  Gyula, Veréb László, 
Faragó M argit, iSzabó László.

Szobrászatban Czinege Ist
ván, Csorba Katalin , Pallag 
Józsefné, Pá lfy  József, Boros 
T ibor, Ném eth G ábor részesült 
díjazásban.

A  Vasutasok Szakszervezete 
küJőndíját Zimairm Lajos  szob
rász, Telkes Sándor festő és 
Bede István  grafikus érdem el
te ki.

A  központi képzőművészeti 
Iskola tanárai, Kirchm ayer 
K ároly  szobrászművész és Be
nedek György  festőművész

gondja vo lt rá, hogy a képző- jutalomban részesültek.

A vasutasnap alkalmából

Ót vasutas fúvószenekar 
találkozott Kiskunhalason

Kiskunhalason a 30. vasutas- rok fe lvonultak a  Múzeum 
nap kiem elkedő eseménye kertbe, a  hangverseny színhe-
vo lt az a fúvószenekari ta
lálkozó, amelyet a szegedi

lyére. Ott Tánczos Sándor ta
nácselnök köszöntötte a meg

tér ületi bizottság, a városi ta- jelenteket, köztük Koszorús
nács és a  vasutas művelődé
si ház vezetősége rendezett a 
kiskunhalasi fúvószenekar 
megalakulásának 30. évfordu
ló ja  alkalmából.

Délelőtt a kiskőrösi vas utas- 
.úttörőzenekar térzenét adott 
a város különböző pontjain, 
m ajd a  kisköröst, a  szegedi, a 
békéscsabai, a szentesi és a 
kiskunhalasi vasutas-zeneka-

Ferencet, a vasutas-szakszer
vezet főtitkárát. Utána meg
kezdődött a 'hangverseny.

Délután a vasutas művelő
dési házban ¡folytatódott a 
zenekari találkozó. Dr. Lu go - 
si József köszöntötte a jubi
láló zenekart, majd Szemők 
Béla, a  vasutas-szakszervezet 
titkára jutalmakat adott át.

G. J.

A schwerini kiiltúregyüttes 
vendégszereplése a vasutasnapon
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A szakszervezeti választások után

r \ iki t: at a bizalmi testületekre
BESZÉLGETÉS KOSZORÚS FERENCCEL, A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK FŐTITKÁRÁVAL

Alig néhány nappal a X II. pártkongresszus után, a 
szákszervezeti mozgalomban is kezdetét vette a tisztújí
tás, az aktivisták és a vezetőtestületek újjáválasztása. Áp
rilisban a bizalmiakat és a főbizalmiakat, májusban az 
alapszervezetek vezetőtestületeit és tisztségviselőit vá- 

• lasztotta újjá a tagság. Szakszervezetünk középirünyitó 
szerveinek — a területi szakszervezeti bizottságok, a jár
műjavító üzemek, az építési főnökségek, a vasútegészség- 
ügyi szolgálat, a központi hivatalok és intézmények szak- 
szervezeti bizottságának, továbbá a GySEV és az Utasel
látó vállalati szakszervezeti bizottságának —- megválasz
tására pedig júniusban került sor.

Most, hogy a választások mindhárom lépcsőben be
fejeződtek és megkezdődtek az előkészületek a Vasuta
sok Szakszervezetének november 8-án összeülő X. kong
resszusára, Koszorús Ferenc főtitkárral a tapasztalatokról 
és a soron következő feladatokról beszélgettünk.

— Az idei választások — a 
szervezeti rendszer, a hozzá
kapcsolódó vezető szervi ha
táskörök és a választási me
chanizmus módosítása követ
keztében —, bizonyos mértékig 
eltértek a korábbiaktól. Mind
ezeket figyelembe véve hogyan 
értékeli azt a munkát, ami 
szervezeteink mögött van?

— A választások eredmé
nyeinek, tapasz (alatainak 
elemzése során először azok
nak a társadalmi körülmé
nyeknek a hatásáról kell szól
ni, amelyek a szakszervezeti 
választásokat jellemezték. El
ső helyen említeném a párt 
XII. kongresszusát. A  kong
resszusi felkészülés, a határo
zatok feldolgozása, a választási 
időszakra jellemző rendkívül 
élénk politikai érdeklődés és 
aktivitás a mi munkánkat is 
nagymértékben segítette. K i
tünően fel tudtuk használni 
azt a pezsgő politikai légkört 
aközügyek iránti fokozott ér
deklődést, amely a pártkong
resszust övezte. Igen fontos
nak tartjuk azt is, hogy éppen 
a szakszervezeti választások 
adták az első alkalmat, hogy 
a XII. kongresszus eredmé
nyeiről, politikai hatásáról, 
határozatáról még „melegé
ben” szót váltsunk a szakszer
vezeti tagokkal.

Amikor az aktivisták, tiszt
ségviselők beszámoltak az el
telt öt évben végzett munká
jukról, ők maguk is, de a hoz
zászólások nagy részében a 
tagság is pozitívan értékelte, 
hogy a szakszervezeti demok
rácia jó irányba fejlődik, a ve
zetők igénylik a tagság véle
ményét és a döntések kialakí
tásánál figyelembe is veszik 
javaslataikat. Ma már egyre 
többen beleszólnak nemcsak a 
szakszervezetét érintő kérdé
sekbe, hanem a gazdaság ter
vezésének, szervezésének
ügyeibe, a szociális ellátás 
alakításába és a bérpolitikába. 
A  nevelő, tudatformáló tevé
kenység eredményei érzékel
hetőek tagoknál és tisztségvi
selőknél egyaránt. Egyre töb
ben vannak, akik már nem kí
vülállóként szemlélik dolgain
kat, hanem felelősséggel ma
gukénak vallják az elért ered
ményeket és a meglevő hibá
kat.

Szóba került a választó ér
tekezleteken minden, ami a 
dolgozók élet- és munkakö
rülményeivel, munkájukkal, 
feladataikkal összefügg. Visz- 
szatérő gondként jelentkezett 
például a szociális ellátás, a 
munkarend, a szolgálati ve
zénylés, az anyag- és alkatrész 
ellátás, de sok szó esett a 
munkahelyi légkörről, a mun
kaszervezésről, a fegyelemről 
a pihenésről, a kultúráról, és 
a sportról, megoldott és megol
datlan kérdésekről. A  hozzá
szólásokból általános igény
ként csendült ki a bérszínvo
nal megtartása — és a lehető
ségekhez képest —, folyama
tos emelése. Ma már mi is vi
lágosabban látjuk, hogy egyre 
élesebb és tarthatatlanabb az 
a feszültség, amely a középve
zetők bérének lemaradása 
miatt eddig is érezhető volt. 
Csaknem mindenütt felmerül
tek a munkaverseny szervezé
sének eredményei és gondjai, 
ezzel kapcsolatban az ösztön
zők hatékonyabb alkalmazá
sának szükségszerűsége

— Mi az, amit a választások 
általános tapasztalataiként le
het értékelni?

— Általános tapasztalat, 
hogy a termelést, s a gazdál
kodást segítő munkánkról a 
tagság, valamint a partner 
párt- és gazdaságii szervek vé
leménye kedvező volt. Elisme
rik a szervező, nevelő, agitá- 
ciós és propagandamunkánk
ban az utóbbi időben bekövet
kezett kedvező változásokat is. 
Jelentős fejlődést látnak — ez 
a véleményekben jól mérhető 
volt —, munkánk, munkamód
szereink demokratizálásában, 
a munkahelyi demokrácia ki- 
terjesztésében. Az eredmények 
itt még az össztársadalmi lé
pésekhez képest is számotte
vőek voltak. Hozzájárult ehhez 
az is, hogy a vasútnál ezen a 
téren nagy volt az elmaradás, 
de úgy érezzük a fejlődésnek 
törekvéseink, erőfeszítéseink is 
meghatározói voltak.

Nefn ilyen egyértelmű ér
dekvédelmi, érdekképviseleti 
tevékenységünk megítélése. A 
munkarenddel, a szociális ellá
tottság hiányaival, a szolgálati 
vezényléssel, a lakóhelytől 
messze eső kirendelésekkel, a 
túlórázgatásokkal, a ki ném 
adott szabad idővel kapcsolat
ban felmerült sok észrevétel, 
kritika egyértelművé tette, 
hogy különösen a kisebb kol
lektívák, egyes rétegek és 
egyének érdekvédelmében is 
előre kell lépnünk.

A munkánkat érintő jogos 
kifogások mellett olyan észre- i 
vételek is elhangzottak, ame
lyek abból adódnak, hogy 
még nem mindenütt ismerik 
eléggé a vasutas-szakszervezet 
tevékenységét. Ez is tanulságul 
szolgál számunkra

A tagság véleményének meg
ismerése egyértelművé tette 
azt is, hogy gyorsabban kell 
reagálnunk az élet változásai
ra. Még tovább kell erősíteni 
kapcsolatunkat a tagsággal, a 
partner párt-és gazdasági szer
vekkel. Növelni kell a tiszt
ségviselők politikai felkészült
ségét, felelősségérzetét, cselek
vőkészségét. Arra kell töreked
nünk. hogy a funkcionáriusok 
iránti bizalom minden szinten 
tovább növekedjék.

Öröm beszámolni arról, hogy 
a bizalmiak növekvő szerepé
nek jelei, a csoportjukban vég
zett egyre hatékonyabb mun
kájuk eredményei már jól mu
tatkoznak. Érzékelhető az is, 
hogy a gazdasági vezetők és a 
pártszervezetek mind több he
lyen ismerik fel a bizalmiak 
szerepének fontosságát. Az a 
szemlélet pedig már szinte 
mindenütt megszűnt, hogy 
..mindegy, ki lesz a bizalmi” . 
Ez lemérhető a dolgozók nagy
fokú érdeklődésén.. de a part
ner pártszervek és gazdasági 
vezetők hozzáállásán is.

A  bizalmiakkal kapcsolatos 
másik fontos eredmény, hogy 
döntő többségük eddig is meg
állta helyét s újraválasztá
sukra ezúttal is sor került. Pe
dig a tagság mindenütt kriti
kusan értékelte munkájukat. 
Több helyen megszívlelendő 
javaslatként hangzott el: a 
bizalmiak ne várják mindig 
azt, hogy a dolgozók keressék 
fel őket javaslataikkal, pana
szaikkal, járjanak nyitott 
szemmel az emberek között és 
legyenek kezdeményezők az 
intézkedésekben.

Általánosítható tapasztalat 
az is, hogy a demokratizmus 
erősödik, egyre inkább nélkü
lözhetetlen igénnyé válik, hiá
nyában nem lehet előrelépni 
sem* a mozgalmi, sem a gazda
sági munka területén. Éppen a 
növekvő demokratizmus tette 
lehetővé azt az őszinte kritikus 
és önkritikus légkört, amely 
általában kedvező helyzetet te
remtett a beszámoló utáni vi
tában. A  hozzászólók felelős
ségérzettel mondtak Véle
ményt és figyelemre méltó ja
vaslataikkal nemcsak azt bi
zonyították, hogy magukénak 
érzik a munkahely eredmé
nyeit, gondjait, hanem azt is. 
hogy részt kérnek a problé
mák megoldásából.

Választási munkánk ered
ményességét alapvetően meg
határozta a körültekintő elő
készítő, a jó szervező munka. 
Az aktivitásban tükröződött a 
tagság tájékozottsága, a fon
tos eseményre irányuló agitá
ció és propaganda hatásossá
ga. A  társadalmi tisztségvise
lők, középszerveink, közpon
tunk politikai munkatársai az 
egész időszak alatt tervsze
rűen, folyamatosan látogatták 
és útmutatással segítették az 
alap- és középszerveket. A 
közvetlen tapasztalatszerzés 
nemcsak javította a valóság
hű, gyors információáramlást, 
hanem a felszínre kerülő prob
lémák megoldását is gyorsí
totta.

— A  bizalmi testületek lét
rejötte, a bizalmiak megnöve
kedett szerepe új igényeket 
támaszt az irányító munkában. 
Sőt, az eddigi munkamódszer, 
a munkastílus átgondolt fej
lesztését is megköveteli. E te
kintetben mit tart most a leg
fontosabbnak?

— A bizalmi testületek mun
kájának megalapozása szem
pontjából nem tűr halasztást 
az, hogy az új bizalmiakat, fő
bizalmiakat mielőbb felkészít
sük feladataikra. Haladéktala
nul meg kell velük ismertetni 
sokirányú tennivalóikat, egy
szóval mindazt, amit mint a 
szakszervezeti csoport vezetője 
és a bizalmi testület tagjaként 
kell majd végezniük.

A  szervezetten sorra kerülő 
felkészítő megbeszélések mel
lett már az első ülésen napi
rendre kell tűzni a testületi 
munkával kapcsolatos felada
tokat. Azokban az alapszer
vezetekben, ahol a bizalmi tes
tületnek nem minden bizalmi, 
főbizalmi tagja, ott célszerű, 
ha annak módját is tisztázzák, 
hogyan kell a testületből ki
maradó bizalmiakat, illetve 
azok szakszervezeti csoportjait, 
magát a tagságot folyamatosan 
bevonni a testület munkájá
ba. Természetesen a bizalmi 
testület munkájának indításá
nál az is nagyon fontos, hogy 
összegezzék a választás tapasz
talatait, a tagság javaslatait, 
észrevételeit és ezek figyelem
bevételével alakítsák ki az év 
hátralevő hónapjainak a tenni
valóit.

A  bizalmi testületek mun
kájának kialakítása, illetve 
fejlesztése hosszabb folyamat 
Ezért nagyon fontos, hogy kö- 
zépiránvító szerveink is figyel
jenek oda munkájukra. Ezek
re a testületekre a jövőben 
mindenütt bátran lehet és kell 
is építeni.

— A  szakszervezeti tisztség- 
viselők felkészítésének másik, 
ma már nélkülözhetetlen ele
me a tervszerű, szervezett ok
tatás. Mit tervez a vasutas
szakszervezet, hogy képessé 
tegye a bizalmiakat és a tes
tületek tagjait a megnöveke
dett feladatok ellátására?

— Mint ismeretes, a szak- 
szervezetek oktatási tevékeny
ségének három fő területe van: 
a függetlenített tisztségviselők 
hosszabb időtartamú, iskola
szerű képzése, a társadalmi ak
tivisták oktatása és a tömeg
politikai oktatás. Most talán 
legfontosabb a bizalmiak ok
tatása, amelyet az alapszerve
zetekben kell elvégezni. Ennek 
a felkészítésnek a napi felada
tok elvégzésére kell korláto
zódnia. A  bizalmiak tanfo
lyamrendszerű alapképzése 
1981 januárban kezdődik. 
Alapszervezeteinknek ettől 
függetlenül havonta kell tájé
koztatót tartani a bizalmiak és 
főbizalmiak részére.

A  bizalmiakéhoz hasonlóan 
szeretnénk megszervezni a 
társadalmi tisztségviselők ok
tatását. Képzésüknél, a helyi 
lehetőségek és igények figye
lembevételével bővítjük az 
esti és levező oktatást. Ennél 
a képzési formánál mindenütt 
a balatonkenesei oktatási köz
pontunkban sorra kerülő tanfo
lyamokon is, arra kell töre
kedni, hogy az előadás szak
szerű, a részt vevők ismeret- 
anyagához igazodó, politikus, 
vagyis az adott téma feldolgo
zása vonzó legyen. Legalább 
annyira fontos követelmény az 
is, hogy azok kerüljenek is
kolára, akiknek erre a legna
gyobb szükségük van. Ponto
sabban fogalmazva, szakszer
vezeti bizottságaink fordítsa
nak nagyobb gondot a hallga
tók kiválasztására és mo6t az 
új tisztségviselőket küldjék a 
különböző alapfokú tanfolya
mokra.

— A  választások tapaszta
latainak elemzése, feldolgozá
sa, egybe esik a X. kongresz- 
szusra való felkészüléssel, pon
tosabban fogalmazva, a kü
lönböző dokumentumok elké
szítésével. Hol tartunk jelenleg 
a kongresszusi felkészülésben?

— A két kongresszus között 
végzett munkáról szóló írásos 
beszámoló már elkészült. Az 
utolsó simítások vannak még 
hátra és a terjedelmes anyag 
elnyeri végleges formáját. El
készült már a szóbeli beszá
moló vázlata is. Most van ké
szülőben a határozattervezet, 
melyet szeretnénk a tagság elé 
vitára bocsátani. A  kongreszu- 
si felkészülés, a dokumentu
mok elkészítése mellett azt is 
jelenti, hogy minden szinten 
tervszerű munkával segítjük 
az új tisztségviselőket. Ez a 
segítségnyújtás olyan legyen, 
hogy érezzék: mindenben tá
maszkodunk munkájukra. 
Természetesen arról sem sza
bad megfeledkeznünk, hogy a 
vasút nehéz őszi forgalom 
előtt áll. S mi közben kong
resszusra készülünk, úgy kell 
dolgozni, hogy az áruszállítás
ban ne legyen fennakadás, Nt 
feledjük, közeli és távoli jö 
vőnk függ attól, hogyan dolgo
zunk.

Visi Ferenc

A vasút és a vasutasok érdeke is, 
hogy jobban, hatékonyabban dolgozzunk

Pécsett is megválasztották a területi 

szakszervezeti bizottságot

A  pécsi területi bizottság 
vezetőségválasztó küldöttérte
kezletére június 28-án Pécsett, 
a Pécsi Vasutas Sportkör 
sportcsarnokában került sor. 
A z  elnökségben helyet foglalt 
Szemők Béla, a vasutas-szak- 
szervezet titkára, Mester Ala
jos vezérigazgató-helyettes, 
iMészáros András, a pécsi vas- 
útigazgat óság vezetője, Földes 
Andrásáé, a megyei párt-<vég- 
rehajtóbázottság tagja, továb
bá a Baranya, a Somogy, a 
Zala és a Tolna megyei SZMT 
képviselői.

A  tanácskozást Torma Ig
nác, a területi 'bizottság elnö
ke nyitotta meg, majd Hal- 
may Árpád, a területi, bizott
ság titkára szóban kiegészítet
te az írásos beszámolót.

— Ma már természetes, hogy 
első helyen szólunk a terme
lést, a Gazdálkodást segítő te- 

i vékenységünkről — mondotta 
bevezetőjében. — A vasút, a 
vasutasok érdeke egyaránt azt 
kívánja, hogy hatékonyan dol
gozzunk, takarékosan bánjunk 
a nagy értéket képviselő esz
közökkel. Ez azt jelenti, hogy 
nagyobb feladatot kell vállal
ni a termelés minden fázisá
ban. kezdve a tervezéstől a 
végrehajtásig. Ezt a célt kell 
szolgálni a nevelő munkának 
is.

A  tervezésben való részvé
téi hangsúlyozásánál kitért a 
tíb titkára arra is, hogy a 
szakszervezeti szerveknek a 
jövőben önálló elképzelésekkel 
kell rendelkezniök a dolgozók 
által felvetett igények és a le
hetőségek közötti optimális

összhang megteremtését ille
tően. Köztudott ugyanis, hogy 
a jól előkészített^ széles kör
ben megvitatott terv alapja a 
jó  munkának.

A  területi, bizottság titkára 
ezután a jogokról és ezzel pár
huzamosan a kötelességeikről 
beszélt. Hangsúlyozta, hogy e 
tekintetben, az üzemi demok
rácia fórumain éppúgy, mint 
a testületi üléseken a tisztség- 
viselőknek, aktivistáknak igé
nyesebbnek kell lenmök. Min
denkinek érezni kell a fele
lősséget akikor, amikor a na
gyabb vagy kisebb kollektívát, 
esetleg az egyént érintő kér
désekben. kell dönteni.

A  beszámoló a továbbiak
ban, a vasút gazdasági veze
tőivel való együttműködésről, 
a partnerkapcsolatok alakulá
sáról tájékoztatta a küldötte
ket, majd a rétegmunkát is 
érintve értékelte a bizalmi és 
az alapszervezeti választások 
tapasztalatait.

A területi bizottság titkárá
nak szóbeli kiegészítője és a 
számvizsgáló bizottság elnöké
nek jelentése után megnyitott 
vitáiban 14-en kaptak szót. A 
vasutas-szakszervezet elnöksé
ge nevében Szemok Béla tit
kár értékelte a pécsiek mun
káját.

A bizalmi küldöttek ezután 
megválasztották a pécsi vas- 
útigazgatóság 15 tagú terü
leti szakszervezeti bizottságát. 
A  testület elnöke Pápa Jenő 
nyugdíjas, titkára Hátmay Á r
pád lett. Az öttagú számvizs
gáló bizottság, elnöke ismét 
Szalai Edit.

S Z O M B A T H E L Y .•

Változás a titkári poszton
Szombathelyen a járműjaví

tó művelődési házában zajlott 
le az igazgatóság területi 
szakszervezeti bizottságának 
megválasztása. A  Nyugat-Du- 
nántúl vasutasságának eme 
nagyjelentőségű eseményén 
megjelent Horváth Lajos, az 
MSZMP Szombathelyi városi 
Bizottságának első titkára, dr. 
Horváth Lajos vasútigazgató, 
Nagy Lajos, a Szakszerveze
tek Vas megyei Tanácsának 
vezető-titkára, Gáspár Imré
vé dr., a vasutas-szakszerve
zet osztályvezetője, az elnök
ség tagja, dr. Ács Imre, a 
MÁV Vezérigazgatóság szak
osztályvezetője, és képvisel
tette magát a Szakszervezetek 
Veszprém megyei, illetve Za
la megyei Tanácsa is.

A  területi tanácsi, illetve 
bizottság 1975-Ös választó ér
tekezlete óta végzett munkájá
ról hű képet adott az előze
tesen elkészített írásos be
számoló, amelyet a küldött- 
értekezleten Auguszt János 
titkár szóban még kiegészí
tett. Lényeges megállapítás
ként hangzott el, hogy a 
területen végzett mozgalmi 
munka eredményesen járult 
hozzá a szakszervezetünk IX. 
kongresszusán hozott határo
zat végrehajtásához, figye
lembe véve az MSZMP XI. 
kongresszusán elfogadott
irányelveket. Az eltelt öt év 
alatt alkotó módon, kiegyen
súlyozott politikai légkörben 
munkálkodtak a szakszerve
zet választott testületéi. Erő
södött a szervezeti élet, ki- 
szélesedett a szakszervezeti 
bizottságok tömegkapcsolata. 
Az elért eredmények hatásá

ra nőtt a szakszervezet tekin
télye a vasutasság, ezen belül 
a társadalmi, politikai, gaz
dasági vezetők körében.

Ezt a megállapítást konk
rét adatokkal, bizonyított té
nyekkel támasztották alá a 
beszámoló különböző fejeze
tei, majd pedig a vitában fel
szólaló küldöttek. A  területi 
bizottság és az alapszerveze
tek termelést segítő tevékeny
ségének nagy része volt pél
dául abban, hogy 1975-höz 
viszonyítva tavaly mintegy 4,5 
százalékkal nőtt az elszállí
tott árutonna, ugyanakkor a 
kulturált utazás megteremté
sében is sikerült előbbre lép
ni. A  javuló eredmények zá
logát részben a termelékeny
ség emelése, másrészt az üze
mi demokrácia fejlődése, a 
szocialista munkaverseny és 
az újítómozgalom élénkülése 
képezte. Javultak a dolgozók 
élet- és munkakörülményei. 
A  beszámolási időszakban 827 
vasutas 45 és fél millió forint 
lakásvásárlási támogatásban 
részesült, ami csupán egyet
len adat a szociális ellátás
ban elért megannyi eredmény
kÖZÜl.

Az ilyen és hasonló megál
lapításokat tartalmazó beszá
moló elfogadása óhatatlanul 
együtt jár a területi bizottság 
titkári posztján munkálkodó, 
de hamarosan nyugdíjba vo
nuló Auguszt János érdemei
nek elismerésével is.

A  választás eredményeként 
a szombathelyi vasútigazgató- 
ság területi szakszervezeti bi
zottságának elnöke Zsófics 
Erzsébet, titkára pedig Hajas 
Endre lett.

Bizalmiak tanfolyama Debrecenben
Háromnapos fekészítő tanfolyamot rendezett a debreceni 

körzeti üzemfőnökség szakszervezeti bizottsága az állomás 
nagy oktatótermében a főbizalmiak, bizalmiak és helyette
seik részére.

A  tanfolyamot Czeglédi Sándor szb-titkár nyitotta meg, 
majd Papp Sándor körzeti üzemfőnök tartott tájékoztatót az 
üzemfőnökség megalakulásának szükségességéről, feladatairól. 
Az előadáson a hallgatók megismerkedhettek a szakszervezet 
felépítésével, a bizalmiak jog- és hatáskörével, valamint a 
társadalombiztosítás és az üdültetés legfontosabb szabályaival
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Ö t év alatt 1700 kilométer 
vasúti pályát újítottak fel

NAGYAPÁTÓL AZ U N OKÁIG...

Zöld párolis família
BESZÉLGETÉS DR. TELEK JÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESSEL
Immár a befejező szakasz

hoz érkeztünk, a népgazdaság 
ötödik ötéves tervidőszakának 
utolsó fél esztendejében já
runk. Van, ahol a  hátralevő 
hónapok még érdemi változást 
hozhatnak, ám ott kedvezőbb 
a helyzet, ahol a hetvenes 
évek derekán meghirdetett cé
lok részarányosán teljesültek, 
örvendetes, hogy ilyen terület 
a vasúti pálya rekonstrukciója, 
s kétszeresen örvendetes, hogy 
ott léphettünk előre, ahol 
nagy volt az elmaradás.

A terv megvalósul

— A hetvenes évek első fe
lében, a negyedik ötéves terv 
időszakában a M ÁV-nál fel
borult az „egyenkapacitás”, 
mégpedig a jármüvek javára, 
a helyhez kötött berendezések 
rovására — mondja dr. Telek 
János vezérigazgató-helyettes, 
aki e megbízatása előtt a pá- 
'lya-rekonstrukcióval foglalko
zó 6. szakosztályt vezette. — 
A  mostani, ötödik ötéves terv
törvény annyiban is előnyös 
volt a számunkra, hogy első 
esetben nem forintösszegben, 
hanem egyértelmű naturáliák- 
ban határozta meg a fejlesz
tési feladatot Jelesül: 1700 
kilométer pálya rekonstrukció
ját írta elő, ez a teljes vágány
hálózat mintegy 11 százaléka, 
továbbá 2700 kitérő cseréjét is 
célul tűzte.

— összehasonlításul: meny
nyire telt a megelőző ötéves 
tervben?

— Az évtized első felében 
1185 kilométer pályát és 2090 
kitérőt újítottunk fel. Most 
négy év alatt, 1979 végéig, 
előbbre jutottunk: 1390 kilo
méter hosszú pálya született 
újjá, a kitérőkből pedig 2240 
készült el. Ez még valamelyest 
jobb is a részarányos tervnél, 
s immár bizonyos, hogy az 
esztendő végéig matadéktala- 
nul teljesül, amit célul tűz
tünk. Népgazdasági szempont
ból igen fontosnak tartom, 
hogy az 1700 kilométernyi re
konstruált pályának csupán 
kétharmada készült-készül új 
anyagból, egyharmöda oedig a 
fővonalból viss zár vert felépít
mény anyagából, * mellékvo
nalakon.

— Az áthelyezett sínek a 
kisebb forgalomnak még meg
felelnek?

—  Olyannyira, hogy várha
tóan évtizedekig a helyükön

maradhatnak, s a tengelyerő 
a korábbi 11 tonnáról 21 ton
nára emelkedik. A  mostani re
konstrukció hatására a 21 
tonnás tengelyerejű vonalak 
részaránya 56 százalékról 61,5 
százalékra, az 54 kilogrammos 
rendszerű felépítmény pedig
— a törzshálózaton — 10 szá
zalékról 26 százalékra emel
kedik. S itt említem meg azt 
is, hogy eközben hetvenhét 
iparvágányon cseréltük a fel
építményt, körülbelül hetven 
kilométernyi hosszon.

— Említette: korábban fel
borult az egyenkapacitás a 
helyhez kötött berendezések 
rovására. Miként sínylette ezt 
meg a pálya, s az egyensúly- 
zavar milyen hátrányokkal 
járt?

— Az ötödik ötéves terv 
kezdetén hozzávetőleg 4150 ki
lométeres rekonstrukció-lema
radásban volt a MÁV. Érzé
keltetésül: a világháborús ká
rok helyreállítását követően 
ez volt a mélypont. A  hátrá
nyok pedig: rengeteg lassú je l 
bénította a forgalmat, a nem
zetközi fővonalakon — a 
szomszédos országokhoz képest
— nagyon alacsony volt az 
utazási sebesség. A  fővonalak 
egy részén és a mellékvonala
kon á  tengelynyomás is ala
csony volt, s ez gátolta a nagy 
raksúlyú kocsik kihasználá
sát.

Több mint 
tíz milliárd forint

— Melyek voltak e nagy 
munka színterei?

— Igen jelentős rekonstruk
ció folyt, és folytatódik még 
a hatodik ötéves tervben is, 
a Budapest—Hegyeshalom kö
zötti vonalon, ahol Budaörs és 
Tatabánya-felső között, öt
ven kilométernyi hosszon, új,
—  a korábbinál kedvezőbb — 
nyomvonalon, gyorsabban 
mehetnek a vonatok. Nagy 
munkát végeztünk a Budapest 
—Szolnok—Záhony, a Buda- 
dapest—Miskolc, a Szerencs— 
Nyíregyháza, a Püspökladány 
—Biharkerésztés vonalon, és 
még sok helyütt. Jelentősebb 
csomópont-rekonstrukció nem 
volt ugyan, de megkezdődtek 
Kelenföld megújításának mun
kálatai.

— Mennyibe kerül mindez?
— Négy esztendő számai: 

1979. végéig a pálya és a ki

térők építésére együttesen 9 
milliárd 130 m illió forintot 
fordítottunk. Vagyis öt év 
alatt a  kiadások meghaladják 
a tízmilliárdot.

— Korábban sok szó esett 
az építést hátráltató munka
erőhiányról. Most enyhültek 
a gondok?

—  Nemcsak enyhültek, ha
nem meg is szűntek. Ennek 
több oka van. Ami az éves 
kereseteket illeti: az építő pá
lyamunkások az 1975-ös, átla
gos 34 ezer forinttal szemben 
tavaly 43 ezer forintot vittek 
haza. Sokat javultak a szo
ciális és a munkakörülmé
nyek is. Alapvetőnek tartjuk, 
hogy hatalmasat léptünk élő
re a pályaépítés és -fenntar
tás gépesítése terén — jósze
rével száműztük a nehéz fi
zikai munkát. A  törzshálózat 
vonalait ma már géppel tart
juk karban, 1980. végéig, vagy
is öt év alatt, hozzávetőleg 
egymilliárd forintot fordítunk 
e fejlesztésre.

Biztonságosabb lesz 
a közlekedés

— Jóllehet, a népgazdaság 
hatodik ötéves terve még csu
pán körvonalazódik, a  szá
mok nem ismeretesek; a most 
véget érő középtávú terv pá
lyafelújítási eredményeit f i
gyelembe véve milyen remé
nyekkel tekinthetünk a nyolc
vanas esztendőkre?

—  Az ötödik ötéves terv
időszak igen jelentőn szakasza 
a M ÁV megújulásának: meg
indult az egyenkapacitás hely
reállítása, biztonságosabbá 
vált a vasúti közlekedés. A  
teljes egyensúlyhoz a hato
dik ötéves tervben 2000 kilo
méter hosszú pálya rekon
strukciójára volna szükség ... 
Ha a terv még képlékeny is, 
az nyilvánvaló, hogy Buda 
pest—Hegyeshalom, Budapest 
—Záhony és Budapest—Mis
kolc között folytatódnak a 
munkálatok. Hogy milyen 
ütemben, arra csak később 
adhatunk választ. Ha 1981 és 
1985 között, a pályarekonst
rukció során, a lemaradás 
nagyobbik részét sikerül pó
tolni, akkor az évtized köze
pére több .vonalon, hosszabb 
távon, az óránkénti 140 kilo
méteres isebességet is elérhe
tik a gyorsvonatok.

— földes —
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, „Vasúti alkalmazott jelenlé
te nélkül kocsikat mozgatni 
szigorúan tilos!” — figyelmez
tet a  rak odóvágány meLleitJtfi 
tábla elmosódott feliratai. 
Nincs, aki ezt komolyan ven
né, hiszen kocsi sincs az állo
máson. Legutóbb nyolc évvel 
ezelőtt jártam itt, akkor még 
a vona'öfogadó vágányokat is 
vagonok foglalták el. A  gőzös 
úgy tudott csak „körbejárni” , 
hogy a személykocsikat kitolta 
az emelkedőiben fekvő vonal
ra, ott leakasztották, a moz
dony beszaladt a  foglalt vá
gányra, a személykocsik pedig 
a másik sínpárra gurultak. A  
forgalmi irodában idősebb ko
rú flérfi a szolgálattevő.

—  Engem közvetlenül is 
érintett volna a vasút meg
szüntetése. A  korban benne 
vagyok, más állomásra menni 
már nem akartam, ezért kér
tem a nyugdíjaztatásomat. Meg 
is kaptam a felsőbb szervek 
engedélyét, de két héttel ez
előtt meghalt a feleségem, s 
mivel a vonal marad, vissza
vontam a kérelmemet. 1950- 
ben szegődtem a vasúthoz. A  
pályafenntartásnál előmunkás 
voltam, mert pályamester 
akartam lenni, de nem sike
rült. Hatvankettőben átjöttem  
a forgalomhoz, azóta itt va
gyok 'Bajánsenyén.

Mikor falugyűlésen felvetet
ték a vasúit megszüntetését, 
általános tiltakozás volt a  vá
lasz — folytatja az idős for
galmista. —  Ha visszaemlék- 
szem, harminc év alatt olyan 
kemény tél nem lehetett, hogy 
naponta legalább egy vonat

ne közlekedett volna. Autó
busz is jár a faluiba, s bizony 
megesett, hogy a busz csak a 
téesz javítóműhelyéig tudta 
magát bevonszolni. Az utasok 
választhattak: vagy maradtak 
otthon, vagy rohantak kilomé
tereket az állomásig, hogy 
legalább a vonatot elérjék.

— Most elhanyagolt az ál
lomás, de azelőtt mindig szép 
tiszta volt. Sárga kaviccsal 
felszórtuk a peronokat A r
rébb van egy kis rózsaker
tünk, de az utóbbi időben már 
nem pótoltuk a kiszáradt tö
veket. Minek, ha úgyis meg
szűnik a vasút? Bajánsenyé- 
nek egykor nagy teherforgal
ma volt, s a tervünket rend
szeresen túlteljesítettük. Nézze 
csak! Nem véletlenül kaptuk 
az okleveledet.

Nyolc oklevelet számoltam 
meg a faion. Alattuk két szo- 
cialistabrigád-z ászló. Jobbra
tőlük a  grafikonos menetren
den'keresztberagasztott felirat: 
„A z országhatárcsonkába ko
csikat szalasztóm tilos!” Egé
szen oldalt az ajtó mellett egy 
felhívás a  vágányát utasítás- 
szerű ellenőrzésére buzdít.

— Az áruforgalom azóta ro
hamosan csökken, amióta köz
tudott, hogy megszűnik a vo
nal. De ha meg is marad, a 
fuvaroztatókat nagyon nehéz 
lesz visszaszerezni, hiszen a 
vasút építette le őket.

Blajánsenyérpl gyalog akar
tam eljutni öriszentpéterre. 
Még körülnéztem a parányi 
váróteremben'. Kiragasztott
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hirdetményeket olvasgattam, 
amikor utolért a szolgálattevő.

—  Ne menjen gyalog! Jelez
tek egy másodrészt. Sínautó. 
Azzal visszamehet öriszentpé
terre.

Visszamentem az irodába 
Megszólalt a telefon. A  sín
autó egyelőre nem jön. Valami 
hidat vizsgálnak.

— Várjon. Van egy vasúti 
kerékpárunk, majd öriszent- 
péteren feladja a legközelebbi 
vonatra.

Viharvert biciklin kereke, 
zek a falu központjáig, ott té
rek rá majd a „jó” útra. öri- 
szentpéter előtt az út balolda
lán határőrök állítanak meg 
minden Bajánsenye felé 
igyekvő járművet. Alaposan 
szemügyre vettek engem is, de 
mivel pont ellenkező irányba 
haladtam, utamra engedtek.

Meredek lejtőben 'kanyarog 
az út a község házai közé. 
Gyorsabban megyek most, 
mint az erre közlekedő vonat. 
Alul csukott sorompó zárja az 
utat. Amint kezelője meglát, 
gyorsan felhajtja a rudakat, 
pedig ekkor már teljes erővel 
kontrázok. A  kerékpárt élvit
tem az állomásra, s megkér
tem a szolgálattevőt, hogy 
küldje vissza.

öriszentpéteren a tanácsel
nökkel szerettem volna be
szélni. Közölték, hogy várnom 
kell, mert átkerékpározott 
Nagyrákosra. Eltelik egy óra, 
az elnök még mindig távol. 
Engem meg az idő szorít, a 
fél egyes vonattal tovább aka
rok menni. Be kell érnem hát

Találkozás Szabó Józseffel, 
egy dunántáli vonalszakasz főpályamesterével

'Bolhán megosztották a sze
relvényt. A z  egyik része 
Szombathelyre ment, a másik 
pedig Zalaegerszegre, ahová 
én is utaztam. A  folyosón ci
garettázva figyeltem fel a de
resedé hajú vasúti tisztre. Az 
utolsó kocsi átjáróaj tájának 
ablakából nézte a mögöttünk 
elmaradó sínpárt. De oly fe l
tűnően, hogy végül is megszó
lítottam :

Szabó József főpályamester

—  Miért szegezi tekintetét 
oly kitartóan a sínekre?

—  Mert ez az én pályám 
— válaszolt egykedvűen, s 
hogy felém fordult észre vet
tem parolónj ának zöld színét.

—  Ezek szerint ennek a 
vonalszakasznak bizonyára ön 
a pályamestere.

—  Főpályamestere —  igazí
tott ki, majd hozzátette: —
Ukktöl Bobéig, illetve Zala- 
szentgrótig, 62 kilométernyi 
vonalszakaszon.

— És mióta?
— I t t  csak három éve, de 

egyébként 40 esztendeje szol
gálom a vasutat. Ezt tette az

a tanács egy másik illetékesé
vel.

V. Szilveszterrel szerencsém 
van. Lassan, nyugodtan beszól, 
szavait érthetően ejti.

— Hogyan fogadták az őr
ségiek a vasút megszüntetésé
nek elnapolását?

— Nem is lehet szóban ki
fejezni. Mindenki örül, hiszen 
az egész őrséggel összenőtt a 
vasút. Ügy tudom, amikor el
kezdődött a vonal építése, az 
őrségiek pénzükkel, munká
jukkal támogatták.

— Elképzelhető, hogy most, 
egy esetleges felújítás során 
az őrségiek társadalmi mun
kával részt vállalnának az át
építésben ?

— A  vonal négy tanácsot 
érint. Mi, őriszentpéteriek 
egyedül nem dönthetünk eb
ben a kérdésben, de biztos va
gyok benne, hogy adott eset
ben a többi község sem zár
kózna el.

— Továbbra is reményked
nek?

— Bízunk abban, hogy 
megmarad a vasút.

A várakozás és az elhúzó
dott beszélgetés után sietek az 
állomásra. Ilyenkor bezzeg 
nem késik a vonat, fél perc
nyire jártam tőle, amikor ber
regve tovazötyögött. A  szolgá
lattevő a kerékpárt elküldte, s 
miközben elköszöntem meg
jegyezte:

— Azért nekünk, helybe
lieknek is jobb volna, ha meg
maradna a vasút. . .

Tóth Zoltán

(Vége.)

apám, a nagyapám, itt  szol
gálnak a fiaim, menyeim, a 
testvérem, az egész rokonság.

Nocsak. Fordultam még na
gyobb érdeklődéssel a vasutas 
felé, s már tudtam, hogy ere
deti célomtól eltérve, Ukk 
állomáson le fogok szállni.

Szabó József f  5pályamester 
—  akivel köziben megismr- 
kedtem — rosszallóan ingatta 
a fejét. Szerénykedve próbált 
lebeszélni az írásról, de nem 
hagytam magam. Végülás 
megadta magát, s a beszélge
tésiből megtudtam, hogy a 
nagyapja vasúti pályamunkás, 
az apja pályamester volt.
Béla testvére a M ÁV  Vezér- 
igazgatóságon dolgozik. Há
rom fia  közűd József sza
kaszmérnök, felesége műszaki 
rajzoló, a másik fiú, Sándor 
pályamester, a harmadik fiú, 
János sem esett túl messze a 
„fájától” , mert vasutas csau
ládba nősült, akárcsak két 
bátyja, s így a nejek, nászok, 
s azok többi gyerekei — a 
kiterjedt nagy rokonság — is 
szinte valamennyien a vas
utat szolgálták, vagy szolgál
ják. És ami ebben a nagy 
vasutasdinasztiában a legér
dekesebb vonás: többségük a 
pályafenntartásnál teljesít 
szolgálatot.

— Gondolom, nem volt ne
héz a szakma, a hivatás vá
lasztása?

— Valóban nem — moso
lyog Szabó József —, hiszen 
bele születtem. Életem első lé
pései után mái* kapaszkodtam 
apám vonalibejáró hajtókájá
ra, s olyan családi körben ne
velkedtem, ahol szinte eleve 
elrendeltetett, hogy az apám 
nyomdokain haladok majd én 
is. 1948-ban szereztem pálya
mesteri képesítést. Sümegen 
érettségiztem, majd levelezőn 
végeztem a kétéves tisztkép
zőt. és most itt vagyok.

— És közben eltelt negyven 
esztendő.

— Az bizony el — nyúl de
resedé hajához a főpályames
ter —, és maholnap az én 
időm is lejár, de a stafétát, 
amit hajdan nagyapám kapott 
kézbe ezen a pályán, a fiaim, 
s remélem, hogy majd az uno
káim is viszik tovább.

— Mi a titka ennek a foly
tonosságnak, hiszen a mai fia
talok előtt ezernyi más, esetleg 
csábítóbb perspektíva is kí
nálkozik?

— Jobb magyarázatot én 
sem tudok annál, mint amit 
Moldova György a rólunk szó
ló regényében megírt. És bár 
volt egy keserves időszak, 
amikor a fiatalok átjáróháza 
volt a vasút, de most úgy lá
tom, érzem, hogy azok, akik 
néhány éve idekerültek, meg
ragadtak. Persze őket nem a 
„mozdony füstje csapta meg” és 
csalta állhatatosan erre a pá
lyára. Hogy mi, azt ők tud

ják, de nekünk, akik féltő 
szeretettel óvjuk ezt a pályát, 
most már jó  érezni, hogy van 
kikre hagyni a nagy öröksé
get. %

— A szolgálat után le tud-e 
„lépni” gondolatban is a pá
lyáról?

— Hát gondolatban nem
igen tudok. De azért felfrissü
lök otthon vagy a vonyarcvas- 
hegyi kis üdülőnkben, amit a 
fiammal együtt építettünk. Az
tán ne nevessen ki, de egy 
hobbim is van: pénzt gyűj
tök. Na, nem költeni való 
pénzt, hanem régi papírpén
zeket. A  Kossuth-bank óktól 
kezdve van vagy nyolcszáz kü
lönböző, más-snás országbeli 
papírpénzem is, aztán újító 
is vagyok. A  bronz- és ezüst 
jelvény után most fogom meg
kapni az aranyat.

— És más kitüntetése?
— 1960-ban kaptam kor

mánykitüntetést, négyszer K i
váló Dolgozó ckitüntetést. A 
szocialista brigádom pedig, 
amelynek húsz éve én is tag
ja vagyok, több kitüntetés 
után már két esetben a M ÁV  
Kiváló Brigádja címet is el
nyerte.

Szabó József munkaasztalán 
kimutatások, vaskos füzetek, 
a falakon különböző grafiko
nok. A  szakmai dolgokba kár 
lenne belebonyolódnom, de az 
megint csak kíváncsivá tesz, 
hogy kerül a szigorú szakem
ber hivatali kis könyvszekré
nyébe a madarakról, virágok
ról szóló kis könyvecske.

Szabó József mosolyog — 
mint akit valami csínytevé
sen kaptak —, majd így vá
laszol :

— Gyermekkorom óta sok 
madarat, virágot megismer
tem, de most már — a könyv» 
tanulmányozása után — a pá
lyatest két oldalán viruló vi
rágokat mind meg tudom szó
lítani, s a vonal mentén röp
ködő, fészkelő madarakat is 
nevükről ismerem.

— És az embereket, akik az 
ön irányítása alatt dolgoznak 
ezen a 62 kilométeres szaka
szon?

— A rró l ők tudnának bő
vebbet mondani — tért ki 
szerényen a válasz elől, de le
hetőségem nyílt arra is, hogy 
egy kicsit tapasztaljam, mi
lyen az emberi kapcsolata be
osztottaival. Egyikük például 
megjegyezte: A főpályamester 
szigorú, de igazságos ember. 
Aki a munkáját becsületesen 
elvégzi, annak nemcsak anya
gi, de az erkölcsi elismertetése 
is megvan.

ö t  magát pedig — Szabó 
József főpályamestert — úgy 
tartják számon felettesei, mint 
aki nemcsak kiváló szakem
ber, hanem olyan nevelő, ok
tató és családapa, akiből sok 
kellene a nagy vasutascsalád
ban.

Dávid József

A  főpályamester egy korszerű sínragasztási eljárás 
előnyeit magyarázza Ukk állomáson

(A  szerző felvétele)
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Tisztavatás a Déli pályaudvaron
Az idén, július 12-én is

mét a Déli pályaudvar ke- 
rengőjében került sor a 
MÁV Tisztképző és To
vábbképző Intézet nappali 
tagozatán végzett újdon
sült vasúti tisztek avatóün
nepségére. A  vasutasnapok 
e nevezetes, mindig látvá
nyos eseménye a szülőkön, 
hozzátartozókon, barátokon 
és ismerősökön kívül min
dig sok érdeklődőt vonz. 
így volt ez ezen a napsüté
ses szabad szombat délelőtt 
is.

Az avató ünnepségre 
meghívott vendégek között, 
a dísztribünön foglalt he
lyet Borbándi János, a  M i
nisztertanács elnökhelyet
tese, az MSZMP KB tagja, 
Kovács Antal, az MSZMP 
KB osztályvezetője, Urbán 
Lajos közlekedés- és pos
taügyi ... minisztériumi ál
lamtitkár. Koszorús Ferenc, , 
a vasutas-szakszervezet fő
titkára, dr. Fehér Józsefné, 
az I. kerületi, dr. Móró 
István, a VI. kerületi párt- 
bizottság titkára, Szűcs 
Zoltán, ~a M ÁV vezérigazga
tója, G. A. Por oh, a szov
jet vasutak Ívovi igazgató
ságának vezetője, L. Sz. 
Jagodovszky, a Szovjet
unió budapesti nagykövet
ségének titkára.

Az ünnepséget dr. Kun De
zső, a MÁV Tisztképző és To
vábbképző Intézet igazgatója 
nyitotta meg. Miután üdvö
zölte a vendégeket és az ava
tásra felsorakozott végzős 
hallgatókat, a következőket 
mondotta:

— Intézetünk a vasutasok 
ünnepén 195 magasabb szak
tudással rendelkező hallgató 
útrabocsátásával járul hozzá 
a vasút szállítási feladatainak 
teljesítéséhez. Örömmel je -

Szücs Zoltán, a M ÁV vezérigazgatója 
ünnepi beszédét mondja

(Laczkó Ildikó felvételei)

Az úttörővasutasok képvi
selői szalagot kötnek az 

intézet zászlajára

leüthetem, hogy valamennyien 
képesítést szereztek a pálya, 
fenntartási, a magasépítményi, 
a mozdonyszolgálati, a forgal
mi és a kereskedelmi tagoza
tokon. Az évfolyam összevont 
átlageredménye 3,55. Kitűnő 
bizonyítványuk alapján öten 
kaptak vörös diplomát, tizen

nyolcon végeztek jeles ered
ménnyel,

A  sikeres vizsgák alapján a 
M ÁV vezérigazgatója 43 hall
gatót vasúti tisztté, 74-et fő
tisztté, 59-et intézővé, 16-ot 
főintézővé nevezett ki. A  
GySEV vezérigazgatójának 
utasítására két hallgató tiszti, 
egy pedig intézői kinevezést 
kapott

A z intézet igazgatója ezután 
az oktató-nevelő munkában 
elért eredményekről adott rö
vid ismertetőt, végül e sza
vakkal fejezte be megnyitó
ját:

— Meggyőződéssel jelent
hetem: az évfolyam hallgatói 
szeretik szakmájukat, szám
talan tanújelét adták a vas
utasokra jellemző áldozatkész
ségüknek. Eddigi munkájuk, 
tanulmányi eredményeik, po
litikai helytállásuk alapján 
méltóak a vasút vezetőinek a 
bizalmára, a fuvaroztatók és 
az utazóközönség megbecsülé
sére. Ezért, mint az intézet 
igazgatója felkérem Szűcs 
Zoltánt, a M ÁV vezérigazga
tóját, hogy a díszszemlére fel
sorakozott, eredményesen vég
zett . tanfolyamhallgatókat 
avassa Vasúti* tisztekké.

Á  M ÁV vezér igazgató ja be
széde első részében visszate
kintett az első vasutasnap óta 
megtett útra. Hangsúlyozta, 
hogy három évtized alatt nagy 
változások mentek végbe a 
vasút és a vasutasok életében. 
Fokozatosan tért hódított a> 
korszerű technikára alapozott 
munkál tatás i rend. Jelentősen 
megnőtt a korszerű vonó- és 
vontatott járművek száma. Ez 
év végére a villamos és a dí
zelvontatás részaránya meg
haladja a 95 százalékot. A  v il
lamos- és dízelvom tatás a kor
szerű biztosító és távközlő be
rendezések nagyarányú fejlesz
tése, a pályafenntartási és épí
tési munkák gépesítése lehető
vé tette az évről évre növekvő 
szállítási feladatok teljesítését.

A  vasút fejlesztésének a 
biztonság fokozásában is meg 
kell nyilvánulnia. Ezért a 
tervidőszak végéig, a tömeg- 
közlekedés által igénybe vett 
utaknak a vasúttal történő 
szintbeni keresztezését az 
egész hálózaton automatikus 
sorompókkal biztosítjuk. K i
emelt feladatnak tekintjük a 
pályahálózat, a csomópontok 
és a rendező pályaudvarok 
korszerűsítését. Tovább bővít
jük a vonali és az állomási 
biztosítóberendezéseket. Nagy 
figyelmet fordítunk a közleke
déspolitikai koncepció megfo
galmazott céljainak megfelelő
en a gazdaságos szállítás leg

korszerűbb formáinak kialakí
tására. Ez nemcsak a vasút, 
hanem a népgazdaság érdeke 
is.

A  vezérigazgató az elért 
eredmények taglalása után a 
vasút előtt álló feladatokról 
beszélt, majd a tiszt; egységek 
felé fordulva a következőket 
mondotta:

— Önök. akik most fegyel
mezett sorokban várják tisztté 
avatásuk pillanatát, ismerik a 
vasúti munka szépségeit, ne
hézségeit. Készen állnak arra, 
hogy megnövekedett, kibővült 
szakmai és politikai tudásuk
kal, elkötelezetten, fiatalos 
tettrekészségükkel szolgálják 
társadalmunk, vasútüzemünk 
érdekeit, feladataink maga
sabb szintű ellátását. Termé
szetesnek tartjuk, hogy egyé
ni boldogulásuk lehetőségeit is 
mérlegelik. Bízom abban, hogy 
tudiák: elképzeléseik csak fe
gyelmezett, jó  munkájuk tel
jesítésével összhangban való
sulhatnak meg. őszintén kívá
nom, hogy hosszú évtizedekig 
élvezzék a jó l végzett munka 
örömét, választásuk szépsé
gé t. . .

Edidgi munkájukat, tanáraik 
fáradozását megköszönöm, az 
új felalatokhoz valamennyiük
nek jó egészséget, sok sikert 
kívánok. Önöket ezennel ál
lamvasúti tisztté avatom.

A  M ÁV vezérigazgatója, a 
tisztavatás ' után, a Nyugati 
pályaudvar Utasellátó étter
mében díszebéden látta ven
dégül az új tiszteket, taná
raikat és a meghívott vezető
ket. A z  ebéden Szemők Béla, 
a központi vezetőség titkára 
mondott pohárköszöntőt.

(visi)

Hegyi András vonatkísé
rő dél tájban érkezett 
haza a szolgálatból. I f 

jú felesége —  mint mindig — , 
friss főtt étellel és vetett ágy- 
gyal várta. A  fiatalember 
azonban a fürdés, majd az 
evés után nem az ágyba, ha
nem a melegítőjébe bújt, és 
bekapcsolta a rádiót.

— Miért nem fekszel le? — 
kérdezte az asszony.

—  Mert délután két órára 
be kell menni a főnökségre.

—  M i az isten csudájának 
már megint?

—  Vasutasnapi ünnepség 
lesz.

—  Azt nélküled is meg
tarthatnák —  mondta inge
rülten az asszony, majd szelí
debben folytatta:

Szegeden tartotta ülését 
a vasútegészségügyi tanács

A  Vasútegészségügy Tanácsa 
júniusban Szegeden, a M ÁV 
Területi Egészségügyi Központ 
épületében tartotta soros ülé
sét

A  tanácskozáson részt vett 
dr. Kádár Tibor professzor 
(OTKI), dr. Aczél György 
egészségügyi mániszterhelyet- 
tes és dr. Tori Endre, a Vasút
egészségügyi Igazgatóság ve
zetője. Bevezető előadást dr. 
Veres László, a TEK igazgató- 
főorvosa tartott, majd dr. Kiss 
Ferenc, -igazgató-főorvoshe- 
lyettes ismertette a rendelőin, 
tézet munkáját, gyógyító tevé
kenységét. Dr. Emfber Pál ma
kói üzemorvos, saját tapaszta.

lajtai alapján, a vonali vasú-t
orvosi munka sajátosságaival 
ismertette meg a jelenlévőket; 
végül dr. Fodor Ferenc egész
ségügyi felügyelő, a terület 
közegészségügyi problémáiról 
adott rövid tájékoztatási 

A  tanácskozás során a ven. 
dégek megtekintették az elmúlt 
évben átadott új rendelőinté
zetet. A  látottak alapján nagy 
elismeréssel nyilatkoztak an
nak felszereltségéről, s hang
súlyozták, hogy a rendelőinté
zetben az igazgatóság dolgozói 
részére az igen magas színvo
nalú megelőző és gyógyító 
munka biztosítva van.

—  Feküdj csak le. Hiszen 
tudod, hogy este a húgom 
kézfogójára kell mennünk. 
Pihend ki magad.

—  Nem vagyok fáradt — 
jegyezte meg titokzatos arc
cal a fiatalember, és hozzá
tette:

—  Jó lenne, ha kicsípnéd 
magad és te is eljönnél ve
lem, m ert...

A  férj nem tudta befejezni 
mondókáját, mert a felesége 
hűvösen közbevágott:

—  Megőrjítesz, András, ez
zel az örökös jövés-menésed
del. Hát nem elég a szol
gálat? Hol ilyen, hol olyan 
ülés, értekezlet, iskola-, meg
beszélés, társadalmi munka, 
meg ki tudja még, hogy mi 
minden. Itthon alig vagy, s 
akkor is csak alva látlak.

—  Ne túlozz, Irénke.
—  Hát nem így van?

TELEX, TÁVGÉPÍRÓ, FORRÓ D R Ó T :

A kényelmes utazás érdekében
így dolgozik a M Á V  Központi Helyelosztó Irodája

A  vasút Központi Helyel
osztó Irodája Budapest Keleti 
pályaudvaron üzemel. Ismert 
nemzetközi neve: MÁVRES.
Második szakcsoportú szolgá
lati főnökség, amely az Üzem
viteli Szakosztály irányítása 
alattit áll. A  hazad és külföldi 
turisták és a MÁVRES közötti 
kapcsolatot a kényelem igé
nye alakította ki. A z  ülő-, a 
háló- és a fekvőhelyes kocsik
ra váltott jegyek az utazás jó 
minőségét garantálják, hely- 
biztosítással1.

Szabó Miklós tanácsosit, a 
K M  vezetőjét kértük, adjon 
tájékoztatást munkájukról és 
a nyári forgalom eredményei
ről.

Megtízszereződött 
az évi forgaloai

— 1972-ben még csak 500 
ez'ir helykiutalást végzett ko
rábbi elődünk. Ma hét és fél 
m illiót! ö t  év alatt több mint 
tízszeresére nőtt az igénylők 
száma, miközben fejlődésen 
ment keresztül a helybiztosí
tási munka is. Korszerű helyi
ségeket kaptunk, teljes szociá
lis ellátottsággal. Munkánk a 
rendszerszervezés óta átfogja 
a vasútüzem egészét. A  leg
korszerűbb hírközlő rendsze
reik »— forródrót, telex, táv
gépíró, ‘DB-telefon — épültek 
•ki, vagyis a gyors és megbíz
ható helyelosztás segítőivé vál
tak ezek az eszközök.

—  {Mát jelent az Üzemviteli 
Szakosztály irányítása alá ren
delés a  KHJ üzemvitele szem
pontjából ?

— Megszűnt a folytonos lét
számváltozás, amely többek 
között az emberi tévedések és 
hibák forrása volt. Megszilár
dult a fegyelem. A  készség és 
képesség lett a döntő a mun
katársak megítélésénél. Az 
1978. április 1-i rendelkezés 
óta kialakult egy törzsgárda, 
és a munkahelyi légkör ked
vező változásával a korábbi 
problémák is megszűntek.

—  fTöírzsgárdáról beszélt. 
Milyen -követelményeknek kell 
megfelelni, hogy valaki a  KHI 
munkaközösségének tagja lé
gyen?

— Mindenekelőtt követel
mény az érettségi, a tiszti tan
folyam, a távgépíró-kezelői

vizsga és valamely idegen 
nyelv ismerete. Az itt dolgo
zók mindennek megfelelnek.

Otthon maradhat 
az autó

A  szolgálati vezető 16 éves 
forgalmi tapasztalatait hasz
nosítja ennél az európai mé
retű munkánál. Alaposan is
mernie kell az utasáramlási 
irányokat, szokásokat. Talán 
helyénvaló kérdés: a 60 napos 
előreváltás ellenére szükség 
van-e rögtönzésre, rendkívüli 
intézkedésre?

— Igen. Előfordult például, 
hogy a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok miatt a MALÉV 
nem indíthatta úttnak az uta
sait. Hozzánk irányították 
őket, és mi gondoskodtunk 
utazásukról. A z utóbbi időben 
hatással van a forgalomra az 
energiaválság ás. Mind többen 
hagyják otthon az autót, és 
szállnak fel vonatainkra* A z 
utazás minőségét az új be
szerzésű kocsik kényelme és 
higiéniája fokozza. Legutóbb 
harminc fekvőhelyes és húsz 
hálókocsit állított forgalomba 
a MÁV. Az utazóközönség sa
ját tapasztalata és a vasúti 
propaganda hatására él a 
jegy-előváltás lehetőségével, és 
utazását gondosan készíti elő. 
Ma már nemcsak az oda-, 'ha
nem a visszautat is indulás 
előtt a M ÁVRES útján szer
vezi, vezessen az út Lenim- 
grád-ba, Várnába, Madridba 
vagy Rómába.

— Mekkora készletből kér
hetnek helyjegyet az utasok?

— lA belföldi utazáshoz 3 
millió jegyet tartunk nyilván. 
Ebből 25 ezret utálunk ki na
ponta. Mivel elektronikus 
kapcsolást létesült a MÁVRES  
és a majna-frankfurti hely-

kezdték meg július elején a 
vonyarcvashegyi vasútállomá
son. Automata működteti a 
nyolc jelzőlámpát, a három 
fénysorompót és a váltókat. 
A  berendezés az éjszakai 
órákban felügyelet nélkül is 
működik.

központ között, gyakorlatilag 
mintegy 100 milliós a hely- 
készletünk. Ez a rendszer vég
eredményben a berni, a római, 
az utrechti és a frankfurti 
központok egyesített készletét 
tárolja memóriaegységében. 
Ám  az utasok egy másik, 100 
milliós készletből is kérhetnek 
általunk kiutalást —  nemzet
közi telexen, távbeszélőn és 
távgépírón keresztül — azon 
vasútoktól, amelyek nem tag
jai az IRIS-nek.

Gyakorlatilag 
hibátlanul...

Ezt a  szerteágazó, nagy gon
dosságot igénylő munkát a fő
nökség 35 dolgozója végzi. 
Többségük nő, s az átlagos 
életkoruk 30 év.

—  Ilyen- jelentős készlet 
nyilvántartása, lekérése és ki
utalása során milyen gyakori
sággal fordulnak elő hibák, 
tévedések?

— Panaszaink mennyisége a 
korábbiakhoz képest lényege
sen csökkent. Noha 25 nap 
alatt amnyi helyet adunk el, 
mint 1972-ben egész évben, a 
hibaelőfordulás öt ezrelék. A 
DB gazdasági és műszaki lap
ja szerint 1 m illió helykiuta
lásra 100 írásos panasz érke
zik. M i egyébként már meg
kezdtük a szeptemberi helyek 
elővételben történő utalását, 
vagyis a nyár részünkről las
san befejeződik.. .

Munka persze itt mindig 
van. A  „forródrót” -telefon ki
jelző fényei most is villognak. 
A  vonal -túlsó végén Békés
csaba, Szeged. Miskolc és a 
Walter készüléken, éppen egy 
koppenhágai utazáshoz kér
nek helybiztosítást. Minden 
úgy történik, ahogy a kedves 
utas kíván ja.. .

V. Szabó Béla

A  Balatonszentgyörgy és 
Tapolca közötti vonalon Ba- 
■latonederics után ezzel már a 
második mellékvonali vasút
állomás kapott automata biz- 
tosítóbererdezést. A  Vonyarc
vashegy] berendezés építésé
nek terveit a  szombathelyi 
igazgatóság szakemberei ké
szítették.

Vonyarcvashegy állomáson 
automata működteti a jelzőket

Új automata biztosítóbe-

— Nem.
András szelíden magához 

akarta ölelni az asszonyt, de 
azt csak bőszítette ez a gyen
gédség.

—  Hagyjál — rántotta ki 
magát férje  karjaiból és sír- 
vafakadt.

—  Mi bajod?
—  Még kérded? —  nézett 

szemrehányó szemekkel em
berére az asszony — , hiszen 
tudod, hogy hova kell men
nünk.

—  Ott leszünk a kézfogón is 
időben- —  nyugtatta a fele
ségét Hegyi András —, de az 
asszonyka újra felcsattant.

—  Én nem megyek veled, 
ha nem pihened ki magad. 
Olyan leszel, mint egy aszalt 
alma. Különösen, ha az ün
nepség után még iszol is.

— Pedig ott most duplán 
kell poharat emelni.

—  Hát csak eredj! És jobb, 
ha haza sem jössz, mert én 
már nem bírom ezt az éle
tet.

—  Ejnye, a betyár minde- 
nit! — gurult be most már a 
férj is —  hát mi -bajod van? 
•Nem rohanok haza szolgálat 
után, ahogy lehet mindig? Ta
lán italozok? -Elverem a kere
setem? Hát nem a családnak 
élek?

—  Meg sem kérdezted, hogy 
hol a gyerek —  vágott vissza 
az asszony.

f

—  Mert tudom, hogy el vit
ted az öreganyjához, hogy es
te nyugodtak lehessünk.

—  Nyugodtak? — legyintett 
az asszony. —  Mióta veled 
élek, soha nem Vagyok nyu
godt.

Hegyi Andrásnak ez már 
sok volt. Felugrott és olyan 
mozdulatot tett, mintha meg 
akarná ütni az asszonyt, de 
fegyelmezte magát, ötévi há
zasságuk alatt a munkája 
miatt volt már összezörrenés.

Különösen, ha helyettesíteni 
kellett, vagy ha nagy ünne
peken is szolgálatban volt. 
Dehát ezekről időben tájékoz
tatta az asszonyt: csak úgy 
jöjjön hozzá, ha ezt megérti, 
mert a vasutasfeleségeknek 
ilyen a  sorsa. Irénke akkor 
mindent vállalt. No persze, 
nagy volt a szerelem. Hely. 
mennyire igaz az, hogy lak
va ismeri meg egymást az 
ember.

Leszórta magáról a melegí
tőt, és felvette az ünnepi 
egyenruhát. Amikor elindult, 
az asszony utána kiáltott:

—  -Ezután élj a vasu-taddal. 
mert engem már nem találsz 
itthon!

Hegyi András vissza akart 
lépni, de meggondolta. Soha 
sem emelt kezet az asszony
ra. Most tenné éppen, amikor 
két óra múlva a Kiváló dol
gozó kitüntetést tűzik a mel

lére? Bolond fehémép. Majd 
megbékül, hiszen hogy tíz év 
alatt ennyire vitte, az az ő 
érdeme is. Dehát mint minden 
fiatalasszony, ő is azt szeret
né, ha a férje állandóan a 
szoknyája mellett ülne. Azt 
azért nagyon szerette volna, 
ha eljön vele az ünnepségre. 
Bosszantotta a dolog, hiszen 
Irén meg sem hallgatta, hogy 
miért kell föltétlenül jelmen
nie az ünnepségre.

András nem tudott igazán 
örülni a  kitüntetésnek. Gyor
san ott is hagyta a kollégáit, 
akik sűrűn emelgették po
haraikat az egészségére.

Ügy határozott, hogy haza
megy és lefekszik, ifiért az 
asszony biztosan nélküle megy 
el a kézfogóra. A  legnagyobb 
meglepetésére azonban otthon 
találta.

—  Hát te? —  nézett mo
solyogva asszonyára.

—  Nem fogom .kinevettet
ni magam nélküled.

— Aranyos vagy — neve
tett Hegyi András és gyorsan 
át akart öltözni, de az asszony 
megállította.

—  Az mi? — mutatott férje 
zubbonyára.

—  Látod, Kiváló dolgozó 
lettem.

—  És ezt csak így mon
dod? —  ugrott a férje  nya
kába az asszonyka, és nem 
engedte, hogy átöltözzön.

—  Na de így mégsem me
hetek a kézfogóra — tiltako
zott a férj.

—  De bizony, így jössz — 
nevetett a feleség — , mert e? 
egyszer én is büszkélkedni 
akarok veled.

Dávid József
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A PRO LETÁR NEM ZETKOZISEG SZELLEM ÉBEN

A  magyar vasutasok szerepe 
a szakszervezeti világmozgalomban

Tájékoztató a központi vezetőség június 27-i üléséről

A  világpolitikai folyamato
kait meghatározó erőviszonyok 
a béke, a haladás és a szocia
lizmus híveinek javára to
lódtak el. Ez kedvező feltéte
leket teremtett a magyar 
szakszervezeti mozgalom nem
zetközi tevékenységéhez, kap
csolatainak fejlesztéséhez.

A  magyar szakszervezeti 
mozgalom nemzetközi tekin
télye — amelyet az itthoni 
munka színvonalának állandó 
javításával alapozott meg 
— tovább nőtt. Tevékenysé
gének alapelvét a dolgozók 
érdekeinek képviselete és vé
delme, a békés egymás m el
lett élés elve, az enyhülés 
térhódításához és a béke meg
szilárdításához való hozzájá
rulás, a munkásszolidaritás 
és a pröletárinterríacionaliz- 
mus eszméje határozza meg. 
Adottságainkhoz és lehetősé
geinkhez mérten szakszerve
zetünk és tagsága aktív 
szerepet vállalt az alapelvek 
megvalósításában. Ezek szel
lemében építettük és erősí
tettük kapcsolatainkat.

M u n k a  és pihenés
Szakszervezetünk nemzetkö

zi munkájának szerves része 
a határállomások közötti szo
cialista mun'kavenseny. Az 
egyes vasúti szolgálati helyek 
és a különböző szocialista 
országok vasúti szolgálati he
lyei között szervezett csere
üdültetések, szakmai tapasz
talatcserék száma évente elér
te az ötvenet.

A  központilag szervezett, 
valutamentes csereüdüTtetés | 
keretében minden évben 160 
szovjet, lengyel, osztrák és 

rjNDK-lbeli gyermek pihenését 
tettük lehetővé balatonkene
sei üdülőnkben. Ugyanezek
ben az országokban a foga
dottakkal megegyező számú 
magyar gyermek üdült.

Jól szolgálta intemaciona
lista törekvéseinket a külön
böző vasutas művészegyütte
sek és sportcsapatok külföldi 
szereplése. Szakszervezetünk 
aktív tagja a Nemzetközi 
Vasutas Sportszövetségnek.

Nemzetközi kapcsolataink
ban meghatározó a szocialista 
országok vasutas-szakszerveze
teivel —  elsősorban a szovjet 
vasutas-szakszervezettel Való 
együttműködésünk további 
erősítése. A  két- és többolda
lú tapasztalatcserék tartal
masabbá váltak, és jelentősen 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
egymás munkamódszereit 
megismerve, a vasutassá# ér
dekében közös erővel keres
sük: miként tudnánk még 
jobban megfelelni a megnö
vekedett és új követelmények
nek. Ezekben a kapcsolatok
ban csökkentek a formális 
elemek, konkrétabbak, célra
törőbbek, tartalmasabbak let
tek a találkozók.

Nyíltan, őszintén
A z enyhülési politika át

meneti lefékeződése ellenére 
is tovább fejlődtek és széle
sedtek kétoldalú kapcsolata
ink a fejlett tőkés országok 

vasutas-szakszervezeteivel. 
Találkozásaink alkalmával a 
nyílt és őszinte légkör kiala
kítására törekszünk, s 07 
ideológiai ellentéteket háttér
be szorítva igyekeztünk eddig 
is egymás tevékenységének, 
véleményének és tapasztala
tainak megismerésére Mindez 
nagyban előisegítette a külön
böző társadalmi rendszerben 
működő szakszervezetek reá
lisabb megítélését.

Szakszervezetünk a nemzet
közi munkásszolidaritás szel
lemében támogatta azt a har
cot, amelyet a világ haladó 
szakszervezetei vívnak a tár
sadalmi fejlődésért, a békéért 
és a dolgozók érdekeiért. A  
szolidaritás erkölcsi és politi
kai oldalainak demonstrálása 
mellett szakszervezetünk tag
sága az eltelt öt évben 7,3 
millió forinttal járult hozzá 
a SZOT Szolidaritási Alapjá
hoz. Alapvető célunknak te
kintjük továbbra is a  szak- 
szervezeti világmozgalomban 
kibontakozó, történelmi át
alakulási folyamatok pozitív 
tendenciáiniak erősítését.

Nemzetközi munkánkra je
lentős hatást gyakorolt a  IX . 
Szakszervezeti Világkongresz- 
szus, amely többek között cél
ként jelölte meg az SIZVSZ 
és tagszervezeteinek jobb 
igazodását a jelenlegi helyzet 
támasztotta követellmények- 
hez. Ennek megfelelően vett 
részt szakszervezetünk az 
SZVSZ keretében működő 
Közlekedési és Szállítási Szak
szervezeték Nemzetközi Szö
vetsége munkájában. Rendsze
ressé váltak a nemzetközi vas
utas szakszervezeti szemi
náriumok, amelyeknek meg
szervezése három évenként a 
Vasutas Ágazati Bizottság te
vékeny közreműködésével és 
irányításával történik. Ezek a 
szemináriumok tették lehető
vé, hogy 1960. januárjában a 
Nemzetközi Munkaügyi Szer

vezet Belső Szállítási Bizott
sága 10. ülésén, Géniben, a 
munkásképviselők szakszer
vezeteik nevében egymáshoz 
nagyon közel álló álláspontot 
képviseljenek a vasutasok 
élet- és munkakörülményei, 
valamint szakmai képzése és 
továbbképzése tekintetében.

Tovább az úton!
Szakszervezetünk nemzet

közi tevékenységében tovább
ra is meghatározó a szocia
lista országok vasutas-szak
szervezeteivel, mindenekelőtt 
a szovjet vasutasok szakszer
vezetével kialakított kapcso
lataink . ápolása és a többol
dalú tapasztalatcserék fej
lesztése.

Megkülönböztetett figyel
met kell a továbbiakban is 
fordítani a fejlődő országok 
vasutas-szakszervezeteire, biz
tosítva őket szolidaritásunk
ról. A  fejlett tőkés országok 
osztályharcos és haladó irány
zatú szakszervezeteivel tovább 
kell erősíteni kétoldalú kap
csolatainkat. Hatékonyabbá 
kell tenni munkánkat a nem
zetközi vasutas-szemináriu
mok tevékenységében.

Az SZVSZ-hez tartozó Köz
lekedési és Szállítási Szak
szervezeték Nemzetközi Szö
vetsége céljaival összhangban 
kell mozgósítani dolgozóinkat 
a nemzetközi munkásszolida
ritás fokozására.

Baranyai Zoltán

Alkotó ifjúság
K iá llítás a  D éli p á lya u d va ro n

Gulyás János vezérigazgató-helyettes megnyitja a
kiállítást

(Laczkó Ildikó felvétele)

Csenget nem a világvége
A  Mátészalkai Körzeti 

Uzemfőnökség egyik határ
menti végállomása a négy- 
vágányos kié állomás, Csen- 
ger.

— Annak ellenére, hogy 
éjjel két órákor kell ébrednie 
annak, aki tíz órára Buda
pesten akar lenni, nem va
gyunk a világ végén —  mond
ja Kardos Gyula, az állomás 
fiatal főnöke.

A  nagyközség néhány éve 
még járási székhely volt. A 
közösségi, mozgalma élet ma 
is jellemzője. Ebből a csen
ged vasutasok bőven kiveszik 
a részüket: segítenek az őszi 
betakarításban, egy-egy szál
lítófélnek a vasúti kocsik 
megrakásában. Legutóbb a 
Göngyöleg Ellátó Vállalatnak 
segítettek almásládát pakol
ni, melynek eredményeként 
25 négytengelyes kocsi almás
láda került a termelőkhöz.

— Az ilyen akciók mélyítik 
a kapcsolatokat partnereink- 
kel, ugyanakkor a szállítási 
kötelezettségeinket is köny- 
nyebben tudjuk teljesíteni... 
Szükség is van erre, mert er
ről a kis állomásról hat hó
nap alatt 37 ezer tonna árut 
még soha nem szállították el 
— mondja nem kis büszke
séggel az állomásfőnök.

A z év második felére is 
maradt még szállítási, feladat 
bőven. Az országos hírű ter
melőszövetkeze'. vezetői már 
jelezték, hogy az almatermés 
jelentős mennyiségét szovjet 
hűtővagonokbai szeretnék 
szállítani.

A  kis állomásnak több 
mint tíz állandó szállítója 
van, A  fuvaroztatók évente 
rengeteg áru elszállítását vár
ják a 10 tagú kollektívától. A 
szocialista brigádban dolgozó 
vasutasok állják a sarat; ha 
kell, egy-egy kollégáért kalá

kában is dolgoznak. A  leen
dő uszodáért is — a Szamos 
partján épül meg — többször 
dolgoztak már társadalmi 
munkában.

Zsoldos

A  30. vasutasnap esemény- 
sorozatának szerves részeként, 
közvetlenül a  tisztavatás előtt, 
a Déli pályaudvar tágas utas- 
csarnokában Alkotó ifjúság 
kiállítás nyílt fiatal vasutasok 
pályamunkáiból.

A  kiállítást Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes nyi
totta meg. Bevezetőjében 
hangsúlyozta, hogy a vasút 
területén a fiatalok alkotó 
készsége tovább szélesedett. 
Ezt úgy kell értékelni, mint 
az ifjúságpolitikai munka fi
gyelemre méltó részeredmé
nyét.

— Ez a kiállítás már az új, 
az 1978-ban kiadott ifjúsági 
versenyformákra vonatkozó 
vezérigazgatósági utasítás ha
tását tükrözi — mondotta. — 
Nem szükséges külön ecse
telni, hogy a mai vasút, az 
automatizálás, a gépesítés egy
re magasabb foka mennyire 
követeli a jó l képzett, hozzá
értő fiatal szakembereket. 
Elegendő azt említeni, hogy a 
számítástechnika területén 
dolgozó szakemberek közel 50 
százaléka a távközlő és biz

tosítóberendezéseket üzemelte
tő és fenntartó részlegeinek 
35— 40 százaléka fiatal, de a 
villamos- és dízelmozdonyok 
vezetői és szerelői körében is 
hasonló az arányuk. Szerepük 
a vasút mechanizmusában, a 
legújabb ismeretek, a  legkor
szerűbb technika alkalmazása 
révén továbbra is növekszik.

A  pályázatra benyújtott a l
kotások egyértelműen meg
győznek arról, hogy a mai 
fiatalok is képesek a kor kö
vetelményeinek megfelelő, át
lagon felüli tettekre, éppen- 
úgy, mint az idősebb generá
ció tagjai egykor, az akkori 
•körülmények között képesek 
voltak.

A  pályázatra beküldött pá
lyamunkák közül a III. or
szágos Alkotó ifjúság kiállí
táson 43 gyakorlati, vagyis ki
vitelezett alkotást, 50 szak- 
dolgozatot és 20 féle úgy
nevezett hobbi alkotást mu
tattak be. .

A  vezériga zga tó-helyettes
beszéde után átadta a jutal
makat a díjazott pályaművek 
alkotóinak.

Ki minek a mestere?

Vetélkedő a ndskoki 
vontatási főnökségen

A  miskolci ( vontatási főnök
ségen július 5-én „ki minek a 
mestere?** vetélkedőt rendez
tek a harminc éven aluli fia
talok részére. A  vetélkedőn 
összesen hatvanhat dízel- és 
villamosmozdonyvezető, dízel
lakatos, villamoslakatos, vil
lanyszerelő. és teherkocsii avító 
vett részt.

A  fiataloknak munkavédel
mi, ifjúságpolitikai, szakmai 
és vasúti ismeretekből kellett 
számot adni. Tizenketten nyer
ték el „a szakma ifjú mestere” 
címet, amelyet a pénzjutalom
mal együtt Majorossy Rezső 
vontatási főnök adott át.

A  Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következő
ket:

26. számból: 1/1080. (II. 10.). 
Eü. M. A Munka Törvénykönyve 
egyes rendelkezéseinek végrehaj
tásáról

5/1080. (III. 6.) MüM. A vál
lalatoknál működő párt- és tö
megszervezetek függetlenített
tisztségviselői és alkalmazottai év 
végi részesedéséről, valamint ju
talmazásáról
• 1I0GKM9/1980. Az öregségi nyug
díjra jogosultságot szerzett dolgo
zók továbbdolgozásának ösztön
zése a MÁV területén

1041302/11980. A MAV-nál levő 
párt- és tömegszervezetek tiszt
ségviselői és alkalmazottal év vé
gi részesedéséről és jutalmazásá
lról.

Kitüntetés
A  Szakszervezetek Orszá

gos Tanácsa a több évtize
des szakszervezeti tevékeny
ség elismeréseként, nyugállo
mányba vonulásuk alkalmá
ból a Szakszervezett Mun
káért kitüntetés arany foko
zatát adományozta Orbán 
Sándornak, a  debreceni te
rületi 'bizottság politikai 
munkatársának és Mohár 
Józsefnek, a  záhonyi vontatá
si főnökség függetlenített szto- 
titkár árnak.

A  kitüntetéseket a vasutas- 
szakszervezet elnöksége nevé
ben június 21-én Kajcsa Jó
zsef, a központi vezetőség tag
ja adta ét.

Magyar Vasutas-ankét Miskolcon
A  miskolci területi bizott

ság július 2-án Magyar 
Vasutas ankétot rendezett a 
Vörösmarty Művelődési Ház
ban. A  találkozón részt vet
tek a lap miskolci terjesztői 
és a különböző szolgálati he
lyek dolgozói.

Az ankét résztvevőit Ko
vács István, a területi bi

zottság munkatársa köszön
tötte, majd beszámolt a  lap 
terjesztésének gondjairól. Utá
na Visz Ferenc a - Magyar 
Vasutas felélős szerkesztője 
ismertette a lap történetét, a 
tájékoztatásban és a szakszer
vezeti propagandamunkában 
betöltött szerepét.

Amikor a harmincas évek 
közepén elköltöztem szüleim
mel a MÁV-telepről az Ist- 
vántelki Főműhely (ma Land
ler) közelébe, nagyon szomo
rú voltam és arról álmodoz
tam, hogy egyszer híres em
ber lesz belőlem és csak- 
azértis visszaköltözöm majd 
a telepre, ahol nekem min
den nagyon szépnek és jónak 
tűnt. A  tágas udvar, az ep
res-, ribizliskert, a pince, a 
padlás, az utca és a rét, ahol 
akadály nélkül rúghattuk a 
rongylabdát, a gondnokság 
kovácsműhelye, ahol Tomka 
bácsi megengedte, hogy segít
sek neki a fújtatásnál, Ma- 
kurenkó, a volt orosz hadi
fogoly, aki szánkót csinált ne
kem, s a sok pajtás, Laci, Fe
ri, Jóska, Béla és mások — 
olyan volt nekem ez az egész, 
mint egy angolpark. Később 
is, már felnőtt koromban, va
lami különös nosztalgiával, a 
teleppel kapcsolatban mindig 
csak a szépre emlékeztem.

Egyszer, amikor mániáku
san tisztaságszerető anyámhoz 
egy csomó ócskavassal állítot
tam be, mint előfutára a maj
dani úttörő vasgyűjtésnek; sze
gény sírógörcsöt kapott. Erre 
beszaladt a földszintről a lép
csőházba Vas néni (mi a 
4-esben laktunk) és megfe
nyegette anyámat: ha annak 
a gyereknek baja lesz, majd 
ad neki!

A  Pandurovics lányt, Irént 
(ők a régi Bosnyák, ma Vas
utaskert utca 4. szám alatt, 
mi a 2. szám alatt laktunk), 
valóságos legenda övezte. 
Irén fekete hajú, jó alakú, 
szép, magas lány volt, talál
gatták a telepi asszonyok, 
ugyan milyen partit csinál 
majd. Volt, aki gyárigazgató
ra, meg filmszínészre tippelt, 
hiszen a korabeli ponyva 
ilyesmikkel etette a szegénye
ket és akkor Irén Kiszelicza 
Ferihez, egy asztaloshoz ment

feleségül, és ez szinte na
gyobb szenzáció volt, mint az, 
hogy Lindberg átrepülte az 
óceánt...

Irén öccse, Jóska, az isko
laudvarban rendezett kerti 
ünnepélyeken mindig körbe
ment a hajóhintával, ami az 
én szememben roppant bá
torságnak tűnt, talán ennek 
a hatására vállalkoztam a 
közeli Pestújhelyen hajtónak 
a körhintánál. Egy hajtásért 
ingyen mehettünk egyszer a 
hintával, mindaddig, míg 
szegény apám ki nem leste ezt 
és energikusan le nem paran
csolt a körhinta tetejéről. Az 
öregem különben se igen 
kedvelte ezeket a telepi, te
lepkörnyéki szórakozásokat, 
neki csak a kuglizás jelen
tette a szórakozást Pesten, 
ahol én sohasem jártam, de 
talán még anyám sem.

Nekem akkor még csupán 
játék, de nekik munka volt 
az élet. Munka és valami
féle vágyódás a pihenés, ki- 
kapcsolódás után. De mint
ha ez nem adatott volna meg 
ott akkor senkinek, a rózsa
lugasok, gyümölcsös- és ve
teményeskertek ellenére sem. 
Mintha a szegényeknek ebbe* 
a lugasába is betört volna 
valami különös bánat és szo
rongás a külvilágból, a bel
ső kerületek zajongásából, vá
sári tülekedéséből. Különben 
is a telepen szinte minden
napos volt valamilyen kisebb 
vagy nagyobb tragédia.

Most az egykori telepi 
gondnokság épületében men
tőállomás van, de akkor 
messziről jött a mentő, s bi
zony ilyenkor az ismerősök, 
családtagok izgatott zsibongá- 
sa vett körül egy-egy lúgkö
vet ivott lányt, (akit teherbe 
esése után cserbenhagyott 
széptevője), vagy a padlás
kötélről levágott elkeseredett 
családapát, akinek szerencse- 
játékon ment el a keresete,

esetleg valamilyen érzékeny 
férfiút, akinek nem viselke
dett illően a felesége, amíg 
ő szolgálatban volt.

A  gyerek sok mindent nem 
vesz észre, de a szülők je 
lentést láttak talán olykor ab
ban is, hogy az a detektív, 
aki a telepen lakott, még
hozzá velünk szemben, más
ként köszönt az utcán, hogy 
Laci, a bátyám, valamilyen 
piroskötésű brosúrákat hozott 
haza a kereskedősegédek szak- 
szervezetéből. (Aminek oda
haza szinte leírhatatlan hatá
sa lett.) Apám is, anyám is 
szorgalmazta, hogy menjünk 
már el a telepről, ahol min
dig történik valami.

Az asszonyok egész nap 
odahaza voltak, mostak, főz
tek, kertészkedtek, csirkét, 
kacsát neveltek és pletykál- 
kodtak, veszekedtek. Anyám 
ebben a harcban mindig alul
maradt, így el kellett költöz
ni a telepről. S mint a kis
emberek általában, csöbörből 
vödörbe jutottunk. A  szöges- 
drót-kerítéssel körülvett saját 
telken kétségtelenül volt va
lami nagyobb önállósága az 
életünknek, de amit nyer
tünk a vámon, azt elvesztet
tük a réven. A  közeli vas
útállomásról, meg a javítómű
hely kéményeiből vastagon 
ömlött be hozzánk is a ko
rom, a Chinoin orrfacsaró bű
zével.

Még valamit a telepről, azt 
amit akikor néhány évre, 
mintha sikerült volna nekem 
is elfelejtenem, hogy életem 
későbbi szakaszaiban annál 
élesebben bukkanjanak fel 
eszméletemben a régi emlé
kek. Nánásiéké, akiknek tra
gikusan elpusztult a gyereke 
a háborúban. Az ugyancsak 
mozdonyvezető Ditmajeré, 
meg T. Béláé, ak’ ma is a 
régi telepi utcában lakik. És 
még nagyon sokaké.

Néha még ma is azon ka
pom magiam, hogy a Belvá
rosból, ahol lakom, a csa
láddal vagy egyedül kiruc
canok a telepre. Kovács néni 
ma is a 3-asban lakik, mint 
régen, amikor mi velük szem
ben, egy emelettel feljebb, a 
4-ben laktunk. Még megvan 
a zongorája, amit Ausztriá
ban kapott nászajándékul, 
mert Béla bácsi, a férje, on
nan hozta őt ide még az első 
világháború idején.

Nemrég a telepen lakó Ma- 
kurenkó Laci bácsi családját 
kerestem, de nem volt sze
rencsém, nem találtam őket 
otthon. Megnéztem a gond
nokság kertészetét, mely ma 
is régi szépségében virít, mint 
a telep sok-sok szép kertje, 
ahol szorgalmas-fáradhatatlan 
emberek élnek. Innen, a ker
tészetből látják el virágokkal 
az állomásokat. Huny a Béla 
kertészetvezető endrődi fiú, 
sok a közös ismerősünk. Né
meth Zsoltot, az épületfenn
tartó főnökség vezetőjét nem 
találtam, de Magyart Alajos 
ma majdnem ott szerel-kopá- 
csol, ahol valaha Tomka bá
csi működött.

Szeretem ezt a telepet, me
lyet az évek során a tanács 
is, a vasút is korszerűsített, 
de a hiányos komforttal, itt- 
ott burjánzó gazzal, romos 
ólakkal, a, lakásbelsők régies 
arculatával vajon meddig tud 
még fennmaradni? A  környé
ken mindenféle új épületek, 
toronyházak nőnek ki a föld
ből, gyorsjáratú út visz a 
közelben, új iskola épült a 
régi helyébe, Az utcákon, ud
varokon parkoló gépkocsik tu
catjai is jelzik, hogy három- 
négy évtized alatt nagy for
dulat ment végbe a rákos- 
palotai MÁV-télepen.

Berecz Miklós
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„Érezzük a társadalom megbecsülését...99

.Fúvószene fogadta Békés
csabán a Qsányi utcai sport
pályára érkező vasutasokat és 
családtagjaikat — írja vas
utasnapi tudósításában Vajda 
János szb-titkár. —  Az 
üzemfőnökség dolgozóinak 
majálisszerű programjával 
folytatódott az ünnepi meg
emlékezés és a munkában 
élenjárók kitüntetése, illetve 
meg jutalmazása. Az egész na
pos kultúrműsorban felléptek 
a Jókai Színház művészei, 
Pál Olga és Andó Mihály 
magyamóta-énekesek, vala
mint a békési népizenekar. 
A sportprogram az olimpia 
jegyében zajlott le, s részt 
vett benne valamennyi kor
osztály.

Ezután beszámolt arról is, 
hogy a főnökség minden 
szolgálati helyén megemlé- 

N keztek a dolgozók a harmin
cadik vasutasnap jelentőségé
ről. Lőkösháza állomáson ro
mán vendégek is részt vettek 
az ünnepi rendezvényen.

Banciu Gábor, a M ÁV Ve
zérigazgatóság Gépészeti' és 
Járműfenntartási Szakosztálya 
által rendezett vasutasnapi 
ünnepségről számolt be szer
kesztőségünkhöz küldött leve
lében. Az ünnepi beszédet 
Baráth Ferenc mémök-főin
téző tartotta, majd Csárdái 
János szakosztályvezető kitün
tetéseket adott át a szakmai 
és a társadalmi munkában 
élenjáró dolgozóknak. Tudósí. 
tónk ezekről az ünnepélyes 
Dillanatokról fényképet is 
készített.

Krajczár Antal levele hű 
képet festett arról, hogy 
Dombóváron is milyen nagy 

_p^egbecsüiés övezi a vasuta
sok áldozatkész helytállását. 
„A városi művelődési ház 
nagytermében rendezett ün
nepség nyitotta meg a 30. 
vasutasnapot. Megjelentek a 
város vezetői. a pécsi vasút- 
igazgatóság és a különböző 
szolgálati ágak képviselői. 
Szabadkai József, az osztó- 
szertár-főnökséo vezetője
mondott ünnepi beszédet, 
majd negyvenötén kaptak kü
lönféle kitüntetést, és hetve
nen részesültek soronkivüli 
előléptetésben. Ötszázötven
nyolc dombóvári vasutas kö
zött negyedmillió forintot 
osztották ki jutalomképpen.”

Hasonló ünneosés zajlott le 
a MÁV Fatelítő Főnökségnél 
ils, ahol a szónok méltatta az 
ünnep jelentőségét, valamint 
az üzem Dombóvár közéleté
ben betöltött szerepét. Erről 
az eseményről Popp Pálné is 
küldött beszámolót.

A  jó hangulatban eltöltött 
est után — vasárnap — 
vasutas ifjúsági napot rende
zett a dombóvári üzemfőnök
ség KISZ-szervezete. A  sport
pályán — mint Krajczár An
tal írja — vége, hossza nem 
volt a „kemény”  küzdelmek
nek. Ezek közé tartozott a 
laposkúszás, a női foci és a 
kötélhúzás. Ez utóbbiról a tu
dósító megjegyezte. hogy 
„csak a kötél nem állta ki a 
próbát”.

Idézzünk egy részletet Ta
kács János szakszervezeti bi
zalmi leveléből is, aki a vá
ci pályafenntartási főnökség 
V-ös — nóarádkövesdi — fő- 
Dályamesteri szakaszán lezaj
lott ünnepségről számolt be:

¿A 30. vasutasnapot főpá
lyamesterünk, Tóth István 

"méltatta, majd vendégeink 
jelenlétében átadta a legjob
bakat megillető kitüntetése
ket, jutalmakat. Mindnyájan 
büszkék vagyunk Lajtos Já
nos vezető előmunkásra, Kür
ti János és Serfőző József 
vonalgondozóra, Béla Sándor 
és Sinkó Mihály pályamun
kásra, akik ez alkalommal 
kapták meg az arany törzs
gárda jelvényt, továbbá a ki
váló dolgozó kitüntetésben 
részesített Serfőző Lajos be
osztott pályamunkásra, a 
szakma ifjú mestere címet el
nyert Szabó Zoltán motorsze
relőre — hogy csak néhányat 
említsek az élenjárók kö
zül . . . ”

Csárádi János szakosztályvezető kitüntetéseket ad át

AZ MVSC-PALYAN

Hatezer résztvevője volt 
a vasutasnap rendezvényeinek

Bensőséges keretek között 
ünnepelték a 30. vasutasnapot 
Miskolcon. Hernádi István 
vasútigazgató ünnepi beszéde 
után mintegy hatezer dolgozó 
vett részt az MVSC sporttele
pén rendezett iRfünkiahelyii 
olimpián és a műsoros junié- 
lison. A  vendégeket a MÁV 
fúvószenekar és fővárosi szí
nészek — köztük Lórán Len
ke, Ambrus Kyri, Keleti Pál, 
Forgács Tibor, Szántó Csaba 
— szórakoztatták. Nagy sikert 
aratott a diósgyőri Vasas tánc- 
együttes és a Vörösmarty Mű
velődési Ház Etűd irodalmi 
színpadának „Sínen vagyunk” 
cámű műsora.

A  rendezők gondolkodtak a 
gyermekek szórakoztatásáról 
is. „Izzik a galagonya” cümmel 
az Etűd irodalmi színpad já
tékos, zenés műsora aratott 
nagy sikert. Több ezer láto

gató tekintette meg. az MVSC 
tornatermében rendezett hob
bi, képzőművészetig fotó-, bé
lyeg- és gyermekrajz-kiállítást.

Sok részvevője volt a mun
kahelyi olimpiai versenyeknek, 
a tömegsportrendezvényeknék. 
A  kispályás labdarúgó-bajnok
ságon a győzelmet a távközlé
si és biztosító berendezési 
fenntartási főnökség csapata 
szerezte meg. Második a mis
kolci pályafenntartási főnök
ség, harmadik pedig a gyön
gyösi kitérőgyártó üzem csa
pata lett. Sok résztvevője volt 
az asztalitenisz- és sakkverse
nyeknek is. A  váltófiutó, tá
volugró- és magasugróver- 
senyekbe pedig a családtagok 
is bekapcsolódtak. Több száz 
nézőt vonzott az MVSC csel
gáncs- és ökölvívó-szakosztá
lyának bemutatója.

NAGYGYŰLÉS, VIDÁM MŰSOR FERENCVÁROSBAN

Három  és fé l millió forint ¡utalom  
a munkában élen járó budapestieknek

A budapesti igazgatóság 30. 
vasutasnapi ünnepségsorozata 
július 10-én kezdődött a fe
rencvárosi csomópont műve
lődési házában rendezett ün
nepséggel, amelyen a vasút 
vezetőin kívül megjelentek a 
IX. kerületi társadalmi szer
vezetek képviselői is. A z ün
nepséget dr. Szabó Miklós, 
a budapesti területi szakszer
vezeti bizottság titkára nyitot
ta meg, majd Kiss Károly, 
az igazgatóság vezetője mon
dott beszédet.

Ismertette többek között az

igazgatóság eddigi eredmé
nyeit, a nagyarányú technikai 
fejlődést, és kiemelte a vas
utasok helytállását munka
szeretetét. Ezt követően, ki
tüntetések átadására került 
sor.

A  budapesti igazgatóság te
rületén 150-en részesültek mi
niszteri és igazgatói dicséret
ben, több százan érdemelték 
ki a Kiváló Dolgozó kitünte
tést. A  törzsgárda elismerés 
arany fokozatát csaknem ez
ren, az ezüstöt kilencszázan, a 
bronzot pedig több mint ezer

Vörös vándorzászló Odesszából

Szovjet vasutasok Szegeden
A  szegedi igazgatóság veze

tőinek meghívására a 30. vas
utasnapra az odesszai körzeti 
üzemfőnökség küldöttsége ér
kezett Szegedre, V. A. Levkut- 
nijnak, az odesszai körzeti 
üzemfőnökség pórtbizottsági 
titkárának vezetésével. A  
szovjet vasutasok látogatása 
része annak a baráti kapcso
latnak, amely a szegedi és 
Odesszai vasúti gazgatóságok 
között az elmúlt években ki
alakult. A baráti kapcsolaton 
túl kést éve szocialista szerző
dést is kötöttek, és a köztük 
folyó munkaversenyre fel
ajánlásokat is tettek.

A verseny értékelésére jú
lius 16-án munkásgyűlés ke
retében került sor, a Biztosí
tóberendezési és Fenntartási 
Főnökségen, amelyen megje
lent Sajtos Péter vasútigazga- 
tó-helyettes. A  szegedi csomó
ponton, az elmúlt évi munka 
alapján a legjobb eredményt 
a BFF dolgozói érték el, mi
után elnyerték a MÁV Ve
zérigazgatóság és a Vasutasok 
Szakszervezete elnöksége Okle
vél elismerését. Ezt hangsúlyoz
ta tájékoztatójában a munkás
gyűlés előadója. Vecsernyés 
János, a BFF vezetője. El
mondotta, hogy a 620 tagú 
kollektíva igen sokat tett a 
vonatközlekedés gyorsabbá és 
biztonságosabbá tétele érdeké
ben. A biztosítóberendezések 
jóságfokát 102,3 százalékra, a 
távközlőberendezésekét 111,2 
százalékra teljesítették. Ez azt 
jelenti, hogy a berendezések 
hibái miatt* kevesebbszer áll
tak meg a vonatok és a táv
közlő berendezéseknél is ke
vesebb volt a hibaóra. Építési 
termelési tervüket túlteljesí
tették. Többek között 29 fény

sorompót építettek — ami 16 
fő létszám megtakarítását 
eredményezte —, Kopáncs és 
Hódmezővásárhely között 7 
kilométer hosszban önműködő 
térközbiztosító berendezést 
építettek ki, Kopáncs állomá
son KA  69 típusú berendezést 
szereltek fel, 4 rádiós körze
tet alakítottak ki. Az eredmé
nyekben tevékeny részt vál
laltak a szocialista brigádok, 
amelyek az összlétszám 90 
százalékát fogják össze.

Balogh József, a vasútigaz- 
gatóság pártbizottságának tit
kára Szeged és Odessza cso
mópont vasutasainak munka- 
versenyéről szólt. Ezután V. 
A. Levkutnij, az odesszai 
vasutasok üdvözletét tolmá
csolta és átadta Vecsernyés 
Jánosnak az Odesszai Körzeti 
Üzemfőnökség által alapított 
vörös vándor zászlót, amelyet 
elsőként a BFF dolgozói ér
demeltek ki.

G. J.

ötszázan kapták meg. A  kü
lönböző kitüntetésekben, el
ismerésben részesített dolgo
zóknak összesen 3,4 millió 
forintot fizettek ki.

Az ünnepségsorozat július 
13-án a ferencvárosi csomó
ponton folytatódott. A  mű
velődési ház udvarán reggel 
kilenc órakor vasutas fúvós- 
zenekar köszöntötte az érke
zőket. Ezután került sor a 
Sportcsarnokban, rendezett po
litikai nagygyűlésre, amelyet 
Berendi Tibor, az állomás ál
lami-díjas főnöke tartott

A  nagygyűlés után sport- 
rendelvények és kulturális 
műsorok szórakoztatták a vas
utasnap több mint hatezer 
résztvevőjét. Rendeztek asz
talitenisz-, sakk- és lövész
versenyt, játékos vetélkedő
ket. A  gyerekekre is gondol
tak a résztvevők. A  Keleti 
rendezőből különvonaitot in
dítottak részükre. A  központ 
ti szertár területén aszfalt
rajzversenyen vehettek részt.

Sokan megjelentek a szín
házteremben rendezett Ma
gyar Vasutas-ankéton is, ame
lyen Visi Ferenc, a lap fele
lős szerkesztője tartott tájé
koztatót, és válaszolt az ol
vasók kérdéseire.

A  jó hangulatról a Sport- 
csarnokban a ferencvárosi 
vasutas irodalmi színpad tag
jai, valamint a II. népi ének
és zeneverseny győztesei gon
doskodtak. A  vidám műsor
ban neves fővárosi művészek 
működtek közre, többek kö
zött Boncz Géza, Szuhay Ba
lázs, Medgyesi Mária, Kibédi 
Ervin, Hlatky László, Mező 
Mari, Palócz László. Este 
tánccal folytatódott a prog
ram. A  Pepsi-zenekar játszott. 
Kemény Kázmér vezetésével.

A  jó hangulatú, kitűnően 
rendezett vasutasnapi ünnep
ség a késő esti órákban feje
ződött be. S. R

RÚcálí a Lék teremtől
Különös oka volt 

annak, hogy a Lenin 
körút 122. szám alatti 
épületében székelő 
BVKH dolgozói egy 
héttel korábban tar
tották az idei vas
utasnapi ünnepséget, 
mint a többi szolgá
lati helyek kollektí
vái. Az ünnepséget itt 
kénytelen-kelletlen 

összekapcsolták a 
„ház” és a benne le
vő „kék terem” bú
csúztatásával. A 
Marx tér rendezése 
ugyanis elkerülhetet
lenné tette a Lenin 
körút 122. alatti épü
let lebontását, és a 
kiköltözési határidő 
nem várakoztathatja 
az építőket.

— Ezen a helyen 
állt az első pesti pá
lyaudvar — így emlé
kezett az épület tör
ténetére Ajtai István 
hivatalvezető, majd

elmondta az ünnep
ségre összegyűlt dol
gozóknak és a meg
hívott nyugdíjasok
nak, hogy a Nyugati 
pályaudvar elődjének 
nevezhető indóházat 
1846. július 15-én nyi
tották meg. Az itt ki
alakított csarnok fa
szerkezetű volt, de 
nyolc vasoszlopot is 
elhelyeztek benne, az 
akkoriban híres épí
tész: Zitterbach Má
tyás elgondolásának 
megfelelően. Az épü
letet 1872-ben korsze
rűsítették. A  régi in- 
dóházból a vas tartó
oszlopokat és a bolt
ívek egy részét is fel
használták. A  vas
oszlopok egyike — 
amelyet 1845-ben he
lyeztek el — mind
máig ott maradt az 
úgynevezett kék te
rem közepén.

Az épület hátsó 
homlokzata az 1894.

augusztus 31-én át
adott Nagykörút épí
tésének időszakában 
alakult ki. Közben 
ugyanis a körúti ol
dalt lezárták, hiszen 
1874—77 között ott 
nagy munkálatok zaj
lottak: készült a Nyu
gati pályaudvar vas
szerkezetű csarnoka 
— Eiffel építési iro
dájának tervei alap
ján. Az új pályaud
var építési tengelye 
egybeesett a régi in- 
dóházéval, illetve a 
most már lebontásra 
ítélt épülettel. A 
Nagykörút megnyitá
sa után készült el 
egyébként az új ren
deltetésű irodaház 
Lenin körúti homlok
zata. A  körút'ívköré
nek folyamatosságát 
megtörő háztömböt 
az 1930-as évek ele
jén bővítették, de az 
a rész olyan háborús 
károkat szenvedett,

hogy helyi'eállítására 
már nem került sor.

Az épületben — 
mint pályaudvari lé
tesítményben — ven
déglő is volt. A 
Schuszter féle ven
déglő néven üze
melő helyiségben 
alakult meg 1880- 
ban a Magyarorszá
gi Általános Mun
káspárt. Az ezzel 
kapcsolatos emlék
táblát a Közlekedési 
Múzeumnak adják át 
a BVKH dolgozói.

A  hivatal — ko
rábban más-más né
ven — 1881. január 
1-től működött ezen a 
helyen. Az idei vas
utasnapi ünnepségen 
megjelent nyugdíja
sok baráti beszélgetés 
közben idézték fel a 
történelmi időket át
vészelt épülethez fű
ződő élményeiket.

Fonyód! Ferencné

Tizenkétmillió forintos beruházás

Korszerű létesítményt adtak ét 
a BVSC Tatai úti sporttelepén

A  30. vas utasnap alkalmából, július 11-én ünnepélyes kül
sőségek között adták át a BVSC Tatai úti sporttelepén azt a 
létesítményt, amely a labdarúgó-utánpótlás és a teniszszak
osztály versenyzőinek biztosít majd kényelmes otthont.

Az ünnepségen Szemők Béla, a vasutas-szakszervezet tit
kára méltatta a létesítmény jelentőségét. Elmondotta többek 
között, hogy a mintegy 12 millió forintos beruházást a MÁV 
Tervező Intézet mérnökei tervezték. A  kivitelező a magasépí
tési főnökség, a szak- és szerelőipari főnökség, valamint az 
Országos Szakipari Vállalat volt. A  háromszintes, 900 négy
zetméter al'apterületű épületben öltözők, zuhanyozók állnak a 
sportolók rendelkezésére. Ezen kívül helyet kapott benne egy 
mosoda és egy 23 ágyas szálló is.

A  létesítményt Urbán Lajos, közlekedés- és postaügyi 
minisztériumi államtitkár és Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára adta át rendeltetésének.

Urbán Lajos államtitkár átvágja a nemzeti színű szalagot

(Tenta György felvétele)
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A  vasutas ökölv ívó-vá logatott 
m ásodik  le tt  a z  U S IC -b a jn o k sá g o n

A  Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség (USIC) (meg
bízáséiból július 8— 13. között 
Debrecenben került megren
dezésre a 'hatodik alkalommal 
kiirt nemzetközi vasutas ököl* 
vívófcejmo kság.

A  külső megjelenésében is 
impozáns városi sportcsarnok 
szakmailag és technikailag 
egyaránt felkészülten fogadta 
a benevezett nyolc ország — 
Bulgária, Csehszlovákia, Ju
goszláviát Lengyelország,
NDK, Románia, Szovjetunió 
és a házigazda Magyarország 
—• legjobb vasutas ökölvívóit.

A  július 8-án 16 órakor 
kezdődött ünnepélyes megnyi
tón dr. Balázs Ákos, a vas
utas-szakszervezet kulturális 
a©itáriÓ6, propaganda és 
sportos ztályának vezetője (kö
szöntötte a részvevő országiok 
vezetőit, versenyzőit és a né
zőtéren helyet foglaló Debre
cen város, a  megye állama, 
társadalmi szervezeteinek 
képviselőit. A z  üdvözlő sza
vak elhangzása után Gerhard 
Matthies lépett a mikrofon
hoz és az USIC elnöksége ne
vében megnyitotta a ver
senyt.

A z  ünnepélyes hangulatot 
röviddel később az elkezdődő

Lövészverseny
A  miskolci igazgatóság 

szakszervezeti bizottsága és 
M jíSZ -szervezetének veze
tősége a vasutasnap tiszte
letére már második alkalom
mal rendezett lövészversenyt 
a székháziban dolgozó szo
cialista brigádok részére.

Július 4-én, a  Csokonai úti 
lőtéren rendezett versenyen 
tizenegy brigád vett részt. A  
győzelmet a  biztosítóberen
dezési és automatizálási osz
tály Puskás Tivadar brigád
jának csapata szerezte meg. 
Második a személyzeti és j 
oktatási osztály Harcos, har
madik pedig az anyaggaz
dálkodási- és beszerzési osz
tály Arany János szocialista 
brigádja lett.

V a su ta s  K u p a  
C e l/ d ö m ö / k ö n

A  ceMdömölSd üzemfőnök
ség RlSZ-bizottsága a 30. 
vasutasnap tiszteletére kispá
lyás labdarúgótornát rende
zett a városligeti sportpályán. 
A  tornán nyolc csapat vett 
részt Aiz erre a  oéka alapí
tott Vasutas Kupa vándorser
leget első ízben az építési fő 
nökség gépállomása K ISZ- 
szervezetének csapata nyerte. 
A  második az állomás, a har
madik pedig a  mozdonyveze
tők csapata lett.

selejtező mérkőzéseik izgalmai 
váltották fel. Kétnapos ke
mény küzdelem után, már 
csak a legjobb .négy verseny
ző váirta a folytatást. Ettől 
kezdve minden pár, amely 
szorítóba lépett, biztos érmes 
versenyzőnek számított.

A  nagyon erős szovjet csa
pat mögött, amelynek vala
mennyi versenyzője „ál'lva” 
maradit, a magyar, a  bolgár, 
a román és a lengyel öklözök 
maradtak versenyben.

A  vasárnap délelőtti döntő
re ünnepi díszbe öltözött a 
debreceni Városi Sportcsar
nok. A z utolsó versenynap 
12 találkozójára közel kétezer 
szurkoló foglalt helyet a lelá
tókon. A  nézők nem csalód
tak. Végig izgalmas, jó  mér
kőzéseket iláttak.

A  V I. vasutas Európa- 
bajnokság végeredménye.

. Alvicg Gyula, a Pécsi VSK versenyzője bolgár 
ellenfelével mérkőzik

(Laczkó Ildiké felvétele)

hirdetésen Koszorús Ferenc, este a búcsútvacsorán meleg 
a vasutas -szakszervezet fótit- szavakkal köszöntötte a győz- 
kára adlta át a három lég- leseket és helyezetteket, köz- 
eredményesebben szerepelt tűk az ezüstérmet szerzett 
csapat tisztedetddját és az magyar csapatot és a  három 
USIC vándorserleget, majd aranyérmes versenyzőt.

Sok sikert Moszkvában

A magyar olimpiai csapatban 
18 vasutas sportoló kapott helyet

— Munkavédelmi ankét. A 
ferencvárosi pályafenntartási 
főnökségen sikeres munka
védelmi ankétot rendeztek 
július 2-án a vasutasok mű
velődési házában, amelyen 
hatvanan vettek részt. Tájé
koztatták a megjelenteket a 
főnökség munkavédelmi és 
szociális helyzetéről, valamint 
elemezték az idei üzemi bal
esetek okait. A z  ankéton öt 
oktatófilmet is vetítettek.

— Kiállítás. Hatvan állo
más kultú rvár ótermében — a 
harmincadik vasutasnap al
kalmából —• kiállítást rendez
tek Hegyi Flórián fafaragó 
alkotásaiból. A  tárlatot több 
százan tekintették meg.

— Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. A  nagykanizsai üzemfő
nökség szakszervezeti 'bizott
sága a Kodály Zoltán Műve
lődési Háziban ünnepséget 
rendezett 28 nyugdíjba vonuló 
vasutas részére. Több év
tizedes jó munkájukért Tóth 
János szfo-titikár mondott kö
szönetét, majd valamennyiük
nek ajándékot adtak át.

— Üzemi gyakorlaton. Kis- 
kundorozsma állomáson üzemi 
gyakorlaton vett részt a kö
zelmúltban a Bebrits Lajos 
szakközépiskola tizenkét tanu
lója. Az állomás vezetői figye
lemmel kísérték munkájukat, 
a helyi KiISZ-alapszervezet 
pedig bevonta őket az akció- 
programokba. A  tanulók mun
kájának értékelése után a 
legszorgalmasabb fiatalnak 
ajándékot adtak át.

— Harmincéves találkozó. 
1950-ben kezdődött Szombat
helyen a bentlakásos moz
donyvezető-képzés. Az akkor j 
végzett 32 mozdonyvezető az- j 
óta már több alkalommal ! 
rendezett találkozót. Legutóbb j 
— a harmincadik évforduló 
alkalmából — június 28-én, 
Szombathelyen találkoztak az 
oktatási főnökségen. Feleleve
nítették a régi emlékeket, és 
megismerkedtek a jól felsze
relt oktatási főnökség munká
jával is. A z egykori / tanfo
lyamhallgatók közül már csak

— Dicsőségtabló. A  mis
kolci vontatási főnökségen a 
30. vasutasnap alkalmából di
csőségtablón mutatták be a 
munkában élenjáró dolgozó
kat, valamint a  főnökség 
legjobb szocialista brigádjai
nak idei eredményeit.

— ötletnap. A  vésztői kör
zeti üzemifőnökségen július 
3-án ötletnapot rendeztek. A 
84 javaslatból 37-et díjaztak, 
28-lat pedig újításnak minősí
tettek. .

HALÁLOZÁS
Hosszas szenvedés után jú

lius 2-án elhunyt Hajnal 
Gyula, a győri csomópont 
szakszervezeti bizottsága nyug
díjas csoportjának elnöke. Ezt 
a tisztséget 1971-től töltöttébe. 
Temetése július 4-én volt.

LAKÁSCSERE
Elcserélném két szoba komfor

tos — nagyméretű (100 négy
zetméter) , telefonos és korszerű
sített — szolgálati lakásomat két 
szoba komfortos tanácsi lakással 
Budapesten, vagy környékén. Ér
deklődni lehet munkaidőben: 
8Ö2— 71H, munkaidő után: 14*4— 
240 telefonon. «

Elcserélném miskolci egy szoba 
összkomfortos, földszinti, gázfűté
ses, telefonos tanácsi lakásomat 
hasonló vagy garzon budapesti 
(vagy környéki) tanácsi lakásra. 
Bővebb felvilágosítást ad minden
nap 1/7 —20 óra között Frisch 
István, Budapest, Tél u. 8. II. 5. 
1043.

Elcserélném két szoba komfor
tos MAV-bérlakásomat (60 négy
zetméter) hasonló tanácsi lakásra, 
Budapest ' területén. Érdeklődni 
egész nap: Formádiné, Budapest, 
XV. Vasutas-telep u. lil. sz.

Elcserélném nagyméretű (97 
négyzetméter) kettő szoba kom
fortos, II. emeleti MÁV-bérlaká- 
somat vasutas dolgozóval egyszo
bás komfortos földszinti vagy I. 
emeleti budai tanácsi lakással. 
Hegedűs, Budapest, VUL, Kerepe
si út ‘1—5. VI. épület, n. eme
let öli.

Elcserélném egyszoba komfor
tos, (61 négyzetméteres) utcai, 
MÁV-bérlakásomat hasonló alap
területűre n. emeletig. Mlpdfip 
budapesti csere érdekel, liftes ház 
előnyben. Szeberényl Lajos. HOB7 
Budapest, Kerepesi út 5. III. épü
let, ni. emelet 30.

Papírsúly. Európa-bajnok: 
Artúr Diimaltószjan (Szovjet
unió), 2. Nedelou (Románia), 3. 
Kálmán (Magyarország) és 
Redhiberg (NDK). Légsúly. 
Európa-íbajnok: Nyikoiaj Pe- 
tuhov (Szovjetunió), 2. Unba- 
nia (Lengyelország), 3. Mat- 
thes (NDK) és Aszenov (Bul
gária). Harmatsúly. Európa- 
bajnoik: Gracs Oganyeszjan
(Szovjetunió), 2. Bruma (Ro
mánia), 3. Pinbus (Magyaror
szág) és Stacu (Románia). Pe
helysúly. Európa-bajnok: Di- 
máferu Voinescu (Románia), 2. 
Zaniewicz (Lengyelország), 3. 
Duchin (Románia) és Todorov 
(Bulgária). Könnyűsúly. Euró- 
pa-bajnok: Bukta János (Ma
gyarország), 2. A. Teresíev 
(Bulgária), 3. Stary (Csehszlo
vákia) és Moraru (Románia). 
K&sváltósúly. Európa-bajnok: 
Zálm/bó János (Magyarország), 
2. Oszi/penko (Szovjetunió), 3. 
Kowaiewská (Lengyelország) 
és Magyar I. (Magyarország). 
Váltósúly. Európa-bajnok: 
Oieg í.vamov (Szovjetunió), 2. 
Avetöiszjam (Szovjetunió), 3.
Degroszká (Lengyelország) és
Grozev (Bulgária). Nagyváltó
súly. Európa-bajnok: Paruir
Vardianyian (Szovjetunió), 2.
T. Teresiev (Bulgária), 3.
Alms (NDK) és Fnanz (NDK). 
Középsúly. Európa-bajnok: 
Viktor Szmagin (Szovjetunió), 
2. A. Palucká (Lengyelor
szág), 3. Csongo (Jugoszlávia) 
és Dawiecz (Lengyelország). 
Félnehézsúly. Európa-¡bajnok: 
Nydkolaj Jerofejev (Szovjet
unió), 2. Florea (Románia), 3. 
Aidíaimski (Lengyelország) és 
Magyar S. (Magyarország). 
Nehézsúly. Európa-bajnok: 
Alvics Gyula (Magyarország), 
2. Kaszper (Szovjetunió), 3. V. 
Vasile (Románia) és Stanisity 
(Jugoszlávia). Szupemehéz- 
súly. Európa-bajnok: Marék
Paláidtól (Lengyelország), 2. 
Gugucskin (Szovjetunió), 3. 
Szabó (Csehszlovákia) és Mar
kó (Magyarország/.

Csapatversenyben első a 
Szovjetunió 91, második Ma
gyarország 1 60, harmadik Len
gyelország 59, negyedik Ro
mánia 58 ponttal.

Az ünnepélyes eredmény-

Mire ezek a sorok eljutnak 
az olvasóihoz, már Moszkvá
ban javálban zajlanak az 
olimpiai játékok küzdelmei, 
jó néhány vasutas sportoló túl
jut a maga versenyszámán.

Lapunk korábbi számaiban 
már több vasutas olimpikont 
(bemutattunk. íg y  többek kö
zött a v ívó Maros Magdát, 
Gerevich Pált, Pap Jenőt, a 
vízilabdázó Horkai Györgyöt, 
a mű-, és toronyugró Kele
men Ildikót> a birkózó Gaál 
Károlyt és az ökölvívó Vára- 
di Jánost.

'Most ejtsünk néhány szót 
azokról a vasutas verseny
zőkről, akik még nem szere
peltek, ám okvetlenül rászol
gáltak a bemutatásra.

Atlétáink közül a  huszon
három esztendős nyíregyhá
zi Bakos Béla a hármasugrás 
egyik esélyese, mint emléke
zetes, néhány hónappal ez
előtt aranyérmet szerzett a 
fedettpályás Európa-bajnoksá
gon. Formaidőzítése a hírek 
szerint nagyszerűen sikerült, 
s ha semmi zavaró nem jön 
közbe, akkor.. .  De hág. juk 
az esélylatolgatást!

Sokan emlékeznek még a 
szolnoki Paróczai András fe- 
detbpályás EB-szereplésére, 
amikor a  24 esztendős ver
senyző csak rosszul időzített 
hajrájával esett e ’ az arany
tól. Moszkvában föltehetően 
nem követi el ismét ezt a 
'hibát. Babály László, a  Deb
receni MVSC atlétája a  200

méteres síkfutásban, valamint 
á 4X100 m-et váltóban in
dul.

A  400 méteres gátfutásban 
induló Szalad Józseftől csak 
tisztes helytállást várunk, hi
szen 19 évesen harcolta ki az 
olimpiai részvételt, s várha
tóan igen erős ellenfelekkel 
kell megküzdenie. (Két vas
utas tfutónő kapott helyet a 
4X400 méteres női váltóban. 
A  nyíregyházi Kissné Petrika 
Ibolya (1957-ben született) 
újoncnak számít az ötkarikás 
játékokon. Ugyancsak újonc 
a hatvani Páldiné Pál Ilona* 
aki a  közelmúltban fúzióval 
megalakult Hatvani Kinizsi 
VSC tagja.

Mindjárt az első verseny
napon, július 20-án, vasárnap 
szállnak nyeregbe az ország
út! kerékpárosok. A  magyar 
csapatban helyet kapott a 
miskolci VSC újonca, a ki
egyensúlyozottságáról ismert 
24 esztendős Csathó Tamás is. 
A  pélyakerekesek között pe
dig az ugyancsak 24 éves Dér 
Ervin (BVSC) képviseli 
a magyar vasutassportot 
Kiugró eredményéket egyi
küktől sem várhatunk, de ez 
már szoros összefüggésben 
vjan a sportág hazai nehéz 
•helyzetével...

Akár dobogóra ás kerülhet 
a szombathelyiek félnehézsú
lyú súlyemelője, ta 27 eszten
dős Antálovits Ferenc. A  ru
tinos versenyző nyert már vi

lágbajnoki bronzérmet is 
(1976), egy évvel korábban pe 
d'ig negyedik volt az Európa- 
bajnokságon. Kisnehézsúlyban 
a 27 esztendős Varga László 
(Debreceni MVSC) akár meg
lepetést is okozhat.

A  BVSC egykor a magyar 
úszósport fellegvárának szá
mított, most —  fájdalom! — 
mindössze egyetlen verseny
ző, a 2)1 esztendős Miklósfabvi 
Éva harcolta ki az olimpiai 
részvételt.

VÍZSZINTES: 1'. A  vasút bevé
telét növeli. 13. A  költészet egyik 
alapformáját műveli. 14. Rád hull 
az eső. 15. Végek nélkül piciny. 
16. Rombol. 1&. Borsod megyei 
helység. 19. Háromatomos oxigén. 
20. Ábrák. 22. Autójavító vállalat. 
23. Ilyen kerék is van. 24. Kis ház. 
25. Pest megyei község. 27. Ásó 
betűi keverve. 26. WD. 29. Sik-

hárman aktív vasutasok.

— Bemutató. A 30. vasutas
nap alkalmából a szegedi 
igazgatóság bélyeggyűjtő, fotó 
és vasútmodellező köre közös 
kiállításon mutatta be a vas
út műszaki fejlődését és a 
vasutasok életét. Harminc 
fénykép, száz diakép, ezen
kívül a vasúttal kapcsolatos 
bélyegek, Valamint vasúti jár- 
műmodellek tanúskodtak 
minderről. A  kiállítást július 
7-én, az igazgatóság tanács
termében Sajtos Péter igaz
gatóhelyettes nyitotta meg.

kasztók. 32. Tűz szélei. 33. Pihe
nőnap fajtája. 34. Fundamentum. 
36. Nagyon régen volt. 37. A  klór 
vegyjele. 38. Romai 2000. 39. Cseng 
ikerszava. 40. púpos tulok. 43. A 
Tisza mellékfolyója, névelővel. 45. 
Ételízesítő. 47. zaklat. 50. Az ar
gon vegyjele. 51. Após. 53. Hely
határozó. 54. Nyakmelegító. 55. 
CXFL 56. . . .  -rel, bíróság elé citál.
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58. Mamlasz. 60. Aki ezt nyer, 
életet nyer. 61. Konyhakerti nö
vény. 64. Az 50. függőleges ellen
téte. 65. Rátaszítja. 67. Több mint 
a barátkozás.

FÜGGŐLEGES i. Mesekezdet. 
2. Mell ókcselekmény. 3. . . .  Jean 
(1530—1600), a dohány európai 
meghonosítója. 4. Ez a fájdalom. 
5. Csinálni németül. 6. Juss pá
ratlan betűi. 7 . __ August (1869—
1921), német szobrász. 8. Félig 
vele. 9. Becézett női név. lo. itt 
verte meg Scipio Hannibált (ék.- 
fel.). ll.  . . .  -klész, a legnagyobb 
görög tragédiairó. 12. Dávid ellen
fele. 16. Tíz, görögül. 17. Vissza: 
férfinév. 19. Ez is a vasút bevé
telét emeli. 20. Domb Róma köze
lében. 21. Föld alatti börtönök. 24. 
Régi súlymérték. 26u Labda a háló
ban. 29. Szél. 30. Személyes név
más. 31. Ázsiai főváros. 33. Visz 
ellentéte. 35. Finom szemcséjű 
föld. 41. Husáng. 42. szintén. 44. 
Nagy edény. 46. Dalművek. 48. 
A testek alkotórésze. 49. Gabona
tartó. 50. A  64. vízszintes fordított
ja. 52. a  tartó. 55. Megmutatja, 
hová tegye. 57. Csapadékos. 59t 
Vajon lát? 60. Zamatos. 62. Kevert 
köz. 64. Nem mögé. 66. Igevégző
dés. 67. sorszámnév.

Beküldendő: vízszintes 1. és füg
gőleges 19.

Beküldési határidő: 1980. augusz
tus 15.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az idegen vasúti ko
csik kezelésének meggyorsítása.

Egy-egy könyvet nyertek a la
punk 13. számában megjelent ke
resztrejtvény helyei megfejtéséért: 
Molnár László, Kisterenye, Zrínyi 
u. 20., Bencs Lászlóné, Zákány, 
Zrínyi M. tér 46. Takács János, 
Budapest, Lajos u. 106. 1096. Bá
lint írén. Hatvan, Balog A. u. 14. 
Túri Károlyné, Budapest, Bőség 
u. 21. 1163.

Olimpiai sportnap Szegeden
Gazdag program várta jűdiius 12-én a Szegedi VSE pá

lyán a vasutasokat A  területi bizottság, a KISZ-bizottság és 
az igazgatóság MHSZ-szervezetei közösen területi olimpiai 
napot rendeztek. Az egész napos sportprogramban — atléti
ka, kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, teke, lövészet — 
négyszázan vettek részt. Különösen nagy érdeklődés kísérte 
a kispályás labdarúgást, a lövészetet és az atlétikai verseny
számokat.

A  legeredményesebben a számítástechnikai üzem, a BFF, 
az ÉHF és az oktatási főnökség dolgozói szerepeltek. A 
sportnapon népszerű színművészek vidám, zenés műsorral 
szórakoztatták a közönséget.

P. Gy.

K E R E S Z T T V É N Y
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Kommunista
műszak

Az árvízkárosultak 
javára

Szombathely állomás ra
kodógép-karbantartó és 
javítóműhelyének dolgozói 
augusztus 5-én munkás- 
gyűlést tartottak. Tájékoz
tatót hallgattak hazánk 
belpolitikai életéről, a  Kö
rösök magyarországi sza
kaszán, az árvíz következ
tében kialakult nehéz hely
zetről.

A természeti katasztrófa 
okozta terhek könnyítése 
fokozott összefogásra kell, 
hogy késztessen minden
kit, nemcsak most, a véde
kezés nehéz napjaiban, ha
nem az árvízkárok helyre
állításának időszakában is.

A szombathelyi rakodó
gép-karbantartó és javító- 
műhelyben dolgozó Marx 
Károly, Petőfi Sándor és 
Ady Endre szocialista bri
gádok kollektívája elhatá
rozta, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete X. és a 
SZOT XXIV. kongresszusa 
tiszteletére kommunista 
műszakot szerveznek. A 
végzett munka ellenérté
két az árvízkárosultak 
segítésére ajánlák fel.

A három szombathelyi 
szocialista brigád kezde
ményezése dicséretes és 
követésre méltó.

A vosút júliusi szállítási teljesítménye:

Nem égésién 23 millió utas 
és közel I I  millió tonna áru 
A kocsiforduló romlott a bázishoz képest

A vasút júliusiban nem egé
szen 23 millió uta&t számított 
és ezzel a tervet 97,8 száza
lékra teljesítette. A bázishoz 
viszonyított teljesítés 93,6 
százalék. Az utaskilométer tel
jesítmény valamivel ennél is 
imérsékeTtdbb volt.

A személyszállító vonatok 
menetrend szerinti közlekedé
se a bázis szintnek megfele
lően alakult. A személyszállí
tó vonatok átlagos utazási se
bessége viszont növekedést 
mutat.

A júliusi áruszállítási telje- 
svtrmény megközelíti a 11 mil
lió tonnái. Ez a  teljesítmény 
a  bázis időszakot 1,3 százalék
kal haladta meg. Az átlagos 
áruszállítási távolság növeke
dése következtében az áruton
nakilométer teljesítmény is 
kedvezően alakult.

A fontosabb árucikkek kö- 
izül a  mész küldeményekből 21 
százalékkal, a cementgyártmá
nyokból 16 százalékkal, a  tég
la és cserépküldeményekből 
46 százalékkal többet szállí
tott a  vasút, mint az elmúlt 
időszakban. Mérsékelt volt a 
teljesítés a szén, kő, kavics és 
tűzifa küldeményeknél.

Az elmúlt hónapiban — a 
bázishoz viszonyítva — jelen
tős volt a  megrakott kocsik 
számának növekedése, mind 
belföldi, mind export viszony
latban. Mindez arra utal, hogy

az őszi forgalmi időszakban 
egyre inkább növekvő áru- 
szállítási teljesítménnyel kell 
számolni.

Az áruszállítás minőségét 
■tekintve a  késetten közleke
dett tehervonatok részaránya 
csak mérsékelt csökkenést 
imutat. Sajnos a teherkocsik 
átlagos forduló ideje tovább
ra sem éri el a bázis szintjét, 
sőt, azt 3,3 százalékkal meg
haladja. Változatlanul kedve
ző a  teherkocsik átlagos sta
tikus terhelése, amely elérte 
az átlag 30 tonnát.

A korszerű tehervonati moz
donyok kihasználása, főleg a 
íVillanymozdonyoknál alakult 
kedvezően. Az egy mozdony
ra eső fajlagos napi átlagos 
haszonkilométer teljesítmény 
közel 6 százalékkal jobb a bá
zis időszaknál. Kedvező volta 
dizel mozdonyok kihasználá
sa is.

Az elkövetkezendő hónapok
ban tovább fokozódnak az 
áruszállítási igények. A vasút
nál ezért fel kell készülni egy 
várhatóan erős őszi szállítási 
/feladatra, amely mind a vég
rehajtó szolgálatnak, mind a 
központi irányítás részére 
nagy igénybevételt jelent.

A KÖ ZPO N T! V EZ ET Ő SÉG  N A PIREN D JÉN

n L Cll\

A központi vezetőség július 
24-i ülésén értékelte az 1979/80. 
évi tömegpolitikai és tisztség 
viselői oktatások tartalmi 
szervezési tapasztalatait.

aktivisták lázásokat kezelik. így fordul- 
világnéze- hatott elő, hogy egy-egy hali- 
mozgalom gató az egymást követő két 

és iránti elkötelezettség erősödé- hosszabb tanfolyamra hazauta- 
A  sét. A szakszervezeti oktatá- zás nélkül Balatonkenesén ma-

a szakszervezeti 
marxista—leninista 
ténék fejlődését, a

előtt..

Seszták János vonatvezető és Gyurkó József jegyvizs
gáló Yámosgyörk állomáson a vonat indulása előtt még 

megbeszélik a teendőket 
(Képriportunk az 5. oldalon)

(Szabó Sándor felvétele)

A LK O T O  IF JÚ S Á G

F Ő D Í J A T  K A P O T T  
A F E J L E S Z T Ő M É R N Ö K

Egy, a Déliben kiállított alkotások közül
A Távközlési és Biztosítóbe- szintentartása. A Tóth Gyuszi 

rendezési Központi Főnökség és munkatársai által kidolgo- 
Kmetty utcai épületében be- zott rendszer szüntelenül fi- 
szélgetünk Büky Dénes fej- gyeli, ellenőrzi az adatátviteli 
lesztomémök társaságában csatornákat, és fölöslegessé te- 
Tóth Gyulával, az Alkotó If- szi a távközlő szakemberek 
júság pályázat fődíjának nyer- közreműködését a végberende-
tesével.

— Műszerészként 
vasúti pályafutásomat — 
mondja Tóth Gyula. — Az 
egyetemet a nappali tagozaton 
végeztem el, és öt éve dolgo
zom itt. A KISZ-ben szervező 
titkár vagyok.. .

kulturális, agitációs, propagan- sok eredményesen segítették radt.
da- és sportosztály jelentését a  mozgalmi munka elméleté- Az 1879/80-as oktatási évben 
Szemők Béla, a Vasutasok nek és gyakorlatának mégis- kísérleti jelleggel Záhonyban 
Szakszervezetének titkára tér- mérését, az idei választások ^  Celldömölkön 26, a Köz- 
jesztette a testület elé. sikeres lebonyolítását. Ennek ponti Hivatalok és ’ Intézmé-
^Mint az írásos anyagból ki- tulajdonítható, hogy erősö- nyék Szakszervezeti Tanácsá- 

tűnik, a tanfolyamokon az ok- dött szakszervezetünk tömeg- nái 25 tisztségviselő részére lé- 
tatás hatékonysága javult, fo- befolyása, munkánk nyilvános- uelező tagozatot szerveztünk. 
kőzettan segítette a tagság és sága, és tovább javult a mun- a  tanfolyamokra társadalmi

kahelyi nevelés. szb-titkárokat, főbizalmikat,
A tömegpolitikai oktatásban bizalmakat iskoláztunk be. A 

és a tisztségviselői képzésben, tapasztalatok azt bizonyítják, 
a körültekintő agitációs és pro- hogy az szb-k és a  hallgatók 
pagandamunka eredményeként, nem becsülték le a  tanfolya- 
a beiskolázott hallgatók szá- mot, s mind munkaidő-kihasz- 
ma nem csökkent. Ez, ha köz- nálási, mind mozgalmi szem
vetve is, de hozzá járult ahhoz, pontból előnyösebbnek tart- 
hogy a vasút előtt álló gazda- ják a bentlakásosnál. A csa- 
sági és politikai feladatok ládanyák is szívesen vállalják 
végrehajtására a tagságot idő- a levelező képzést, mert kévé
ben és megfelelő hatékony- sebbet vannak távol a család- 
sággal sikerült mozgósítani. tói, de a gazdasági vezetők is 

Az elmúlt oktatási évben a jobban meg tudják oldani a 
Társadalmunk kérdései tanfo- beiskolázott hallgatók egyna- 
lyamok eredményességét jelen- P°s helyettesítését, 
tős mértékben elősegítette a Az elnökség június 26-i ha- 
mintegy hétezer propagandista tározata szerint az 1980/81-es 
és vezető propagandista, akik- oktatási évben Záhony, Cell- 
nek a felkészítése szakszerve- dömölk és a központi hivata- 
zetünk balatonkenesei oktatási 
központiában történt.

A tanfolyamokon a  hallga
tók érdeklődése az MSZMP

Az alkotó fiatalok pálya
munkáit a vasutasnapra állí

zéseknél. . .  Szóval munkaerőt 
kezdtem *s rne0^o^aritunk általa.

— A kidolgozott megoldás 
elsődlegesen az adatátviteli 
hálózat ellenőrzésére készült, 
de felhasználható a távközlés
ben, a távriasztásban és több 
más területen. Tekintve azon
ban, hogy minden vasutast el
sősorban a forgalom biztonsá-

tották ki a Déli pályaudvar 6® foglalkoztat kezdettől fog- 
utascsarnokának elkerített ré
szében. Hogyan született a. si
ker?

— A fődíjat a gyakorlati al
kotások kategóriájában szerez
tem meg — hangzik a fiatal 
mérnök válasza, majd rövid 
magyarázatot fűz hozzá: — A 
már alkalmazott és a továb
biakban még feldolgozásra vá
ró számítógépes távadatrend
szer egyik lényege az irányítás 
megbízhatósága. Ez igen bo
nyolult, komplex feladat, ami
nek tökéletes végrehajtását az 
alkalmazott berendezések és 
az ezeket összekötő hírközlő 
rendszerek — szakmai szó- 
használattal élve: az adatátvi
teli út — minősége határozza 
m e g ...

Büky Dénes közbeszól:
— Nagyon lényeges része 

mindennek a folyamatos ellen
őrzése és a minőségi jellemzők

va, a pályázat tárgyát képező 
alkotásnak ragyogó távlatai 
vannak a biztosítóberendezé
sek visszajelző berendezései
nél is . ..

A pályázatra egyébként több 
mint száz pályázat érkezett. 
Valamennyi a Tóth Gyulához 
hasonló fiatalok tehetségét, 
kezdeményező készségét dicsé
ri.

(halasi)

lók és intézmények mellett 
Szolnokon, Békéscsabán, Mis
kolcon, Dombóváron kell 
szervezni levelező tanfolya
mot a bizalmiak és bizalmi
helyettesek részére.

Az alapszervezetek az 
1979/80-as oktatási évben a

A tisztségviselők oktatására bizalinik és bizatomhelyettesek,
a szakszervezeti testületi ta
gok, a szocialista brigádveze
tők alap- és továbbképzését 
végezték. Ezeken a tanfolya
mokon mintegy 16,5 ezer 
tisztségviselő vett részt.

A debereceni területi bi-

XII. kongresszusán elhangzott 
felszólalások és a  szakszerve
zeti választások iránt fokozó
dott.!

bentlakásos, levelező tagozatos 
és az alapszervezetek által 
szervezett önálló tanfolyamo
kon kerül sor. A tisztségvise
lők bentlakásos képzését a ba
latonkenesei oktatási központ
ban bonyolítottuk le, ahol több
mint 1300 hallgató kapott el- zottság irányítása alá tartozó 
méleti és gyakorlati ismere- alapszervezeteknél a tanfo- 
teket. A tanfolyamokra első- lyamok zárófoglalkozásaként 
sorban azokat az aktivistákat rendezték meg a  „Bizalmiak 
iskoláztuk be, akiket az alap- és gazdasági vezetők a dolgo- 
szervezetek káderutánpótlás- zókért” vetélkedőt, ami jól 
ként figyelembe vettek. Ennek szolgálta az ismeretek felfris- 
ellenére megtörtént, hogy az sítését. Egyébként a szakszer
eredeti rendeltetésétől eltérően vezeti bizottságok többsége 
beiskolázott tisztségviselők szervezetten foglalkozott a 
száma tovább emelkedett. szocialista brigádvezetőkalap- 

Nem megnyugtató az sem, és továbbképzésével is. A fi-
ahogy az alapszervezetek a 
személyi lapokat, s a beds'ko-

Kézim unka-kiállítás
A szombathelyi igazgatóság KISZ- és művelődési bizott

sága kézimunka-kiállítást rendezett az igazgatóság székházá
nak tanácstermében. A kiállítást dr. Horváth Lajos vasút- 
igazgató nyitotta meg.

Huszonhat asszony és leány 150 kézimunkája került ez
úttal a nyilvánosság elé. Az asztalterítők, párnák, subák és 
makramék mellett láthatták az érdeklődők Pegán László, 
egyházasrádóci forgalmi szolgálattevő értékes fámunkáit is.

zikai területen dolgozó brigá
dok vezetői mellett tovább 
javult az értelmiségi szocialis
ta brigádvezetők aktivitása.

Összegezve az 1979/80. ok
tatási év tapasztalatait, meg
állapíthatjuk : a szakszerveze
ti politikai oktatások sok 
szempontból hasznosak voltak, 
megfelelő elméleti és gyakor
lati útmutatást adtak a hall
gatók gazdasági és mozgalmi 
munkájához. Hasonlóan lehet 
értékelni a tisztségviselők kép
zését is.

A jelentést a központi ve
zetőség elfogadta.
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Ahogy egy főbizalmi látja A VONATKÍSÉRŐK FŐBIZALMIJA

Szakszervezeti mankóról a választások alán Minden út előtt
Dézsi Ferenc debreceni moz

donyvezető főbizalmival, a te
rületi szakszervezeti bizottság 
elnökével arra vállalkoztunk, 
hogy a szervezeti keretek vál
tozásának alapszervezéti hatá
sait összegezzük.

Elöljáróban csak annyit, 
hogy Dézsi Ferenc 1952-ben 
mozdonylakatosként került *a 
vasúthoz. Néhány éven belül 
letette a mozdonyvezetői szak
vizsgát, először gőzössel, majd 
dízellel járta a Tiszaiak—fü
zesabonyi, a Nagykereki—Lé- 
tavértes közötti vonalakat, 
majd a villamosmozdony veze
téséhez is megszerezte az is
mereteket. Sokáig műhelybi- 
zottsági titkárként képviselte a 
tagság érdekeit, intézte ügyes
bajos dolgait. Az idei válasz
tásokon főbizalminak válasz
tották. Négyszeres kiváló dol
gozó és kiváló szakszervezeti 
propagandista.

— Hogy mi a véleményem 
az új szervezeti felépítésről ? 
Ami az igazat illeti, az új szer
vezeti keretek között még csak 
ízlelgetjük a mozgalmi munkát. 
Az a tapasztalatom, hogy az 
üzemfőnökségi szakszervezeti 
bizottság és a főbizalmi cso
portok között kissé nagy a tá
volság. Ez nemcsak térben ér
tendő. A régi műhelybizottsá- 
gokban minden reszortmunká
nak megvolt a maga felelőse, 
akiket könnyen meg is lehe
tett találni. Az új szervezeti 
keretek között ezt a szerep
kört a munkabizottságok lát
ják el. Sajnos az új munkabi
zottságok tagjait egy-egy ope
ratív ülésre, a nagy távolság 
miatt igen nehéz összehozni, 
nem beszélve az esetleges elté
rő vezénylésről. A múhelybi- 
zottságnál könnyebb volt moz
gatni az aktivistákat, a tagsá
got, nem szóródtak úgy szét az 
emberek.

— Nekünk, műhelybizottsá- 
gi titkárokból lett főbizalmiak
nak is nehezebb a dolgunk, 
mert régen, amikor a reszort- 
felelősöket beszámoltattuk, át
fogóan tájékozódhattunk a 
munkák állásáról, a mozgósí
tásról — folytatta okfejtését, t - 
Most úgy tűnik, hogy a tagság
gal nem tudunk úgy „együtt 
élni”, mint a régi szervezeti 
keretek között. Hangsúlyozom, 
hogy ez csak kezdeti tapasz
talat.

Mint a mozdonyvezető sza
vadból kicsendült, régen, ha a 
gépről leszállt, a dolgozók 
gondjaival-'bajaival hamar be 
tudott szaladni a szakszerve
zeti 'bizottságra. Vagy ha ő 
nem ért rá, valameiyk mb-ta
got bízta meg vele. Most a cso
port tagjai, a bizalmiak, vagy 
megtalálják a főbizalmit, il
letve helyettesét, vagy nem, s 
ugyanez a helyzet az szb-nél 
is. Igaz, hogy a volt vontatási 
szb-titkár most az üzemfőnök
ségi szakszervezeti bizottság 
függetlenített munkatársa, s 
így is lehetősége van a  tagság 
érdekvédelmét, érdekképvise
letét ellátni. Az is tény, hogy 
sok ember nem is tudja — 
függetlenül a hosszú ideje tar
tó agitációtól és propagandá
tól —, hogy az új keretek kö
zött kihez kell panaszával for
dulni, ha a bizalmit, főbizalmit 
nem találja.

Bonyolítja a helyzetet, hogy 
a bizalmi lelkiismeretességétől 
is függ, hogy egy-egy panasz- 
szal Sárándról, Létavértesről 
vagy Ohat-Pusztakócsról idő
ben eljut-e, érdemesnek tart- 
ja-e, hogy eljusson Debrecenbe 
az illetékes szervekhez, a kör
zeti üzemfőnökséghez vagy a 
területi szakszervezeti bizott
sághoz. Egy bizonyos* a tiszt
ségviselőknek a jelenleginél 
átgondoltabb munkát kell majd 
végezni, hogy a szakszervezet 
tekintélyét megőrizhessük. 
Szerencsére az nagy segítséget 
jelent, hogy az információk 
most közvetlenebb módon jut
hatnak el az szb-hez és hoz
zánk, főbizalmiakhoz is.

A közlekedésben dolgozó nők 
békét akarnak az egész világon! j

Varsóban ülésezett 

az UIS Transports nőbizottsága
A Közlekedési és Szállítási 'Szakszervezetek Nem

zetközi Szövetségének Nőbizottsága június 3-án és 
4-én ülést tartott Varsóban. A tanácskozást a nőbizott- 

[ ság magyarországi elnöke, Kiúróczi Gyuláné, a  Közle
kedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezetének titkára 
vezette. Az ülésen részt vettek a  szovjet, francia, cseh
szlovák és lengyel közlekedési szakszervezetek képvi
selői.

A tanácskozás részvevői meghatározták az 1981- 
ben sorra kerülő 8. szakmai konferenciáig megoldandó 
feladatokat és felhívást adtak ki, amelyben a világ 
minden olyan nődolgozójához szóltak, aki a  közleke
dés területén dolgozik. A nőbizottság többek között el
határozta, hogy a  nemzetközi szövetség tagszervezetei
nek és a szövetséggel szimpatizáló szervezetek bevo
násával mélyreható tanulmányt készít a közlekedés és 
szállítás területén dolgozó nők élet- és munkakörül
ményeiről. Egyben kérte a  nemzetközi szövetség tit
kárságát: vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a köz
lekedés- és szállítás területén dolgozó nők megfelelő 
képviseletei kapjanak a titkárságban, az adminisztra
tív bizottságban és a végrehajtó irodáiban valamint a 
Szakszervezetek 8. Nemzetközi Szakmai Konferen
ciáján.

A  bizottság megvizsgálta a nők nemzetközi szoli
daritásával kapcsolatos kérdéseket és megállapította, 
hogy fokozottabb mértékben kell bevonni a fejlődő 
országok nődolgozóinak képviselőit a nemzetközi szö
vetség munkájába és rajtuk keresztül erősíteni az egy
séget és szolidaritást a haladó szakszervezeti mozga
lommal. Végül a nőbizottság felhívást fogadott el, 
amelyben felszólította a  szállítás területén dolgozó nő
ket, hogy földrajzi hovatartozásüktól és hazájuk tár
sadalmi berendezkedésétől függetlenül fogjanak össze a 
világ békéjét és a  saját érdekeiket veszélyeztető nem
zetközi monopóliumok mesterkedései ellen.

„A szállítási nődolgozók az egész világon békét 
akarnak, gyermekeiket békében kívánják felnevelni”
— hangsúlyozta a  felhívás.

A nőbizottság varsói tanácskozása bíztató kezdetét 
jelentheti annak a folyamatnak, amelynek eredménye
ként nemzetközi téren is tovább növekszik a nőknek a 
társadalmi és a gazdasági életben betöltött szerepének 
fontossága.

B. Z.

A gondokról és a hogyan to- 
vábbról is gyakran szót vál
tunk és elmondhatom, hogy 
mint főbizalmi, sok hasznos 
útravalót kaptam már. Termé
szetesen elengedhetetlen az is, 
hogy ne mereven értelmezzük 
a különböző határozatokat, ha
nem vegyük figyelembe a vas
út sajátos helyzetét, az utazó 
szolgálat speciális körülmé
nyeit, vezénylési rendszerét, s 
a mozgalmi munkában gyak
ran fellelhető önmozgatást a 
legkisebbre csökkentsük. Ezek 
együttesen jeleníthetik a to
vábblépés lehetőségének kul
csát. Rajtunk múlik, hogyan 
élünk velük — mondta a moz
donyvezető.

Debrecenben a választások 
óta eltelt rövid idő mozgalmi 
tapasztalatait tárgyilagosan ér
tékelik. Látják az új szervezeti 
keretek előnyeit, de a hátrá
nyait is. Ez így természetes, 
hiszen reális számvetés nélkül 
megalapozott tervet nehéz ké
szíteni. Még akkor is, ha kü
lönböző tisztségekben hosszabb 
időt töltött valaki a  szakszer
vezeti mozgalomban. Az új 
szervezeti keretek között vala
mennyiünknek más munkastí
lusban, más felfogásban kell a 
mozgalmi munkát végezni. 
S ehhez az ismereteket nem
csak a  kiadványokból, hanem 
az alapszervezeti munka min
dennapi gyakorlatából is újra 
meg kell tanulnunk.

Orosz Károly

szót vált az emberekkel
Csengetésemre egyenruhás 

főellenőr nyitja ki az ajtótr, s 
némi meglepetéssel fogadja jö
vetelem célját. Azért szívélye
sen hellyel és frissen főtt ká
véval kínál. Mint mondja: 
szolgálatba indulás előtt min
dig elfogyaszt egy feketét.

Megtudom tőle azt is, hogy 
az 1811. számú vonattal leve
lezőként utazik Budapest-Déli 
pályaudvarra, mire én lepő
döm meg, hiszen alig múlt el 
dél, s az említett vonat csak 
16 óra 25-kor indul Szombat
helyről, s az állomáshoz vezető

V A SU TA S A TA N C O K TA T O

Bánrévén eljárták a szatmári párost
Dévai Jenőnét — Látó Évát 

— mindenki ismeri Bánrévén. 
Tudják róla, hogy ő is, a férje 
is vasutas, sőt apja, nagyapja 
és szinte az egész rokonsága a 
vasútnál szolgált. Tény ezenkí
vül, hogy Éva kiváló dolgozó, 
s jó munkájának elismeréséül 
szovjetunióbeli jutalomüdülés
ben részesült. Ez alkalommal 
viszont a népi tánckultúra ter
jesztésében kifejtett munkás
ságát kívánjuk méltatni, ame
lyet ugyancsak többször is
mertek el oklevéllel, kitünte
téssel az illetékes szervek.

— Három gyermekünk van, 
ennél fogva a helyi általános 
iskola szülői munkaközösségé
nek vezetőségi tagja lettem — 
mondja. — Az állomás és a 
környékbeli üzemek szocialis

ta brigádjainak azt az igényét 
ismertem, hogy ünnepségek al
kalmával szívesen fogadják a 
kultúr csoportok fellépését, s 
azt is tudtam, hogy az iskola 
VII. osztályosai között ügyes 
lábú, jól táncoló lányok és fiúk 
vanitak. Deme Zsigmond úttö
rővezető és Balogi Jánosné ta
nárnő felkérésére aztán elvál
laltam a táncoktatói megbíza
tást. Általában a hétvégi napo
kon tanulunk és próbálunk, 
őrizve, továbbfejlesztve az 
idősebb nemzedéktől átvett 
hagyományokat. . .

Az iskolások az idei vasutas- 
napon ás nagy sikerrel adták 
elő Dévai Jenőné 'betanításá
ban a Szatmári párost.

Murányi Tibor

út a lakástól nem igényel öt 
percnél .többet.

— O, gyorsan elröpül a kol
légák között az idő — magya
rázza a házigazda, azaz Esső 
József, akit nemrég választott 
meg főbizalminak az állomási 
vonatkísérők bizalmi csoport
ja. — Minden út előtt szeretek 
az emberekkel elbeszélgetni. 
Szóba kerül ilyenkor a napi 
politika, s azzal együtt a mun
katársak egyéni, családi, kö
zösségi gondja. Mindennek is
merete nélkül nehéz lenne dön
teni bármilyen kérdésben. ..

Esső József gazdag életútja 
során nemcsak könyvekből ta
n u lt A vasút szeretetét édes
apjától örökölte, aki már húsz 
éve nyugdíjas, de jelenleg is 
tagja a szakszervezetnek, és 
39 éven át teljesített váltóőri, 
illetve váltókezelői szolgálatot. 
Nem felejti el azt sem, hogy a 
németek miként fosztották ki 
és rombolták le a második vi
lágháborúban az országot. Az
tán 1948-ban Esső Józsefet fel
vették pályamunkásnak, majd 
négy hónappal később — a vo
natvezetői és a -kezelői vizs
ga megszerzése után — végle
gesítették a vonatkíséretnél. 
Később iSárváron, Várpalotán 
és másutt is vállalta a szolgá
latot. A mozgalmi élettel 1951- 
ben, a honvédségnél jegyezte 
el magát, amikor is az ifjúsági 
szervezet vezetőségébe is be
választották — szervezőtitkár
nak. Ezt a tisztséget ruházták 
rá leszerelése után Szombathe
lyen is. Itt 1967-ben párttag, 
majd csakhamar bizalmi lett. 
Hathónapos pártiskolára is el
küldték, s az ott tanultakat 
nemsokára műihely.bizottsági 
titkárként gyümölcsöztette, 
több mint egy évtizeden át. 
így szerzett érdemei közé tar
tozik a szocialista brigádok 
szervezése és patronálása.

Családi életében is példa
mutató. A fia jelenleg katona 
— egységénél ő is KISZ-titkár 
—, egyébként a szombathelyi 
vontatási főnökség dolgozója.

Esső József ismét elindul 
szolgálatba. Még soha nem ké
sett, s ez a pontosság és céltu
datosság bizonyára a főbizalmi 
legfőbb jellemzője, egyben jól 
végzett munkájának a záloga, 
amit nemrég Kiváló dolgozó 
kitüntetéssel ismert el a kol
lektíva.

(kék)

Munkásokhoz méltó szándék :

Meeszéoíteni a hé
A szombathelyi járműjavító egyik dolgozójának különös hobbija

Találkoztam egy érdekes 
emberrel. A neve Kondics Jó
zsef. A  szakmája szobafestő. 
Sárváron lakik, s a szombathe
lyi járműjavítóban dolgozik. 
Reggel 6.30-kor indul munká
ba, este ötre ér haza, népmű
velő-könyvtáros szeretne len
ni, mert él-hal a szépért, a 
jóért. Jómagam egy író-olvasó 
találkozón ismerkedtem meg 
vele, s aztán a vonaton Sár
várig beszélgettünk. Addig 
csak azt tudtam róla : szereti a 
könyveket, rengeteg dedikált 
könyve van, s mert az igazi 
könyvgyüjtők a könyv tulaj
donát jelző „Ex libris**-eket 
ragasztanak be a könyveikbe. 
megkérdeztem van-e neki is 
ezekből a kis grafikákból, 
ezekből a csodálatos, apró, sok 
örömet okozó művészi metsze
tekből?

Megígérte, hogy küld néhá
nyat mutatóba.

Hatezer ex libris
Állta a  szavát. De ekkor már 

tudtam róla, hogy nemes szen
vedély hevíti, több mint hat
ezer ex librist mondhat a ma
gáénak, Fery Antaltól kezdve 
Stettner Bélán keresztül, Gácsi 
Mihályig oly sok művésztől 
szerzett, kapott fametszeteket, 
vagy linómetszeteket, hiszen e 
kis grafikáknak az anyaga 
vagy a fa, vagy a linóleum.

Még Nagy Lászlótól is őriz 
grafikát.

Érdekelni kezdett Kondics 
József.

Kiderült róla, hogy a pálya
fenntartásnál szocialista bri
gádvezető volt, ott a  Salvador 
Allende brigádban hintette el a 
jót, a nemeset, s nevelte, taní
totta társait. Ót is segítették a 
társak: kiállítást rendeztek
gyűjteményéből, a MÁV igaz
gatóság kultúrtermében. Ti
zenhat tablón .több mint 100 
szovjet grafikus munkáját mu
tatta ibe. De hát hogyan lehet 
távoli országokban élő grafi
kusoktól anyagot kapni? Cse
rélni kell, ez a titok nyitja. És 
Kondics József levelezésben 
áll hazai és külföldi művé
szekkel.

Sárvár Ijelye 
az irodalomban

Évek kellettek, mire megte
remtette a maga különös és 
csodálatos gyűjteményét, 
amellyel másoknak is örömet 
okoz. Hatezer grafika, vagy 
több is már annál? Hiszen nem 
is lehet talán egy bizonyos időn' 
túl számon tartani, kitől hány 
grafika gyűlt össze. S nemcsak 
ex librisei vannak, gyűjti a 
humoros rajzokat, rézkarco
kat, a gyermekek világába ka
lauzoló meseillusztrációkat.

Mit szeret a  világból ez a 
különös ember? A művészetet, 
az irodalmat és a történelmet. 
Erdélyi barátaitól kapja az ott 
élő művészek munkáit, gyűjti 
a folyóiratokat, könyveket, sok 
szép könyve van az 1500 köte
tet tartalmazó könyvtárában. 
Ebből több mint 250 a szerzők 
által dedikált könyv.

A  napi munkája mellett éli 
a maga külön világát. Most azt 
dolgozza fel — s helytörténeti 
pályázaton vesz vele részt — 
milyen helyet foglal el Sárvár 
az irodalomban.

Élete? Nehéz gyermekkor 
után szobaiestést-mázolást ta
nult. 1963-ban került a MÁV 
szombathelyi pályafenntartási 
főnökségére. Volft kiváló ifjú 
szakmunkás, aztán levelező 
tagozaton érettségit szerzett, 
mert izgatta a tudás, majd a 
járműjavító üzembe került. 
Késmárky Dezső ösztönzésére 
helytörténeti pályázatokon 
vett részt, volt országos máso
dik és harmadik. A sárvári 
művelődési ház honismereti 
szakköre a második otthona, 
ott teljesedik ki mindenkép
pen gazdag világa.

Kondics József Kína, Japán 
és India kivételével az egész 
világból őriz ex libriseket. Igen 
sok metszete van a  Kolozsvá
rott élő Gy. Szabó Bélától, le
velet őriz dr. Gonda György 
államtitkártól, aki akkor még

Tolnai
Ildikó

í A központi vezetőség titkára

Mint arról lapunk július 
28. számában hírt adtunk, 
a központi vezetőség Tolnai 
Ildikót, a szervezési és ká
derosztály vezetőjét meg
választotta a Vasutasok 

; Szakszervezete központi ve- 
i zetősége titkárának, a tit- 
I kárság tagjának és a .1/2 
! százalékos ÖTA ügyvezető 
| elnökének.

Tolnai Ildikó 1947. de
cember 18-án Tokajban 
született. Műszerészként 

j kezdte pályafutását. A 
! technikumi tanumányainak 
; befejezése után a Gépipari 
j Elektromos Karbantartó 
| Vállalat szerencsi kirendelt- 
| ségénél, majd 1968-tól, a 
i MÁV Budapesti Távközflési 
i Fenntartási Főnökségnél 
; dolgozott műszerésziként. Ezt 
j követően a  MÁV különböző 
j szolgálati helyein tevékeny- 
| kedett. Időközben elvégezte 

a marxista—leninista egye- 
I tem szakosítóját.

1973-tól 1977-ig a X. ke- 
| rületi vasútüzemek KISZ- 
j  bizottságának a titkára volt 
j 1977-ben a  vasutas-szak-1 
| szervezet szervezési és ká-i 
i derosztályának politikai 
j munkatársa, majd osztály

vezetője lett. 1979-ben meg- 
j választották a KV, az idén 
I pedig az elnökség tagjának. I

Tizenegy éve tagja a 
| pártnak. Férje, dr. Rustyált 
: János, a MÁV Beruházási 
' Iroda 4. számú felügyelősé- 
; gének a vezetője. Tolnai II- 
< dikó eddigi megbízatásait 
! mindig hozzáértéssel, nagy 
i szorgalommal teljesítette.
' Megalapozott szakmai, poli

tikai ismeretei a szakszer-1 
I vezeti mozgalomban szer-1 
| zett jártassággal párosul

nak. Jelenleg az ELTE szo
ciológiai szakán tanul.

Vas megye tanácselnöke volt, 
s a Képtárépítő Egyesület lel
ke, mert Kondics József és 
brigádja természetesen jelent
kezett 1977-ben szabadszomba
ton végzett munkára, s küldött 
ex libriseket is, amelyeket 
dr. Gonda György hasonlókkal 
viszonzott.

Hatni a társakra!
Teljes életre törekszik ez a 

még mindig ifjú ember. Céljai 
vannak, tervei, tanulni akar, 
több akar lenni, s gyűjtemé
nyével — amelynek lapjaival 
kiállításokon is szerepel — 
hatni akar. Hatni társaira, a 
szépet, a jót, a nemeset szere
tőkre.

Kondics Józsefre figyelni 
kell.

Valami ritka dolgot tud: 
megszépíteni a hétköznapokat, 
tartalommal tölteni meg a mú
ló időt.

Takács Tibor
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M M KOIiiH Balatonkenesén
Hat turnusban két és fé l ezer gyerek élvezi a nyarat

Augusztus első napjának 
délelőttjén a  'balatonkenesei 
vasutas gyermeküdülőiben

• egyetlen olyan klis vendéggel, 
^táborlakóval” sem találkoz
tam, aki bizonyíthatná, hogy 
íjó helyen járok. Az üdülő 
központjához közeledve azon
ban már megütötte fülemet a 
«vakáció oly jól ismert zaja: 
a lÜbiökoJÁsé, az evezőlapá
tok csóbbarnásáé, a labdapat
togásé, az önfeledt, vidám 
gyermekzsivajé. A meleg, fül
ledt levegőben «magyar, német 
és lengyel szavak keveredtek 
a  nyár zajaival. Az egész tá
bor kint tanyázik a strandon.

Gondoskodás 
a gyerekekről

A látszat azonban csal, mert 
az «üdülőben az élet nem állt 
meg. Sokan dolgoznak csend
ben, észrevétlenül azért, hogy 
a gyerekeknek az itt eltöltött 
két hét igazi élményt jelent
sen. Vágó Istvánnak, aki kez
dettől, immár húsz esztendeje 
szervezi, irányítja az üdülő 
mindennapi életét, akad dolga 
bőven. Ezúttal néhány peda
gógussal lesz megbeszélése. 
Addig is szívesen tájékoztat 
a  legfontosabb tudnivalókról.

Minden nyáron hat turnus
ban üdültetjük az ország leg
különbözőbb részeiből jött 
gyerekeket — mondja. így 
évente több mint két és fél 
ezer 7—13 éves kisdiák ju t el 
hozzánk a Balaton partjára. 
A  vakáció idején 42 pedagó
gus, 4 gondozónő, 2 orvos, 2 
ápolónő és 80 technikai és ad
minisztratív dolgozó segíti a 
468 gyermek gondtalan pihe
nését. A kis táborlakók kö
zött 48 német és 25 lengyel 
ipajtás is van. Az előző turnu
sokban is voltak külföldiek; 
Ol^zok, osztrákok és németek. 
Kiét rhét múlva szovjet tanuló
kat fogadunk. Ahány külföldi 
gyereket nyaraltatunk mi, 
annyit üdültet a partner or
szág. Gyermekeink így nem
csak új országokat ismernek 
meg, hanem új barátokat is 
szereznek és gyakorolhatják 
»az idegen nyelveket is.

Időköziben megérkezik dr. 
Juhász Zoltánná, a  jelenlegi, 
»az ötödik és a leendő hatodik 
turnus, illetve tábor vezetője. 
Civilben a budapesti Tárnok 
utcai általános iskola igazga
tóhelyettese. Több mint húsz 
esztendeje üdültet Balatonke
nesén. Miint pedagógusnak és 
mint tábor-vezetőnek egyaránt 
gazdag tapasztalata van a 
gyermekek számára legkedve
zőbb programok összeállításá
ban. Bár a közel félezer gyer
mek igényét, kedvét eltalálni 
nem lehet könnyű feladat.

Sokoldalú a napi 
program

— Valóban nem  — mondja 
—, de nem is túlságosan nehéz. 
Az üdülő adottságai, környe
zete nagyban segíti munkán-

* ’ctaí. Nézzen majd körül. Ha
talmas park, sportpályák, kul

turális központ, saját strand ... 
^Soroljam még? No és termé
szetesen az olyan szép nyári 
idő m int a  mai, a  másik leg
jobb segítőtársunk. Hiszen itt, 
a  Balatonon a fürdés és a  csó
nakázás a  legnagyobb élmény 
minden gyermek számára. 
Örömmel veszik az úszásokta
tást is. Turnusonként 70—80 
gyermeket tanítunk meg úsz
ni, amiért nagyon hálásak a 
nebulók. No és a csónakázás! 
Hat darab hatszemélyes saját 
csónakunk van, így minden 
egyes nap — természetesen 
ha az idő engedi! — mindén 
gyermek csónakázhat.

— Mi van., ha rossz az idő?
— Akkor sem jövünk za

varba — feleli. — Számos 
kellemes programra van lehe
tőség. Pé'dául minden egyes 
turnus élvezheti az Állami 
Bábszínház előadásait. van 
bivvészparádé, három-négy na
pomként filmvetítés, „Ki mit 
tud” vetélkedő, sporttalálkozó, 
tábortűz, lehet tv-t nézni és a 
gyermekek kívánsága szerint 
discó-mwsort is adunk...

|  — Elégedettek-e az ellátás
sal?

— Naponta négyszeri étke
zés -van, s minden alkalom
mal kétféle menü közül válo- 
gáthatnak a gyerekek. A szo
bák tiszták, rendesek, hideg
meleg vizes zuhanyzók, tár
salgók teszik igazán kellemes
sé a nyaralást. S hogy való
ban jól érzik magukat a  gye
rekek, arra a legfőbb bizo
nyíték, hogy többen kinőve az 
iskoláskorból is, visszajárnak 
hozzánk segíteni.

Vágó Istvánt és dr. Juhász 
Istvánomét szólítja a  köteles
ség. Aztt ajánlják, feltétlenül 
nézzek körül egy kicsit az 
üdülőben. Útikalauzként Szia- 
lay Gáborné fóti gyógypeda
gógiai tanár szegődik mellém. 
Míg a strand felé ballagunk, 
„régi időkről” mesél.

— Tudja, amikor én itt 
1963-beun üdültet ni kezdtem, 
ezen a területen a fűzfák és 
sportpályák helyén nád és sás 
vált. Akkoriban mindössze 
150—200 gyermeket tudott fo
gadni ez a tábor a mai négy- 
százötvennel szemben.

Gondtalanul, 
vidáman élnek

Amint közeledtünk a fűz
fákkal szegélyezett vízpart
hoz, a „vakáció hangja”, a 
gyerm.ekzsi.vaj egyre erőtelje
sebb. A gyerekeknek látható
an jó a  kedvük, de a pedagógu
sok nincsenek irigylésre méltó 
helyzetben. Ennyi hanourozó,

lubickoló gyermekre vigyázni 
órfiási felelősség.

— Mi vonzza ide a  pedagó
gusokat? A pénz bizonyára 
nem.

— Valóban nem a pénz 
m iatt jövünk ide — válaszol
ja Szalayné. — Az a pedagó
gus, akimék a vérében van a 
gyermekszeretet, nem tud 
nyáron sem meglenni tanítvá
nyók nélkül. Az, aki ebben az 
üdülőben csak egyszer is meg
fordult, szívesen visszajön. Sőt 
barátainak, ismerőseinek is 
szól, s legközelebb őket is 
magával hozza.

Fekete Dezső hatodik osz
tályos fülöpszállási fiúnak az 
örömtől ragyog * az arca. Ért
hető, hiszen először élvezi a 
Balatont és bevallása szerint 
itt érzi igazán, hogy vakádió 
van. Édesapja Fülöpszállás ál
lomáson dolgozik. Még nem 
döntötte el mit szeret jobban; 
napozni, fürödni vagy csóna
kázni.

Pirsli Andrea vaspusztai, 
Kordái Andrea pedig tatabá
nyai, mindketten 11 évesek, a 
dorogi második osztályos Sü
veges Anikót pátyolgatják, 
anyáskodnak vele. Pirsli And
reának Komáromban váltóke
zelő az édesapja, a  tatabá
nyai kislányé is a  forgalom
nál dolgozik. Mindhármuk 
kedveli a  fürdést és a  csóna
kázást. ö k  és a többiek is 
egész nyáron szívesen lenné
nek itt, ebben a  szép üdülő
ben, ahol gondtalanul, vidá
man telnek a  napok.

Gy. Szabó

Kitüntetett
propagandista

„Három László” Kanizsáról
Július 9—23.

között idegenveze
tő és tolmács sze
repet bízott rám  a 
SZOT a siófoki 
Csepel üdülőjében 
egy külföldi cso
portnál. A kitűnő 
hangulatban le
zajlott ismerkedé
si estet azonban 
számomra döbbe
netes hír követte: 
Kolozsvárott meg
halt a feleségem 
egyetlen testvére, 
tehát el kell utaz
nom a temetésére. 
A néhány napig 
tartó helyettesítést 
az erre hivatalo
san feljogosított 
fiam „határidő
sen” vállalta.

Temetés után 
azonnal indultam 
is vissza Kolozs

várról, így július 
15-én éjjel — a 
metró bezárása 
után — az volt 
számomra a legiz
galmasabb kérdés, 
hogy sikerül-e el
érnem a Kelenföl
di pályaudvarról 
0 óra 13 perc
kor induló kani
zsai személyvona
tot. Hajszálnyim 
sikerült!

Szaladtam a 
pénztártól a vo
nathoz, s  a forgal
mista éppen meg
adta a jelt az in
dulásra, amikor 
észrevettem, hogy 

kézi csomagjaim 
egyikét a pénztár 
előtt felejtettem.

Visszafordultam 
érte, s  emiatt ter- 
mészetesen lema

radtam volna, ha 
a vonatkísérők — 
Váss László, Lov- 
retics László ka
lauz, illetve Zad- 
ravecz László moz
donyvezető— meg 
nem állítja a vo
natot. (A nevüket 
később tudakol
tam  meg, s hálá
san gondolok az
óta is a  nagykani
zsai illetőségű „há
rom László”-ra.)

Ügy érzem, hogy 
a vasutasok em
bersége, amelyet 
az éjszakai órák
ban tanúsítanak 
az utasok iránt, 
külön elismerést 
és megbecsülést 
érdemel.

Iszlai Albert 
nyugdíjas ta
nár, Gödöllő

Nemrég nagy megtiszteltetés 
érte Böröcz István szombathe
lyi MÁV-nyugdíjast: Lenin
születésének évfordulóján Bu
dapesten, az MSZMP Központi 
Bizottságának székházában 
Óvári Miklóstól, a  Politikai 
Bizottság tagjától, a KB titká
rától, politikai propagandate
vékenységéért a Munka Ér
demrend ezüst fokozatát ve
hette át.

— Vasutas családban 1915- 
ben születtem  — mondja. — 
Harminchatban a vonatkísé
rethez vették fel Szombathe
lyen, négy évvel később már 
forgalmi szolgálattevőként dol
goztam. A  felszabadulás után, 
1948-ban végeztem el a tiszt
képzőt.

Oktatótiszt, majd nevelő
tiszt az első szervezett moz
donyvezető-képző tanfolya
mon. Később az igazgatóság 
oktatási csoportjában lát el 
fontos feladatokat.

— A mindennapi munkám 
mellett, a városi pártbizottság 
megbízásából 1961 óta oktatok 
és felügyelek a Marxizmus— 
Leninizmus Esti Középiskolái
ban. A legnagyobb öröm szá
momra, hogy több mint 15 
igazgatósági és csomóponti vas
utas osztály felkészítésében se
gíthettem.

Böröcz István a felszabadu
lás óta tagja szákszerveze
tünknek és 34 éve a pártnak 
is. Negyedszázadon keresztül 
tagja volt a területi bizottság
nak. ö t  évvel a nyugdíjba vo
nulása után is társadalmi mun
kása és segítője a szombathe
lyi területi szakszervezeti bi
zottságnak. A vasúton eltöltött 
eredményes éveit az Érdemes 
Vasutas és a Kiváló Dolgozó 
kitüntetés fémjelzi. Kiérde
melte a Szakszervezeti Mun
káért arany és ezüst fokozatát 
is.

Szocialista brdgádkitünteté- 
sei meglett leginkább syrra 
büszke, hogy a 10 éve ikaoott 
Lenin emlékplakett után. 
nyugdíjasán kormánykitünte
téssel ismerték el a politikai 
oroDagaoda- és agitációs mun
káját.

Sz. Jakab István

Envem9 tied, kié? (1.)

m V

Debrecen határán belül a 
mellékvágányokon tolatnak; 
arrébb nyüzsgő, rakodásra vá
ró tehergépkocsik. Személyvo
nat zúg el a sínen.

— Ez nem félreeső hely — 
mondom Tier Józsefnek, a 
Debreceni Épület- és Hídfenn
tartó Főnökség vezetőjének, 
akivel a „Környezetvédelmi 
világnap” ankétján futottunk 
össze, s csak úgy mellesleg 
megjegyezte: „a tulajdonvéde
lemmel is hadilábon állunk”. 
Szemléltető sétára hívott a sí
nek mentén Debrecentől Haj- 
dúvidig. Most itt vagyunk egy 
széthordott szolgálati őrhely
nél, nem oly távol a lesütött 
ablakszemű városi házaktól.

— Százaknak feltűnhetett 
már, hogy szinte naponta ko
pik — tessékel a romházba.

— Mi.t lehet itt még találni? 
— nézek szét.

— Már semmit. Az ablakot 
tokostól elvitték. A  vécécsészé
ket is. Am i csak mozdítható, 
elbontható, minden odalett.

A hideg fut át rájtam, ami
kor megpillantom az erősára
mú kábeleket. Feltépvé- a vas

v á r ó t e r e m
lap, ami mögött meghúzódnak 
a színesen tekergő huzalok.

— Rendőr...?
— Nem posztolhat minden 

sarkon, és a MÁV az ország
ban a legnyitottabb üzem.

A nyulasi iparvágány előtt 
vörösen villog a fénysorompó. 
Hosszú kocsisort kárhoztat 
megállásra.

— Ez elromlott! Az őrhe
lyen biztos lesz telefon — hív 
magával Tier József, de meg
döbbenésére itt is kiszakítva 
az ajtó. Szerencsére, a telefon 
még a helyén maradt, de az 
ablakot m ár ellopták.

— Vajon kik tehették?
— Itt a kukoricaföld köze

pén még nehezebb volna ki
nyomozni, -mint a városban. 
Az bizonyos, hogy nem rejtőz
ködő szerelmespárok voltak.

Tier József néhány adattal 
..támasztja alá” a megingó 
közerkölcsöt. A károk forint
ban kifejezett értéke 20 millió.

— Évente?
— Igen. És száztizenöt mil

lióból gazdálkodunk.
— Érték nem vész el, csak 

átalakul — próbálom jobb

kedvre deríteni, bár a viccnek 
itt aligha van létjogosultsága. 
Mielőtt a hajdúvidi nagy 
„szemléltető eszköz”, egy tel
jesen összetört vasúti váró 
megtekintésére indulnánk, a 
vécélehúzóláncra tereli a szót.

— Rozsdás vasdrótból csi
náltatjuk, hátha ezzel is csil
lapítjuk a tolvajlási kedvet.

A hajdúvidi alumínium- 
üvegfalak közt széhavacok. 
Nem 'hinnén, hogy a boglyá
ban üldögélők vonatra vártak, 
de a padot régen kihurcolhat
ták innen. Drótszálak fogják 
össze az egyébként vastag üve
get. Nagyon erős ütéseket mér
hettek rá, hogy ennyire póz- 
dórjává törjön, s azok az üté
sek messzire elhallatszottak, el 
talán Hajdúvidig. Lakói a  kö
zelmúltban követelték ki a 
debreceni igazgatóságtól az át
látszó üvegvárót, a régi nem 
jó helyen állt. nem felelt meg 
igényeiknek. De Tier J ó z se f i
nek nem a hajdúvidiek küld
ték meg a hírt, hogy romok
ban a váró. Egy vonallbeutazás 
óta tudnak róla.

Szalai Csaba

L E G S Z E B B  F E  E A B A T U J V K :

Óvni, védeni az embert!
írta: Szemük Béla a vasutas-szakszervezet titkára

H árom évtized telt el azóta, hogy a Minisztertanács 
240/1960. (IX. 23.) számú rendelete alapján ,a szak- 
szervezetek irányítják, koordinálják, szervezik és el

lenőrzik a munkavédelmet. Harminc év a munkavédelem 
szolgálatában: feltétlenül visszatekintést parancsoló idő. A 
több ezer munkavédelmi aktivista tevékenységének köszön
hető,. hogy az elmúlt 30 évben a halálos és csonkulásos bal
esetek száma több mint 50 százalékkal csökkent, a három 
napon túl gyógyuló üzemi sérülések aránya pedig még ennél 
is kedvezőbben alakult. Csökkentek a foglalkozási ártalmak 
és megbetegedések is. Ennek ellenére azonban sok még a 
mulasztásból, felelőtlenségből, gondatlanságból, hanyagságból 
származó tragédia. S ha ¡megvizsgáljuk a balesetek okait, 
megállapíthatjuk, hogy körültekintő munkával, több figyelem-1 
mel a  legtöbb baleset elkerülhető lett volna. Ez persze nem 
kisebbíti a munkavédelemben elért eredményeinket, amelyek 
a vasútnál éppúgy kimutathatók, mint más vállalatoknál.

_ Napjainkban a munkavédelem társadalompolitikai ügy. 
Ma már elmondhatjuk, hogy a MÁV, a GySEV és az Utas
ellátó Vállalat egységeinél a vezetők is kielégítően foglal
koznak a munkavédelemmel. Ez a szemlélet széles körben 
terjed és ebben nagy szerepe van az egységes szakszerve
zeti irányításnak.

* A vasutas-szakszervezet elsősorban a társadalmi aktivis
ták ezreinek tevékenységét hangolja össze annak érdekében, 
hogy kedvező feltételei legyenek a balesetek megelőzésének. 
Az elmúlt harminc év első éveiben meg kellett teremteni a 
munkavédelem társadalmi bázisát, a  munkavédelmi felügye
lői hálózatot, s csak ezután vette kezdetét az a munka, 
amely már a közvetlen megelőzést, a  baleseti helyzet javítá
sát tűzte célul maga elé.

S zakszervezetünk sok-sok aktivistája fáradozott azon, 
hogy a munkavédelmet mindenütt közös ügynek te
kintsék. Ma m ár egyre nyilvánvalóbbá válik az a  he

lyes elv, hogy nem lehet különválasztani a termelést, a 
technikai és technológiai korszerűsítést a munkavédelemtől. 
Amíg idáig eljutottunk, szakszervezetünk munkájában mindig 
megkülönböztetett helyet foglalt el a dolgozó emberről való 
gondoskodás. A balesetmegelőzés érdekében jelenleg is ezért 
veszünk részt a munkavédelmi szabályok, előírások, a  tech
nológiák, utasítások kidolgozásában, a munkavédelmi felada
tok meghatározásában, a beruházások, korszerűsítések mun
kavédelmi követelményeinek érvényesítésében. Rendszeres el
lenőrzéssel segítjük a veszélyforrások feltárását és azok 
megszüntetését, valamint a technológiai és a munkafegyelem 
betartását.

A Magyar Államvasutak területén a súlyos balesetek 
többsége a forgalommal összefüggő munkakörökben történik. 
A megelőzésük érdekében tett szakszervezeti intézkedések 
száma évente eléri a háromezerötszázat. Nem ritka a figyel
meztetés és a 'bírságolás, sőt indokolt esetben fegyelmi eljá
rás kezdeményezése sem.

A tapasztalatok szerint sok balesetveszélyt .rejt a  kor
szerűtlen technika, egészségkárosodást okoznak a zajos mun
kahelyek. Az utasításoktól eltérő munka is sok súlyos bal
eset okozója volt már. A nehézségek, gondok ellenére is el
mondható, hogy az utóbbi években kedvezőbbek lettek a 
munkakörülmények, és kevesebb a foglalkozási megbetege
dés. Hatékonyabbá vált a szakszervezeti testületek, aktivis
ták felvilágosító, ellenőrző tevékenysége. Eredményes mun
kát fejtettünk például ki az üzemi balesetet szenvedett dol
gozók kártalanítása, rehabilitációja területén is. Ideálisabb 
lett a gazdasági vezetők és a társadalmi aktivisták kapcsola
ta. Mind jobban érvényesül az a törekvés, hogy a beruházá
sok tervezése és kivitelezése során mindenütt érvényesülje
nek a munkavédelmi követelmények. Az ezzel -kapcsolatos 
szemlélet kialakításához megbízható alap a Minisztertanács 
47/19f79. (XI: 30.) Mt. számú rendelete, amely korszerű fel
fogásiban határozza meg a munkavédelem követelményeit, i

.  z elmúlt években szakszervezetünk kezdeményezésére 
A tett munkavédelmi intézkedések eredményesek voltak. 

Ezt bizonyítja az 1980 első félév üzemi balesteinek 
statisztikája is. Kevesebb halálos és csonkulásos üzemi bal
eset következett be. A megtörtént balesetek többsége a 
személyi közlekedéssel és a  járművekkel, kapcsolatos. Az 
okok között gyakori az alkoholfogyasztás, a munkahelyi is
meretek hiánya. A  kevesebb foglalkozási megbetegedés a jól 
szervezett üzem- és munkaegészségügyi szervezet munkáját 
dicséri.

Sajnos az utóbbi időben nem ritka a dolgozók hallás- 
károsodása, amely a  munkahelyi zajokkal hozható összefüg
gésbe. Ez arra figyelmeztet, hogy a jövőben a zajártalmak 
megszüntetésére hatóságilag kötelezzük a  munkáltatót. Ezen
kívül szigorúbban kell ellenőrizni az egyéni zajvédő eszkö
zök használatát is, mert bizony a  dolgozók között akadnak, 
akik mellőzik a védőeszközöket.

Az elmúlt évtizedekben sokát fejlődött a  vasúti tech
nika, egyes munkaterületeken azonban változatlan maradt a 
technológia. (Ilyen például a  kocsi kapcsolás.) Ez az ellent
mondásos állapot még ma is nagy feladatok elé állítja a 
munkavédelem szakembereit, mégis elmondhatjuk, hogy a 
tervszerű fejlesztések eredményeként fokozatosan javulnak a 
munkakörülmények. Az évi és a középtávú tervek vélemé
nyezésénél a  szakszervezeti szerveknek a jövőben is arra 
kell törekedni, hogy a tervek a munkavédelmi és az üzem- 
egészségügyi előírásoknak megfelelően készüljenek és megva
lósításuk összhangban legyen a vállalati tervekkel.

Számba véve az eltelt három évtized eredményeit, meg
állapíthatjuk, hogy a vasutas-szakszervezet munkavédelmi 
tevékenysége jól szolgálta a MÁV, a GySEV és az Utasel
látó Vállalat dolgozóinak az érdekeit. Szakszervezetünk tes
tületéire az a jellemző, hogy minden esetben körültekintően 
határozzák meg a legfontosabb tennivalókat, és következete
sén dolgoznak a célok megvalósításáért. Ha szükség van rá, 
határozottan élnek jogaikkal. Ennek is tulajdonítható, hogy 
a gazdasági vezetők többsége nagy gondot fordít a munka- 
védelmi eljárási szabályok betartására, s a  szakszervezeti 
szervek • jelzéseit, észrevételeit figyelembe veszik. A dolgo
zókat érintő munkavédelmi problémákkal *—, még a baleseti 
kártérítésekkel is — megkülönböztetett módon foglalkoznak

A tapasztalatokat összegezve megállapíthatjuk, hogy jó 
úton járunk. Természetesen a dolgozók testi épségé
nek védelmében ezután is számítunk a társadalmi 

felügyelők, a  munkavédelmi aktivisták több ezres táborának 
munkájára. Nélkülük nem beszélhetnénk eredményes mun
kavédelemről . . .
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A kiváló címhez méltóan
Vámosgyörk állomás dolgozói, szocialista brigádjai si
keresen teljesítik vállalásaikat. Bizonyítja ezt az is, 
hogy az elmúlt évi munkájukért májusban a MÁV ve
zérigazgatója és a vVasutasok Szakszervezetének elnök
sége Kiváló csomópont címmel tűntette ki az állomást. 
Képeink a forgalmas csomópont életének egy-egy pil

lanatát örökítették meg.

§

Vámosgyörk és Gyöngyös között még gőzmozdonyokkal 
bonyolítják le a  személy- és teherforgalmat. Léhi József 
mozdonyvezető tizenöt évé közlekedik ezen a vonalon.

Gyurkó József jegyvizsgáló is a gyöngyösi személyvo
naton teljesít szolgálatot. Ilyenkor nyáron nagyobb a 

forgalom, sokan utaznak a Mátrába.

Az állomás kultúrvárótermét a szocialista brigádok se
gítségével rendezték be. Az utasok kényelmes körülmé

nyek között várhatják a vonatok érkezését
Szabó Sándor képriportja

Kitüntetéseihez méltóan:

Jó lakatos, brigádvezető
Egyéni és közösségi érdekek egyeztetése egy

— Mindig mosolyog? tói. Nem a pénzért — a mun-
— No hiszen!... Csak bősz- hát szerették. Dunakeszi és 

szántsanak föl, menten ki- Szolnok viszont nem győzi a
tennivalókat, ezért július 1.eresztem a hangom. Akikor 

túZktirtbáLom a ‘kalapácsütések 
zaját. ..

Kötve hiszem, dohát, fha 
•mondja: így van. Ismeri ön
magát, hibáival és erényeivel 
együtt. Csak amikor arról fag
gatom: mivel érdemelte ki az 
idei vasutasnapon a Kiváló 
Vasutas címet, akkor válik 
szűkszavúvá. Hégi ismerőse, 
a  négy éve immár nyugdíjas, 
ám a Landler Jenő járműja
vítóba ezft-azt elvégezni visz- 
sza-visszajáró Kaiszás Pál, (a 
személyzeti osztály egykori 
csoportvezetője) felel helyette:

— Harsányt Laci, nem túl
zók, a becsületesség és a szor
galom mintaképe. Emellett sok 
mindenhez értő, nagyszerű 
szakember is. Munkatársai e 
tulajdonságai miatt becsülik 
és tisztelik... Hát azt hiszem, 
ezért leit Kiváló Vasutas.

Debrecenben kezdődött
•Hozzátehetjük: vasutas-di

nasztia tagja. A MÁV-nál dol
gozott a  nagyapja, az édesap
ja, a  keresztapja, a  nagybáty
ja, s itt, a  járműjavítóban, az 
ő keze alatt nőtt fel a veje, 
Tóth László is. (iKell-e jobb 
bizonyíték emberségére: nem
csak ¡brigádvezetőnek, de após
nak is megfelelt a fiatalember 
számára.)

A történet Debrecenben 
kezdődött, alhol \s Harsányi 
László egy kisiparosnál tanul
ta ki a  lakatos mesterséget, 
egyszersmind a  DVSC ifi-csa
patában focizott. ígéretes bal
hátvéd volt.

— A haverok, a játékostár
sak mind a vasútnál dolgoz
tak. Amikor a tanoncévek vé- 
getértek, mentem utánuk — 
emlékezik vissza. — Harminc
két esztendeje, 1948-ban he
lyezkedtem el a debreceni jár
műjavítónál, s már ott bri
gádvezető lettem. A  katona
időt Szegeden töltöttem, majd 
amikor a szüleim Budapestre 
költöztek, jöttem én is. De 
már ennek is huszonhat éve: 
1954. április 28-án helyeztek 
át, kérésemre, a Landler Jenő 
jármű janit óba.

óta a  Landler is besegít. Is
mét janitornak személykocsi
kat, oly módon, hogy egyes 
alkatrészeket a  két vidéki jár
műjavítóban újítanak föl, ők 
pedig beszerelik csupán... E 
munkához persze hely kellett, 
ezért a  kocsijavító fő profil
jának egy részét — a hűtőko
csikat — átadta a mozdony
javítóknak. (Ott van és ‘lesz 
hely, hiszen fogynak-fogynak 
a  gőzösök.)

Bu'jtás Károly szól:
— Mindehhez át kellett ren

dezni a szerelőcsarnokot, s 
elsőként a Harsányi-brigád ál
tal korábban használt terü
letet kellett átalakítani. Az 
emberek nem szeretik az át
szervezéseket, az mindig zök
kenőkkel jár. De nem hiába 
számítottunk a megértésükre, 
az üzem érdekének megfele
lően cselekedtek.

Szó szerint: 
érdekvédelem

Persze nemcsak az üzem ér
dekében. A teljességhez tarto
zik: a személykocsi-javításnak 
rangja van. Visszatértét az 
osztály minden dolgozója szí
vesen fogadta; ha a  munka- 
körülmények nem változtak 
is, a  produktum látványosabb. 
S mindezek ellenére: .akadtak, 
akiket győzködni kellett, ma
gyarázni, miért érdeke ez a 
vasútnak. Akarták az újat, 
a mást — és mégis tartottak 

. tőle.
Harsányi László eme ági tá

ti óból nemcsak brigádvezető
ként vállalt részt: mint főbi
zalmi is hallatta a hangját. 
(A szakszervezetnek még Deb
recenben lett topja, a Landler 
Jenő járműjavítóban 1958-ban 
választották meg bizalmivá, 
1975-ben műhelybizottsági tit
kárrá, az idén pedig főbizal
mivá.)

— Voltaképpen újjáválasz
tották, eszerint az előző cik
lusban elégedettek voltak e 
társadalmi ténykedésével...

és főbizalmi
munkásélet tükrében

— . . .  Sok ügyes-bajos dol
guk van az embereknek. Ta
láló a  kifejezés: érdekvéde
lem. Ad tennivalót eleget. 
Dolgoznak nálunk nagycsalá
dosok, s van olyan béremelés, 
amikor a  tízfillérekért is vi
tatkozni kell.

Ismét Bujtás Károly az, aki 
többet mond:

— Azért választottuk Lacit 
főbizalmivá, mert mindig k i
áll az emberikért, a munkából 
,kezdeményezőkészségével tű
nik ki, a végrehajtásban pe
dig élen jár.

De kanyarodjunk vissza né
hány mondat erejéig a  sze
mélykocsikhoz! Az év végéig 
ötven felújított kocsi hagyja 
el az üzemet, s jövőre — a 
tervek szerint — kétszer any- 
nyi. Eldőlt: a mozdonyjavító 
osztályból hűtőkocsijavító osz
tály lesz, a kocsijavító osz
tályból pedig a négytengelyes 
vasúti kocsik megújító részle
ge. Jelenleg negyvenen fog
lalkoznak e munkával, jobbá
ra azok a  „régiek”,4 akik már 
dolgoztak személykocsin. Mel
lettük a  fiatalok, hogy addig 
lessék el a mesterfogásokat, 
amíg módjukban áll. A felfu
tástól függően, várhatóan két- 
három év múlva Harsányiék 
is e feladatot végzik.

Munka után.. .
— Mi van a focival?
— A héten, augusztus 4-én

múltam ötvenegy éves. Ilyen
kor már az ember nem foci
zik. De van új hobbim: a
sakk. A VII-es osztály há
romtagú csapatában szerepe
lek, tavaly az üzemi bajnok
ságban a 'harmadik helyen vé
geztünk.

(Elégedett ember. Újpalotán, 
korszerű, háromszobás lakás
ban él a  családjával — a  hét
végeken az unokáival sétál
ja tszá-k, fiatal nagyapaként. Ki
tüntetései között ott az 1974- 
ben kiérdemelt, a Közlekedés 
Kiváló Dolgozója is. Kisbetű
vel, nagybetűvel egyaránt: 
kiváló vasutas.

Földes Tamás

I ' n
■

Vagy Antal forgalmistaV

A csengeri 
vasutasok 
szószólója

A „Piroska” szerelvény 
megállt Csemgfer állomás 
felvételi épülete előtt.

— Végállomás! — kiált
ja a  jegyvizsgáló.

A határőr kutató szem
mel vizsgálja az érkező 
vendégeket. Közel a  román 
határ. A vasútvonal) nem 
vezet tovább.

Itt dolgozik Nagy Antal 
forgalmi szolgálattevő. A 
magas, barna hajú férfivel 
az irodában beszélgetünk.

— 1948-ban lettem vas
utas. Pályamunkásként 
dolgoztam ezen a  vonalon, 
amely a háborúban na
gyon megrongálódott — 
magyarázza. — Még alig 
voltam több húszévesnél, 
amikor kineveztek váltóőr
nek. Szabad időmben ta
nultam, elvégeztem a . se
gédtiszti tanfolyamot, majd 
forgalmi szolgálattevő let
tem itt, Csengeren.

Nagy Antal nemcsak a i 
példás szolgálatellátással 
hívta fel magára a  figyel
met,. hanem közéleti te
vékenységével is. Már fia
tal korában aktívan be
kapcsolódott a  szakszerve
zeti mozgalomba, agitált, 
politizált. 1959-ben a  szak- 
szervezeti bizottság titká
rává választották. A het
venes évek elején, amikor 
megszüntették a kis szű
két — a  bizalmi teendőket 
látta el. A dolgozók min
dig bizalommal1 fordultak 
hozzá, megosztották vele 
örömeiket és gondjaikat. 
Ezt a  bizalmat élvezhette 
az idei szakszervezeti vá
laszt ásó kom is. A Mátészal- 
ka-csegeri vonalszakasz fő
bizalmija lett.

Mindenki tudja, akL rá 
szavazott: Nagy Antalban 
nem csalódnak.

Zsoldos Barnabás

Két nappal később az itteni 
fiatalok kollektívába tömörül
tek, s Harsányi Lászlót vá
lasztották meg brigádvezetővé. 
Még ma is ezt az 1959 óta 
Steinmetz Miklós nevét viselő 
szocialista (brigádot vezeti, s 
nem titkolja: büszke arra,
hogy tízszer kaptak arany- 
jelvényt, majd 1978-ban kiér
demelték a MÁV Kiváló Bri
gádja címet — a ma 21 tagú 
gárdából (hatan kiváló dolgo
zók.

— Az alapító tagok közül 
■kik dolgoznak még ma is itt?

— Adamek József, Galam
bos András, Keller Béla, Pál 
Imre és Varga József, vagyis 
velem együtt hatan. Vala
mennyien lakatosok vagyunk.

— Lakatosok — szól közbe 
Bujtás Károly, a  kocsijavító 
osztály vezetője —, ám önma
gában ez nem fejezi 'ki, hogy 
mi mindenhez kell érteniük. 
Ma már alig van olyan szak
ma, amelyhez elég az egysze
ri mestervizsga. így vannak 
ezzel ők is: ha új (kocsitípus 
érkezik be, töviről hegyire 
meg kell ismerniük, s (bizony 
olykor más-más vizsga szük
séges.

Pröfilyáltás
— Amikor idejöttem — 

folytatja ismét 'Harsányi 
László —, kézi emelővel emel
tük föl a kocsikat, ma már 
¡daruval. A  daru kezelését 
csakúgy meg kellett tanulni, 
mint a többi új berendezését. 
Most egy visszatérő újdonság
ra készülünk...

Időszerű témához érkez
tünk: a kocsiosztály profilt 
vált. Valamikor az egész 
üzemnek .egyik legfontosabb 
feladata volt a  személykocsik 
javítása, ám a vasút érdeke 
azt kívánta, hogy ezt a fel
adatot — 1967-ben — adják 
át Dunakeszinek. Akkortájt 
sokan „mentek a kocsi után” 
— kárpitosok, asztalosok, fé
nyezők búcsúztak a  Landler-

n r  ^/ - I n n iJL  J L K / f r mozdonyvezető?
A SÁRRÉT környékén, nád

tetős falusi házban, mozdony
fűtő gyermekeként láttam meg 
a napvilágot, negyvenkét év
vel ezelőtt Utánam még két 
lány és egy fiú született. 
Apám és anyám keservesen 
nevelt fel bennünket, hiszen a 
világon háború dúlt. Most is 
jól emlékszem a rádió vész
jósló hangjaira: „Baja, Bács
k a .. .  légiriadó!” Nem sokkal 
utána nálunk is megszólaltak 
a szirénák, s mi átvonultunk 
a szomszéd kertjébe, ahol 
óvóhelyet ástak a felnőttek. 
Apánk természetesen akkor is 
pontosan eljárt szolgálatba, de 
— látva az égen csillogó bom
bázókat — soha nem tudtuk, 
hogy hazajön-e.

bű, gyerekeik a háborúról jó
formán csak ennyit tudtunk, s 
később sem sokat értettünk 
abból, miért van az, hogy az 
egyik héten német, a másik 
héten pedig orosz katonákkal 
van tele az utca.

Az egyik héten, amikor a mi 
házunkban orosz katonák szál
lásolták be magukat, miköz
ben családunkkal a szomszé- 
dékhoz költöztünk át, kezdtem 
többet is sejteni. A szovjet ka
tonák konyhája ugyanis a mi 
házunkban volt, s pajtásaim
mal gyakran átlopóztunk oda. 
Észrevettük, hogy a vöröscsil
lagos ¡katonák kedvelik a gye
rekeket, és elláttak bennünket 
minden jóval. Ma már tisztán 
áll előttem, hogy gyermekkori 
vágyam beteljesülése össze
függésben van e háború okoz
ta változásokkal.

Mert talán még kijsem tud
tam mondani emberpalánta 
koromban, hogy „mozdony”, 
amikor én már elhatároztam, 
hogy mozdonyvezető leszek. 
Ebben az elhatározásban nagy 
szerepe volt apámnak, hiszen

fűtői szolgálata végeztével 
mindig sokat mesélt nekem a 
mozdonyról. Kíváncsian lapoz
gattam utasításait, s igen tet
szettek a bennük látható ké
pek, ábrák. Aztán gyakran ki
szöktem az állomásra is, néze
getni a pöfékelő mozdonyokat.

Amikor már nagyobbacska 
lettem, apám a vasút mellett 
váltott, legelőt egyetlen tehe
nünknek, s én lettem a pász
tor. így még közelebb kerül
tem a vasúthoz. Titokban 
ugyanis kikötöttem a tehenet 
— legelhetett úgy is —, én pe
dig szaladtam a közelben levő 
kihúzóvágányra, ahol a meg
rongálódott gőzösöket tárolták. 
Naphosszat eljátszogattam 
rajtuk. Én voltam tehát a ma
siniszta. Indítottam, fékeztem, 
csavargattam az előre- és hát
ramenetet szabályozó emel
tyűt. Esténként, amikor haza
mentem, olajosabb, maszato- 
sabb voltam, mint az apám, 
akinek keményen kellett dol
goznia az igazi mozdonyokon.

A VÉLETLEN egyébként is 
kedvezett nekem. Apám részes 
kapálniválót szerzett a közeli 
őrháznál, ahol szoros ismeret
ségbe kerültem a pályaőrrel, 
Zsiga bácsival. A következő 
nyarat már náluk töltöttem. 
Nappal őriztem a teheneit, éj
jel pedig az őrházban „szol
gáltam”. Az öreg nekem is 
gyújtott kézilámpát, s az arra 
jövő vonatokat együtt fogad
tuk. A  szemem csaknem lera
gadt a napi fáradtságtól, de 
ha vonat jött, az álmosság 
nyomban elröppent. . .

Aztán elmúlt a nyár, s meg
szűnt a „hivatásom” az őrház
nál. Kárpótolt azonban, ha va
csorát vihettem apámnak. 
Olyankor felszállhattam a gőz

ben álló mozdonyra, s a vezér 
megengedte azt is, hogy fü
tyüljek. Csak az esett rosszul, 
hogy az indító szabályozót — 
ami a mozdonyvezető kizáró
lagos joga — soha nem húz
hattam meg.

Az általános iskola befeje
zése után vágyálmom betelje
sülése érdekében szakmunkás- 
tanulónak szegődtem. 1952-ben 
géplakatos tanuló lettem a 
püspökladányi fűtőháznál. 
Helyiben persze akkor nem 
volt képzés, így az első évet 
Makón töltöttük el. A követ
kező évben Miskolcon folytat
tuk a tanulást. Tanműhelyünk 
a járműjavítóban volt, s én 
a mozdonyosztályra kértem 
magam. Most már hivatalosan 
is felmehettem a gőzösökre. 
Azóta is tisztelettel és nagyra
becsüléssel gondolok azokra a 
szakmunkásokra és mesterek
re, akik megismertettek a 
szakmai rejtelmekkel, a kü
lönböző alkatrészek szerepé
vel, működésével.

A szakmunkásvizsga után 
hazakerültem szülőfalumba, 
ahol jelenleg is dolgozom: a 
püspökladányi fűtőházhoz. Két 
évig lakatosként dolgoztam, de 
a munkaidő leteltével gyakran 
megkértem egy-egy mozdony- 
vezetőt: hadd menjek el a ki
javított mozdonyon az első út
ra. Gyönyörködtetett olyankor 
az akkor még körkőnusszal 
induló 424-esek „kiütése” (a 
fáradt gőz távozása a kémé
nyen át).

ELÉRKEZETT lassan a 18. 
életévem, és azonnal kértem, 
hogy helyezzenek gyakornoki 
munkakörbe. Apám szigorúan 
kérlelt:

— Maradj még, fiú! Ráérsz! 
A mozdonyon nagy a felelős
ség! Jól gondold meg!
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JÓZSEFVÁROSBAN:

Kibővített párttaggyűlésen 
a kölcsönös feladatokról

Józsefváros állomás párt
szervezete július 22-én kibőví
tett taggyűlést tartott, amely
nek az volt a fő célja, hogy a 
tagság, illetve a meghívott 
dolgozók, köztük a szakszer
vezeti bizalmiak előtt az állo
más vezetősége beszámoljon az

ellenben, hogy keve- 
hiányoztak igazolatla-

dí csért 
sebben 
nul.

A beszámolóban szó esett 
arról is, hogy az állomáson ja
vult a társadalmi tulajdon vé
delme. Ez összefügg azzal is,

ralevő részében még nehezeb
bek lesznek.

Példát mutatni!
Csapó János végül felkérte a 

jelenlevőket, köztük a gazda-

eddig végzett munkáról, annak ellenőrzéseket. Külön elisme
hogy a rendészet fokozta az sági reszortosokat, a párt- és

eredményeiről és a további 
feladatokról.

Pocsai Pál, a pártszervezet 
titkára nyitotta m e| a kibőví
tett taggyűlést. Értékelte a 
pártmegbizatások teljesítését, 
és ismertette a szervezett ok
tatási, továbbtanulási progra
mokat, amelyeket a szakszer
vezeti bizottsággal és az ifjú
sági szervezettel egyetértésben 
állítottak össze. Ezt követően 
Csapó János állomásfőnök szá
molt be a pályaudvar gazdasá
gi eredményeiről, nem ken
dőzve el a hiányosságokat sem.

Kétezer túlóra ?
— Állomásunk az első fél

évi tervet teljesítette, illetve 
bizonyos vontakozásban túl is 
szárnyalta — mondotta az ál
lomásfőnök. — Ehhez nagy 
lendületet adott a XII. párt- 
kongresszus, valamint a ha
zánk felszabadulásának 35. év
fordulójára indított munka
verseny. A személyszállításban 
sikerült javítani a vonatok

résre méltó a tíz vasutasból 
álló önkéntes rendőri csoport 
helytállása. Jellemző például, 
hogy az idén 606 esetben je
lentettek be ólomzárhiányt, a 
tavalyi 444 esettel szemben.

Erősödött 
a brigádmozgalom

— Folytatódik a konténer- 
terminál rekonstrukciója — 
hangzott a további tájékozta
tás. — Közben zavartalan a 
szállítótartályok fuvarozása. 
Mi több: az ott dolgozók ki
emelkedő munkát végeznek. 
A darabárus részlegnél is ja
vult a kiszolgálások minősége. 
Az utóbbi időben mind keve
sebb reklamáció érkezik az 
ügyfelektől.

A végzett munka alapján az 
állomás dolgozói közül az idén 
tizenegyen kaptak Kiváló dol
gozó kitüntetést, ketten igaz
gatói dicséretben részesültek, 
hárman elnyerték a Kiváló If
jú Szakember címet. A szocia-

a szakszervezeti bizalmiakat, 
hogy példamutatással, nevelő 
munkával járuljanak hozzá a 
hátralevő feladatok teljesítésé
hez.

A beszámolót követő hozzá
szólások — amelyek a munkát 
hátráltató jelenségekre is rá
mutattak — igazolták a párt
taggyűlés kibővítésének hasz
nosságát.

Sára Sándor

Csorváson viru l 
a Volgái hérics
A szegedi vasutasok is be

kapcsolódtak a Csongrád me
gyei környezet- és természet
védelmi napok programjába. 
Június 24-én, Tilly Károly, a 
Vasúti Főosztály előadója ,*A 
vasúti környezetvédelem fel
adatai, lehetőségei és korlá
tái’* címmel tartott nagy ér
deklődéssel kísért előadást a 
Technika Házában. A tanács
kozáson élismeréssel szóltak a 
szegedi igazgatóság dolgozói
nak környezetvédelmi munká
járól. Külön is hangsúlyozták, 
hogy Csorvás határában, a 
vasúti töltés két oldalán talál
ható „Volga menti hérics” nevű 
növényritkaság megőrzéséért, 
védelméért elismerés illeti a 
vasutasokat.

menetrendszerűségét, pedig a lista brigádok létszáma nem
forgalom nagyobb volt, mint 
tavaly. Átlagosan mintegy öt

változott, ám az általuk elért 
eredmények lényegesen job-

órával csökkentettük az ide- bak, mint korábban voltak. A
gén kocsik tartózkodási idejét, 
miközben a belföldiekét a bá
zissal azonos szinten tartottuk. 
Az elszálítoltt áruk mennyisé
ge 20 százalékkal haladta meg 
az előző évit. A  személyforga
lom bevétele is 7,6 százalékkal 
növekedett.

— örömünkre szolgál — 
folytatta a főnök —,' hogy a 
dolgozók száma huszonkettő
vel szaporodott, sajnálatos vi-

kiemelkedően dolgozó közös
ségek közé tartozik a rakodó
gép-karbantartó műhely két 
szocialista brigádja, ezenkívül 
méltán érdemel elismerést a 
forgalmiak kezdeményezése, 
amely a legnagyobb fuvaroz
tató — a Ganz-MÁVAG — 
szállítási osztályának dolgozói
val szocialista szerződést kö
tött az idei közös munka jobb

szont, hogy a fizikai állomány elvégzésére. A munkaerő cél-
öttel csökkent. így nem csoda, 
hogy a túlórák száma több 
mint kétezerrel nőtt. A «beteg
ség miatt kiesett munkanapok 
száma is ehhez mérten — 14,7 
százalékkal — több az előző 
évinél. A dolgozók öntudatát

szerű felhasználását segítő 
leggyakorlatiasabb vállalások 
egyike, hogy év végéig minden 
dolgozó szerez legalább egy 
szakvizsgát, különös tekintet
tel arra, hogy az állomásra há
ruló feladatok az esztendő hát-

IGÉNY ES LEHETŐSÉG

Beruházással felér 
a segítő szándék ...

Az egyik új pénztár Dombóvár állomáson

A központi fejlesztési intéz* 
kedések nyomán Dombóvár ál
lomáson bővítik a  vágányháló
zatot, továbbá .megvalósul a 
szociális létesítmény és a tele
fonközpont építése, ugyanak
kor már kialakulóban van a 
dízeljavító nagycsarnok talaj-

Én mindent jól meggondol- Egyszer megkaptuk a  ha- délyű, tréfálkozó természetű 
tam és kitartottam az elhatá- sonió ambícióval rendelkező vagyok, szolgálat közben ̂  nem 
rozásom mellett. így tehát há- kollégáimmal az M 62 015-ös ismerem a tréfát. Szigorú va- 

—| | —| j | — gépet. Rendbe is szedtük, úgyrom évig a tüzelőlapátot for
gattam kisebb-nagyobb siker
rel. Mert bizony nehéz három 
év volt az, amiből szerintem 
egy is elég lett volna, de nem 
szálltam le a  gépről.

Közben megnősültem, majd 
két fiiam született. Egyszer — 
emlékszem — a feleségem 
ebédet hozott. Nyár volt, s ép
pen akkor végeztem -a tűztisz- 
títással. Leszálltam a gépről, 
és amikor az asszonykám 
meglátta rajtam az izzadtság
tól habos inget, úgy megdöb
bent, hogy soha többé nem 
jött ki hozzám a fűtőházhoz. 
Tudtam, éreztem azonban, 
hogy attól kezdve még jobban 
szeretett.

1960-ban gőzmozdony-veze- 
tői tanfolyamra kerültem, s 
még abban az esztendőben be
teljesült hőn óhajtott vágyam: 
mozdonyvezető lettem. Eljött 
az idő is, amikor válaszút elé 
kerültem: vagy a „normális” 
magánélet, vagy a mozdony, 
mert a kettő együtt nem fér
het meg. Én a mozdonyt vá
lasztottam.

Elmaradtak a korábbi ro
koni összejövetelek, ami miatt 
ebben a körben megcsappant 
a „népszerűségem”. Családom
nak is rosszulesett, hogy ami
kor más otthon ünnepelt, sző- 
rakozott, nekem el kellett 
mennem. Aztán megértették, 
hogy a vasutasnak első a szol
gálat.

MEGJELENTEK nemsokára 
az első dízelmozdonyok, ami

hogy messziről meg lehetett is
merni a tisztaságáról és a ma
gunk készítette dekorációról. 
Soha nem is adtam át szívesen 
olyan embernek, akinek nincs 
lelke a mozdonyhoz. Megkap
tam tőlük: — Vidd haza, ha 
annyira félted!

Igen, féltem a mozdonyomat, 
mert nem felejtem a gőzösö
kön töltött keserves időket, 
amelyek a legderekasabb ma
sinisztákat edzették. Nem szé
gyellem azt sem, hogy dízel
mozdony-vezető koromban ön
költségen utazva felkéredz- 
kedtem a gőzösre, hogy elve
gyem az öreg fűtőtől a lapátot, 
és fizetség nélkül, csupán szó
rakozásból végigtüzeljem a 
hazáig tartó utat.

Jelenleg már a legújabb be
szerzésű, csehszlovák gyártmá
nyú, Bz-sorozatú motorvona
tokkal járok. A pályakezdés 
óta eltelt csaknem három év
tized távlatából egyetlen olyan 
pillanatra sem emlékszem, 
amikor azt éreztem volna, 
hogy szolgálatba kell mennem. 
Aki kényszernek engedve, 
vagy csak a több pénz remé
nyében választja ezt a hiva
tást, annak persze minden 
szolgálat nehéz, és keservesen 
télik számára az idő. Nekem 
nagyon hamar elröpültek a 
szolgálat eddigi évei.

A MAGÁNÉLETEMRŐL ke
veset mondhatok, hiszen sok
szor az otthoni, ágyban tö£ 
tött éjszakáimon is a mozdo

nyok önmagámmal szemben is, 
ezért bárkinek meg merem 
mondani a véleményemet. 
Az embereket a végzett mun
kájuk szerint értékelem. Szí
vesen barátkozom azokkal, 
akik soha nem azt nézik, hogy 
hol, mikor nem kell dolgozni, 
ellenben lehetőleg elkerülöm a 
„díszvasutasokat”. Mert van
nak olyanok.. .

Amikor a szolgálat végezté
vel hazakarikázom, körülvesz 
a két nagyfiam. — Milyen 
mozdonnyal voltál, apa? — 
kérdik, s mindig van monda
nivalóm. Külön öröm számom
ra, hogy az egyik fiam már 
kolléga, s ha egyszer majd vég
leg le kell szállnom a moz
donyról, az utódom ő lehet. 
Boldoggá tesz az is, hogy ami
kor szolgálatba indulok. a fe
leségem kikísér, s a lelkemre 
köti: — Vigyázz magadra! S 
hát hogyne vigyáznék, mikor 
azt a munkát végezhetem, 
amit szeretek.. .

Az egész életben csak egy 
valami bosszantó: egyes elöl
járók lélektelen ellenőrzése. 
Jön például valaki, s megálla
pítja, jelentésbe foglalja azo
kat a „hiányosságokat”, ame
lyeket bármelyik mozdonyve
zető álmában is felsorol. Pél
dául: „az ólomzárakhoz nem 
réz-, hanem vashuzalt alkal
maztak”. Vagy: „a menetrend
könyvet nem tinta-, hanem 
grafitceruzával helyesbítette**. 
Mintha egy-egy baleset emiatt 
következeit volna be! Aztán

számomra is azt jelentette, nyok világáról álmodom. Ked- intézkednek, intézkednek,
hogy a tanulásban nincs meg- vező tulajdonságomnak tartom 
állás. Elvégeztem én is a mo- viszont, hogy szolgálatban tel- 
toros tanfolyamot, majd dízel- jesen el tudom felejteni az ott- 
mozdonyra kerültem. Néhány hon( gondokat Ha forog 
év múlva már M 62-est — 
zettem, ami

ve-
sokkal több volt kereke nincs

a 
más

nekem, mint amire valaha is 
vágytam. Azóta sok gyorsvo
natot is továbbítottam, ami 
különösen jó érzéssel tölt el.

gondom, csak a gép és a pálya, 
meg a vonaton utazó emberek, 
a rám bízott hatalmas értékek. 
Annak ellenére, hogy víg ke-

már ott tartunk, hogy a túl
órák csökkentésére tekintet
tel bárkiből mozdonyvezető 
lehet, függetlenül a szakmai 
képzettségétől, annak színvo
nalától. Bízom abban, hogy 
lesz ez még mádképp is . . .

Elmondta: Varga Gyula

szint alatti része is. A terve
zett úji felvételi épület megépí
tésére viszont talán még a kö
vetkező tervidőszakban sem 
kerülhet sor, holott a jegy
pénztárosok munkakörülmé
nyei eléggé korszerűtlenek, mi
közben a jegykiadás sem min
dig zavartalan.

Az üzemfőnökség mégis ta
lált megoldást az utóbbi prob
lémára, éspedig a XII. párt- 
kongresszus útmutatása nyo
mán, nem feledve, hogy szük
ség esetén meglevő javainkat 
kell a rendelkezésre álló esz
közökkel korszerűsíteni, vagy
is hozzáigazítani a pergő élet 
követelményeihez. Ez történt 
tulajdonképpen most is, ami
kor a szakszervezeti bizottság 
és az üzemfőnökség javaslatá
ra a KPM Vasúti Főosztálya 
engedélyezte a ki nem hasz
nált kis váróterem átalakítá
sát, amelyből négy pénztárfül
ke lett. Ezzel a pénztárak szá
ma hétre emelkedett. A nagy 
váróterem és az előcsarnok 
festés után tetszetős falburko
latot kapott s még az utastájé
koztató táblákat is mutatós 
keretbe helyezték. Ilyen kör
nyezetben az utazóközönség is 
otthonosabban érzi magát.

Életműve halhatatlan
75 éve született dr. Csanádi György

Dr. Csanádi György születésének 75. évfordulója al
kalmából sírjánál, a  Mező Imre úti temetőben koszorú
zás ünnepséget tartottak. A Magyar Szocialista Munkás
párt Központi Bizottsága nevében Kovács Antal, a KB 
osztályvezetője és Szabó József, a politikai főiskola rek
tora, a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium nevében 
Pullai Árpád miniszter és Katona Ferenc, a miniszté
rium pártbizottságának titkára helyezte el a megemléke
zés koszorúját. Számos minisztérium és társadalmi szer
vezet képviselője szintén koszorút helyezett el a síron.

Az évforduló alkalmából Csanádi Györgyről nevezték 
el a XV. kerületi MÁV-lakótelepen a Wesselényi utcát. 
Itt a 23. számú ház falán márvány táblát helyeztek el, s 
azt megkoszorúzták az MTA, a KPM, az MTESZ, a fő
városi és a XV. kerületi tanács képviselői.

Dr. Csanádi György volt 
közlekedés- és postaügyi mi
niszterre emlékezünk, a  tudós 
akadémikusra, egyetemi ta
nárra, politikusra, a  humá
nummal teli nagyszerű em
berre.

A vasút, a  közlekedés sze
relmese volt. Családi hagyo
mány volt ez, apja is a  vas
útnál dolgozott. 1929-íben, a 
műegyetem vasúti pályaépíté
si és fenntartási tanszékén, 
ahol tanársegéd volt, tette fel 
neki Zelovich Kornél pro
fesszor a  kérdést: miért nem 
mégy a MÁV-hoz? Az akkor 
24 éves fiatal mérnök számá
ra sorsdöntő volt, szeretett 
professzorának gondoskodása. 
Előíbb Kaposvárott, majd a 
MÁV pécsi igazgatóságán dol
gozott, 1947-ben a ' miniszté
rium műszaki osztálya élére 
került, két évvel később a 
MÁV vezérigazgatója lett. 
1957-ben a miniszter első 
helyettese, 1963-tól 1974. áp
rilis 27-én bekövetkezett halá
láig közlekedés- és postaügyi 
miniszter volt.

Életművében az elmélet és 
a gyakorlat nagyszerűen ki
egészítette egymást. Szenve
délyesen kutatta a  közleke
déstudomány új eredményeit, 
amelyeket hazai viszonyaink
ra alkalmazva a  vasúti üzem
tan kérdéseit összefoglaló 
egyetemi tankönyvben bocsá
tott közre.

1951-ben nevezték ki arra a 
tanszékre egyetemi tanárnak, 
ahol egykor tanársegédként 
dolgozott. Baráti beszélgetések 
alkalmával többször mondo
gatta: mindig nagy erőt ad, 
ha katedrán állok, 
mémöknemzedékét látom a 
padsorokban. Tőlünk függ, 
hogy milyenek lesznek...

Minisztersége alatt megvált 
az egyetemi katedrától, de a 
tanítástól soha. A tanítás élet
hivatása volt. Tudós életműve 
elismeréseként előbb a  mű
szaki tudományok doktora, 
majd a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, 1970- 
től akadémikus lett.

Nevéhez fűződik az Ország
gyűlés által 1968-ban elfoga
dott közlekedéspolitikai kon
cepció, amely történelmünk 
folyamán másodízben került a

gyár közlekedéstudomány fej
lesztéséért Kossuth-díjat ka
pott, 1973-foan az Állami díj 
I. fokozatával tüntették ki. 
Több külföldi egyetem dísz
doktorává lavatta.

Fáradhatatlanul dolgozott 
egy nagy teljesítőképességű 
vasútrendszer kialakításán, a 
villamos- és dizeLvontatás el
terjesztésén. Abban az időben 
született meg a szocialista o r- ' 
szágok közös kocsiparkja az 
OPW, amely lehetővé tette a 
járművek jobb kihasználását. 
Cikkei, tanácsai serkentően 
hatottak itthon és külföldön 
a konténerizáeió elterjesztésé
re, a  záhonyi átrakókörzet fej
lesztésére.

Rendkívül sokat fejlődött a 
MAHART és a MALÉV szál
lítókapacitása, nőtt a magyar 
lobogó alatt hajózó tengerjá
róink száma és létrejött a 

A jövő HiUNGiAROQAMKON Vállalát, 
amelynek tehergépkocsijain 
távoli földrészekre is eljutnak 
a magyar áruk.

Álmai megvalósulóban van
nak. Tíz évvel ezelőtt mon
dotta: „Ügy vélem, nincs
messze az az idő, amikor az 
európai kontinens fő közleke
dési útvonalai: vasútjai, köz
útija, légi útvonalai, sőt sok 
tekintetben belvízi útjai, vala
mint csővezeték- és elektro
mos távvezeték -hálózatai fo
kozatosam egységes kontinen
tális rendszereket fognak át
kötni nemcsak műszaki, ha
nem forgalmú, gazdasági és jo-

Parlament elé; az elsőt Szé- gi vonatkozásban is. Mind-
chenyi István terjesztette b e . . .  
E koncepció lényege a  közle
kedés ágazatainak tervszerű, 
arányos fejlesztése, a vasúti 
fővonalak villamosítása és 
automatizálása, korszerű köz
utak (kiépítése után néhány 
gazdaságtalan vasútvonal for
galmának átterelése. A ma-

ezek révén a közlekedésre ha- 
taHmas szerep vár a népek kö
zötti, közelebbről az európai 
országok közötti gazdasági és 
politikai közlekedés megte
remtéséiben’*.

Ez volt igazi ars poeticája. 
Ha élne, most lenne 75 éves...

Hermann István

CIK K ÜNK  N Y O M Á N :

Egyelőre várjunk még 
a helyreigazítással!

Bizottság ült össze Nagy- mények között vitatható a 
bátony állomáson a - Magyar vasútnak az az igénye, hogy 
Vasutas március 8-d számá- a várócsarnokból nyíló helyi
ben megjelent kritikai észre- séget oktatóteremnek foglal- 
vétel nyomán, amelyben egy ja le, állandóan lezárva tárt- 
utas a  várótermi dohányzás- va az utasok élól. Javasoljuk
ra és a  zsúfoltságra panaszko
dott. A bizottság mindent 
rendben levőinek talált, s fel
kérésére a  MÁV Budapesti 
Igazgatóság Gy. 85—456/1960. 
II—5. számú levelében — 
Gombár György osztályveze
tő-helyettes aláírásával —, 
helyreigazításra szólította 
szerkesztőségünket.

tehát az ügy érdembeli kivizs
gálását.

Véleményünk szerint mér
legelni kellene, hogy a  kis 
létszámú állomás dolgozóinak 
ritkán sorra kerülő oktatását 
nem lehetne-e más helyiség
ben — esetleg a váróterem

ig1 ként megnyitásra kerü
lő helyen, vagy a  közeid üze-

Ennek ellenére: más ú sa- mek kultúnházáiban, illetve a 
já t tapasztalatunk. Hűvös, szomszédos telepállomás, Kis- 
esős időben, főként a  reggeli térénye oktatótermében — 
vonatokra váró utasok egy- megtartani. Emellett szól, hogy
S S  h S  amely a  "agybátonytooz *ö-«  Z ó -  K özéppontok  általábannem
terem, csupán egy átjáró a farlánajk fent külön oktatóter- 
f  elvétel1! épület külső és belső ¡met, hi szen — „a vasút van az 
előtere között. Ilyen körül- utasokért. . .”

Szovjet vasutasokat 
köszöntöttek 
a Keletiben

Szovjetunióban augusztus 
3-án tartották a  vasutasok 
napját. Ebből az alkalomból 
— a  hagyományoknak meg
felelően — a  Keleti pályaud
varon a magyar kollegák vi
rágcsokrokkal, ajándékokkal 
várták a  Budapest, illetve a 
Tiszta expresszeken szolgálatot 
teljesítő szovjet vasutasokat.

A vendégek fogadásán részt 
vett Molnár Gábor, a Keleti 
állomásfőnöke, Tófalvi Ist
ván, a  budapesti igazgatóság 
szakszervezeti bizottságának 
titkára, Vájná Ferenc, a  Kele
ti csomópont ^pártbizottságá- 
nak titkára, Lázár József, a 
Magyar—Szovjet Baráti Tár
saság Keleti pályaudvari tag
csoportjának elnöke.

(séra)
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Küzdelem az árvíz ellen Ifjúsági fórum Szentesen
Az elmúlt hetekben nagy erőkkel folyt az árvíz elleni 
közdelem a Tisza és a Körösök térségében. Tízezer 
ember dolgozott éjjel-nappal a gátakon. Augusztus 2-án

jzelebb kerültek egymáshoz
— szombatra virradóra — végre nem áradtak tovább 
a folyók. Sikerült elzárni az átszakadt Kettős-Körös Napközben politizáltak — este discóztak

gátját. Képeink a Fekete-Körös partján készültek. Nemrég a tartalmasabb idő
töltésről és a szórakozásról 
tárgyalt a KISZ Központi Bi
zottsága. Ennek jegyében ren
dezték meg első ízben a szege
di vasútigazgatóság KlSZ-fda- 
taljainak a találkozóját, a vész
tői, a mezőhegyest és a szente
si üzemfőnökség KISZ alap
szervezeteinek szervezésében. 
A háromnapos program házi
gazdái a szentesiek voltak.

A találkozónak az volt a cél
ja, hogy az igazgatóság terüle
tén dolgozó fiatalok ismerjék 
meg egymást, cseréljenek vé
leményt problémáikról. Meg
beszélték az időszerű politikai, 
gazdaságpolitikai és nevelési 
kérdéseket, szó esett a közös 
feladatokról és az ifjúsági szer
vezet termelést segítő tevé
kenységéről.

Például a választások
Homokkal töltik a zsákokat, majd . . .

megerősítik az átázott gátakat

A megáradt folyó fölött, a sarkad! hídon lassan ha
lad át a szerelvény

(Laczkó Ildikó felvételei)

Ihász-Kovács Éva
rr

OK
Testvéreim ők, 
a hajnali vasútramenők; 
a váUukra szíjra-erősített táska 
zsíroskenyér-harapása 
is enyém.
A bőrükre tapadt kockás ingek áhítata, 
izmaikban a tűzifavágás,
Világom egyik darabja, 
ahogy a mohó szájak 
a csapolt sör ízére tapadva 
kiisszák mindennapjaikat, 
piros alkonyaiban, 
sárga reményük.
Velük utazom,
a vacogótérdű hajnalozókkal: 
ez a kis dal pohár sörük, 
reményük az esti öleléshez, 
ö k  a századokra-irt jogfolytonosság, 
ők védik dacból vert, 
körömre-égett diplomámat; 
reménység ruhámat ők szövik, 
a csillagokig elfuseráltat; 
s ha káromkodnak vagy kiabálnak, 
gyüjtsétek össze, fűzzétek fel 
fejemre viharvert glóriának.

Békéscsabáról, Vésztőről, 
Mezőhegyesről, Hódmezővá
sárhelyről, Szegedről, Makó
ról, Kiskunfélegyházáról, Kis
kunhalasról, Kecskemétről és 
Nagykőrösről mintegy kétszá
zan érkeztek. Borsi István, a 
szentesi körzeti üzemfőnökség 
vezetője nyitotta meg a talál
kozót — a 30. vasuitasnap je
gyében —, a munkahelyi élet 
epizódjairól és fonákságairól 
szóló humoros jelenetekkel, 
párbeszédekkel mutatkoztak 
be a csapatok.

A második napra komollyá 
váltak a nyitó estén még disco- 
zó fiatalok. Kmetykó Lajos, a 
megyei KISZ-iskola vezető 
munkatársa tartott előadást a 
szocialista demokráciáról. A 
közbeszólók azonnal kaptak 
választ.

A választásokkal kapcsolat
ban egymás között is pergő 
párbeszédek bontakoztak ki. 
Az egy, vagy töbtojelöltes vá
lasztásoké a jövő? Mindkét 
módszer csak eszköz lehet szo
cialista építésünk céljainak 
még jobb megvalósítására. 
Minden lakóhelyi körzetben 
több, azonos képességű, politi
kailag jól tájékozott és a széles 
rétegek bizalmát élvező embe
rek vannak. Válasszon közü
lük! Vonatkozik ez a munka
helyekre is. A társadalmi tiszt
ségekre jelöljünk több, arra 
érdemes dolgozót.

Heves vita alakult ki arról, 
hogy sok-e vagy kevés a KISZ- 
tag? Vannak, akik helytelení
tik, hogy a fiataloknak csak 30 
százaléka KISZ-tag. Mások azt 
vallják; jó ez az arány. Miért 
kellene felduzzasztani a létszá
mot, hiszen ha rendkívüli ügy
ben kell mozgósítani, akkor 
kiszes, és nem kiszes egyaránt 
részt vesz a feladatok végre
hajtásában.

Megválaszolatlan kérdés ma
radt : a KISZ-vezetők hogyan 
lehetnek megfelelőbb partne
rei a gazdasági vezetésnek? A 
korcsoport összetételéből ere
dően a KISZ-alapszervek ve
zetésében gyakori a személyi 
változás. Egy fiatal KlSZ-ve- 
zető, vezetési gyakorlat híján, 
tapasztalatok nélkül, kevés he
lyi ismerettel lehet-e egyenlő 
partnere a gazdasági vezetés
nek?

Harminc fölött
Eltérő vélemények hangzot

tak el arról, hogy a  KISZ-tag
ság után légüres térbe kerül-e 
az a  30 éves fiatal, aki az ifjúsá
gi szövetségben éveken keresz
tül aktív mozgalmi munkát 
végzett. Ez ott jelenthet törést, 
ahol fogyatékos a párttaggá 
nevelés, vagy ahol magukra 
hagyva érzik magukat a KISZ- 
korból kikerülők. A szervezett 
mozgalmi élettől elszakadnak, 
de másutt még nem találják a 
helyüket.

A gazdaságpolitikai fórumot 
Tóth Imre, az igazgatóság osz
tályvezetője vezette. Szó esett 
a vasúti pályák korszerűsítésé
ről, az állomások szűk kapaci
tásáról és ezzel összefüggésben 
a beruházási lehetőségek kor
látáiról. Példákat említettek a 
munkaerővel való pazarlásra 
és a gépi kapacitások kihasz
nálatlanságára; általában a ta
karékosság fontosságára.

Élénk eszmecserére került 
sor a már működő, és a szer
vezés előtt álló üzemfőnöksé

gek dolgozói között. Mekkora 
területet és létszámot képes 
hatékonyan és biztonságosan 
összefogni egy üzemfőnökség? 
Megfelel-e a céloknak a 2—3 
ezer fős ,^nammut”-szervezet? 
Vélemények hangzottak el a 
kis és a nagy állomások kö
zötti bérfeszültségről, a bérdií- 
ferenciálásról.

Elgondolkoztató volt az a vi
ta, amelyben az elismeréseket 
és az elmarasztalásokat állítot
ták szembe egymással.

Megbukott kiválók
A szentesiek kiváló üzemfő- 

nökségi kitüntetésében jelen
tős szerepe volt a kedvező bal
eseti helyzetnek. Ugyanakkor 
a balesetmentesen dolgozó mo
torvezetők 10 százaléka meg
bukott a vizsgákon, 5 százalé
kuk pedig a pótvizsgákon is. 
Voltak olyan fiatalok, akik a 
Szakma Ifjú Mestere kitünte
tésben részesültek, de a har
madik forgalmi vizsgán sem 
feleltek meg, és váltókezelői 
beosztást kaptak. Érdemtele
nül nyerték-e el ezek a fiata
lok a kitüntető címet, vagy a 
vizsgarendszerben van a hiba? 
A vitát úgy összegezték, hogy a 
vizsgarendszer módszerein kell 
változtatni. Torzít a kép, ami
kor a vizsgadrukk miatt egy

két kérdésben határozatlan a 
jelölt. Viszont a követelmény
szintet semmiképpen sem sza
bad leszállítani.

Egy kisebb csoportban Tur- 
csikné Süli Máriának, a me
gyei KISZ-bizottság munka
társának vezetésével a politi
kai képzés időszerű kérdéseit 
beszélték meg.

A szórakozásnak is tág te
ret biztosítottak. Két este volt 
disco a vasutas kultúrházban. 
Játékos vetélkedőket tartottak, 
sok zenével. A tömegsport-ver
senyeken több számban mér
ték össze erejüket a fiatalok. 
A rendező KISZ-szervezetek 
„így élünk mi” címmel kiállí
táson mutatták be életüket.

Jagosics Istvánnénak, a kis
kunhalasi csoport vezetőjének 
a búcsúzó szavait idézzük:

— Nagyszerű volt a rendez
vény, tartalmában és szervezé
sében egyaránt. Nagy várako
zással jöttünk Szentesre és 
nem csalódtunk. Módunk és 
időnk volt megismerni egy
mást, a tartalmas program 
összekapcsolta a csomópontok 
ifjúságát. Jól példázza a ren
dezvény a KISZ Központi Bi
zottsága irányelveinek megva
lósíthatóságát. Szükségesnek 
tartjuk a szolgálati helyek fia
taljainak a találkozóját min
den évben.

Fogas Pál

Az első lépcsőben:

Szociális épületet kúpnak 
u mátészalkai vasutasak

Mátészalkán megkezdődött 
a v.?;sútállomns: háromlépcsős 
rekonstrukciójának időszaka. 
Az első lépcsőt 31 millió fo
rintos beruházással a négy- 
emeletes szociális épület lé
tesítése képezi. A másodikban 
—, amelynek dátuma még 
nem ismeretes —, korszerű 
várótermet és forgalmi iro
dát, a  harmadikban pedig új 
vágányhálózatot építenek.

A Közmű- és Mélyépítő 
Vállalat szocialista szerződés
ben vállalta, hogy 1980. no
vember 15-ág átadja a szo

ciális épület előregyártóit 
szerkezetből összeállított vá
zát. A Kelet-tMagyarorszátgi 
Építőipari Vállalat szakembe
reinek véleménye szerint a 
teljesen elkészült épületet a 
jövő évi vasutasnapra vehetik 
birtokukba az állomás dolgo
zói. A földszinten kap helyet 
a 300 adagos üzemi konyha és 
ebédlő, az emeleteken pedig 
orvosi rendelők és oktatóter
mek is lesznek a fekete-fe
hér öltözők, mosdók, vala
mint a vonatkísérők lakta
nyái szobáin kívül.

Minden évben utaznak valahova

A Szovjetunióval ismerkedtek 

a dunakeszi járműjavító dolgozói
A csoportos külföldi utazá

soknak már hagyományai van
nak a dunakeszi járműjavító
ban. Az első 100 tagú csoport 
1956-ban a DISZ szervezésé
ben indult útnak, hogy Cseh
szlovákia nevezetességeivel is
merkedjen. Azóta több mint 
két évtized telt el és minden 
évben népes csoportok keresik 
fel a környező szocialista or
szágokat, szövődnek újabb és 
újabb barátságok.

Legutóbb, az üzemi szak- 
szervezeti bizottság és a köz- 
művelődési bizottság közös 
szervezésében 39 fizikai és mű

szaki dolgozó indult 12 napos 
utazásra a Moszkva—Lenin- 
grád útvonalon.

A csoport tagjainak többsé
ge most először járt a Szovjet
unióban. Moszkvában 4 napot 
töltöttek. Leningrád szépsége 
lenyűgöző volt. Sok helyen 
jártak a városban, látták a 
Történelmi Múzeumot, az Er- 
mitázst, a Péter-Pál Erődöt, 
jártak Petrodvorecben és ha
jóval éjszakai kirándulást tet
tek a Néván. Az utazással el
töltött 12 nap után gazdag él
ményekkel tértek vissza.

Ségvéri-figeten  

U T A S E L L Á T Ó  OLIM P IA
Az Utasellátó Vállalat KISZ- 

bizottsága „Utasellátó Olim
piát” rendezett, melyre meg
hívta a budapesti saját üze
mek KISZ-szervezetét és a fő
városi nagypályaudvarok vas
utas KISZ-eseit. A versenyso
rozat Ságvári-ligeten és a  
környező erdőben került lebo
nyolításra. A versenyszámok 
között szerepelt az „olimpiai 
mérföld”, lövészet, gránátdo
bás és több játékos feladat.

A verseny alatt a gyerekek 
részére külön óvoda nyílt, ahol 
több mint 60 apróság játéko
kat kapott és az „óvó nénik”

felügyelete alatt különböző já
tékos feladatokat oldottak 
meg. Amikor megéheztek rán
tott csirkét szolgáltak fel ne
kik a figyelmes rendezők.

A verseny végeztével Sebes 
Gusztáv, az egykori labdarúgó 
aranycsapat szakvezetője tar
tott előadást, majd levetítették 
a londoni 6:3-ról és a budapes
ti 7:1-ről készült filmet. Az 
eredményhirdetésnél a díjakat 
is Guszti bácsi nyújtotta át a 
versenyzőknek.

Ezután került sor a birka
pörkölt elfogyasztására, me
lyet a Déli pályaudvar fiatal 
szakemberei készítettek.

ÚJÍTÓK FÓRUMA

Jogvesztő
határidők

Az újításokról szóló és 1975. 
január 1-e óta hatályban levő 
38/1974. (X. 30.) MT számú ren
delet (a továbbiakban: rende
let) az újítók kötelességei mel
lett meghatározza jogaikat is. 
Az újítókat megillető néhány 
alapvető jog tekintetében 
azonban jogvesztő határidőket 
is megszab. Ugyancsak időkor
látot szab az újításokkal kap
csolatos anyagi jogi követelé
sek tekintetében a Polgári Tör
vénykönyv 324. §-a ás.

Tapasztalataink szerint e 
jogvesztő határidőkről szóló 
jogi szabályozásokat sok vál
lalatnál — illetve a vasútnál, a 
szolgálati főnökségeknél — té
vesen értelmezik.

Nem érdektelen ezért sorra 
venni azokat a jogi szabályo
zásokat, amelyek az újítók jo
gainak érvényesítésére jog
vesztő határidőket szabnak 
meg.

A rendelet 4. §-ának (1) be
kezdése például kimondja, 
hogy: „A hasznosító vállalattal 
szemben újítói jogokat — a 
3. § (4) bekezdésben foglalt 
esetet kivéve — csak az érvé
nyesíthet, aki legkésőbb a 
hasznosítás megkezdésétől szá
mított hat hónapon belül a 
vállalathoz újítási javaslatot 
nyújtott be.”

Ez a rendelkezés az újítók 
érdekeit szolgálja. Sokszor elő
fordul ugyanis, hogy egy mű
szaki, illetőleg munka- vagy 
üzemszervezési megoldást a 
vállalat — a vasútnál a szol
gálati főnökség — termelésé
ben, gazdálkodásában haszno
sítani kezd, mielőtt azt annak 
kidolgozója, újítási javaslat 
formájában a vállalathoz — 
vasútnál a főnökséghez — be
nyújtotta volna.

Mikor fordulnak elő ilyen 
esetek?

Ol  A vállalatok új kenstruk- 
|  ciók, új technológiák, új 
üzemszervezési megoldások ki

dolgozásával megbízott dolgo
zói sok esetben csak akkor5 is
merik. fél. hogy ‘a kitűzött fel
adatokat magasabb műszaki 
szinten oldották meg, 'miint 
amit tőlük elvártak, amikor a 
megoldás hasznosítása meg
kezdődött, s annak előnyös 
műszaki, gazdasági paraméte
rei már egyértelművé váltak.

Ilyen esetben joguk van — 
mivel az általuk kidolgozott 
megoldást jelentős alkotó tel
jesítménynek vélik — a hasz
nosítás megkezdésétől számí
tott hat hónapon belül újítói 
jogaikat érvényesíteni, újítási 
javaslat előterjesztésével.

al  Különösen a fizikai dol- 
|  gozók, szocialista brigá
dok — közvetlen felettes veze

tőik engedélyével — sok eset
ben valósítanak meg, alkal
maznak előnyös, és újításként 
elismerhető megoldásokat 
anélkül, hogy azt előzőleg pa
pírra vetették, újítási javas
latba foglalták volna. Ha úgy 
látják, hogy elgondolásaik a 
gyakorlatban be is válnak, jo
guk van az általuk kidolgozott 
megoldással kapcsolatos újítói 
jogaikat, a hasznosítás meg
kezdésétől számított hat hóna
pon belül, újítási javaslat be
nyújtásával érvényesíteni.

O Ugyancsak hat hónap 
időkedvezmény illeti meg 

azokat is, akik különböző (ter
melési, brigád) értekezleteken, 
tanácskozásokon a felvetett 
probléma megszüntetésére szó
ban ismertetik az általuk ki
dolgozott megoldásokat — ha 
azokat a vállalatnál, a MÁV- 
nál pedig a szolgálati főnök
ségek — megvalósítják, hasz
nosítják.

A jogszabály helyes értel
mezése szerint egy műszaki, il
letőleg munka- vagy üzemszer
vezési megoldás csak akkor is
merhető el újításnak, ha annak 
szerzője, legkésőbb a megoldás 
hasznosításának megkezdésé
től számított hat ‘hónapon be
lül azt a vállalathoz, illetve a 
hasznosító szervhez, újítási ja
vaslatba foglalva előterjeszti, 
s annak szerzőjeként magát 
megjelöli. Természetesen, hogy 
a vállalat a megoldást csak 
akkor ismerheti el újításnak, 
szerzőjét újítónak, ha a javas
lat megfelel a rendelet 2. §. (1) 
bekezdésében — illetve a Vas
úti Újítási Szabályzat 3. §-ban 
— foglalt feltételeknek.
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A centenárium jegyében

Tisztelet a véradóknak
A Keleti csomópont kultúr

termében július 24-én véradó- 
ünnepséget tartottak. A. mű
sorral egybekötött összejövetel 
már a Magyar Vöröskereszt 
megalakulásának 100. évfordu
lójára való készülődés jegyé
ben zajlott le. Az elhangzot
takból azt is meg lehetett ál
lapítani, hogy a keletisek e te
rületen az élenjárók közé tar
toznak.

Az ünnepség elnöki tisztét 
Csontos Dénes, a csomópont 
pártbizottságának tagja töltöt
te be, akinek megnyitó szavai 
után Kónya János, a helyi vö
röskeresztes szervezet titkára 
számolt be az önkéntes véradó
mozgalom kialakulása óta el
ért eredményekről.

A Magyar Vöröskereszt első 
kongresszusa 1959-ben mondta 
ki, hogy a véradómozgalmat a 
szocialista humánumra, a kö
zösségi érzésre kell alapozni. E 
nemes cselekedetből ma már 
szinte minden üzem, intéz
mény kiveszi részét, köztük a 
Keleti .csomópont dolgozói is, 
akik 1979-ben 442 liter vért 
adtak a Heim Pál Gyermek- 
kórháznak.

M e g í r t u k

Az illetékesek 
intézkedtek

Lapunk június 16. számában 
„Ahol megállt az idő” címmel 
riportot közöltünk a Déli pá
lyaudvaron levő forgalmi és 
vontatási szakszolgálat lakta
nyájában uralkodó áldatlan 
állapotokról. Erről dr. Kuru- 
csai László, a vezérigazgatóság 
munkaügyi és szociálpolitikai 
szakosztályának helyettes ve
zetője az alábbiakról tájékoz
tatta szerkesztőségünket.

„Kiss Károly, a budapesti 
igazgatóság vezetője július 11- 
én jelentette Gulyás János ve
zérigazgató-helyettesnek, hogy 
a laktanyában megállapított 
műszaki és egyéb hiányosságo
kat pótolták. Kijavították töb
bek között a beázott mosdóhe
lyiségeket, ajtókat, csaptelepe
ket, kicserélték a bojlereket és 
zuhanyrózsákat. A helyiségek 
festését október 30-ig befeje
zik. Megkezdték a berendezési 
tárgyak cseréjét is.

Eddig a helyszínre szállítot
tak 20 éttermi asztalt, 80 szé
ket, 4 hűtőszekrényt, 40 fogast, 
20 hulladékgyűjtőt, 30 tükröt, 
121 méter szőnyeget és 20 álló 
hamutartót. A többi felszerelé
si tárgy beszerzése is folya
matban van.”

Kónya János beszámolója 
után dr. Csikász Éva, a Vörös
keresztes Szervezet budapesti 
titkára kitüntetéseket és jutal
makat adott át a  különböző fo
kozatot elért véradóknak, 
majd A tiszta szolgálati hely 
címmel járó díszoklevelet ad
ták át az állomás nemzetközi 
információs irodájának, a mű
szaki kocsiszolgálat kocsijaví
tó műhelyének és a villamos 
fenntartási főnökség Déli pá
lyaudvari kirendeltségének.

Az ünnepség a KISZ Köz
ponti Bizottság Rajkó zeneka
rának műsorával fejeződött 
be.

(séra)

EGYEDÜL! A Z  ORSZÁGBAN
■n
II

Úttörőtábor a  Hűvösvölgy- ra, vidám szórakozásra is jut
ben, pompás környezetben . . .  
Külsőre úgyszólván semmiben 
sem különbözik azoktól a tá
boroktól, amelyek nyaranta az 
ország legszebb tájain találha
tók. A zöldre festett kerítésen 
belül egymáshoz simuló fahá
zak sora, virággal szegélyezett 
utak, felvonulási tér zászlók
kal, sportpálya, árnyékba hú
zott kiapadok, játszó-beszél
gető csoportok. A kiránduló
nak szinte kedve támad közé
jük állni, labdázni, vetélkedni, 
tereferélni, gondtalanul pihen
n i . . .  Igen ám, csakhogy az 
Űttörővasút Üzemfőnökség te
rületére, s táborába nem illik, 
s nem is lehet hívatlanul, vá
ratlanul beállítani. Azt a ven
déget viszont, aki az úttörő- 
vasutasok nyári élete iránt ér
deklődik, szíves szóval köszön
tik és örömmel látják.

Nyaranta hatszázan

— Speciális tábor a mienk, 
ilyen csak egy van az ország
ban .— mondja Sásdi Zoltán, 
az üzemfőnökség helyettes ve
zetője, aki immár tizenhárom 
éve teljesít itt szolgálatot, s 
irányítja a  tábor életét. — 
Nyaranta több mint hatszáz 
úttörővasutas köti össze a 
hasznosat a kellemessel: ta
nulja és gyakorolja a vasúti 
szolgálatot két-kéthetes tur
nusokban, miközben országjá
rásra, sportolásra, barátkozás-

idő. Bár ezek a fiúk és lányok 
budapestiek, vagy a főváros 
közvetlen környezetéből jár
nak be, év' közben csak min
den 15. napon teljesítenek szol
gálatot, tehát viszonylag rit
kán találkoznak. A kéthetes 
nyári táborozás idején lehető
ség adódik arra, hqay jobban 
összeismerkedjenek, kicserél
jék szolgálati tapasztalataikat, 
versengjenek és felszabadul
tan játszanak, szórakozzanak, 
közösségi életet éljenek. 1969 
óta van saját táborunk, s az 
együtt töltött hetek nagyon jó 
hatással vannak a pajtásokra. 
Lehetőség kínálkozik arra is, 
hogy összebarátkozzanak kül
földi vendégeinkkel. Most pél
dául NDK-beli úttörővasuta
sokkal, finn és bolgár gyerer 
kekkel. Ugyanakkor nyáron 
mi is utazunk külföldre, ven
dégségbe. Az egyik csoportunk 
nemrég tért haza az NDK-ból, 
Cottbusból és Drezdából, ahol 
az úttörővasúton vendégszol
gálatot is adtak a pajtások.. .  
Üzemfőnökségünk vezetője, 
Rákosi Gábor Bulgáriába vitte 
el másik csoportunkat. Úttörő
vasutas zenekarunk augusztus
ban Greifswaldban vendégsze
repei. Egyébként az NDK tíz 
úttörővasútja közül hetet már 
ismerünk.. .

Mindezt Sásdi Zoltán, az 
üzemfőnökség legcsendesebb 
helyiségében, a házi múzeum
ban mondta el, ahol ezernyi
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— Vajon miért vesztegel a vonat ilyen sokáig a nyílt 
pályán? Kesztyűs Ferenc rajza

A GYÖNGYÖSI VIDROCZKI-TANCEGYUTTES SIKERES FELLEPESE 

A SZLOVÁKIAI GOMBASZÖGÖN
Közismert és elismert ma

gyar művészegyüttesek nyo
mába lépett a gyöngyösi Vid- 
róczki táncegyüttes, amikor el
fogadta a megtisztelő meghí
vást a szlovákiai Gombaszögre, 
ahol az idén huszonötödik al
kalommal találkoztak a leg
jobb csehszlovákiai magyar 
táncegyüttesek, szólóénekesek 
és népművészeti csoportok. A 
dalban, táncban megidézett és 
megőrzött m últ iránt mindig 
nagy az érdeklődés Gombaszö
gön. A Rozsnyótól néhány ki
lométerre erdők ölelésében 
fekvő völgyben valóságos nép
ünnepély minden esztendőben 
e találkozó. De mi is valójában 
Gombaszög? idézzük a legille
tékesebb, a lefőbb rendezők 
egyike, dr. György István, a 
CSEMADOK Központi Bizott
ságának vezető titkára gondo
latait :

— Találkozunk, hogy dal
ban, táncban és játékos nép
szokásokban idézzük fel né
pünk múltját, örömét, bánatát, 
bölcsességét és humorát, a szép 
szó igazát, a dal örök szerete- 
tét, a tánc művészi csodáit. 
Állandóan fejlődő nemzetiségi 
kultúránk egyik kimagasló 
rendezvénye ez. Az ünnepség 
szereplői és közönsége között 
rendre ott vannak a gömöriek 
mellett a Bodrogköz, a Csalló
köz, s a Mátyusföld kultúrát 
szerető emberei. A csehszlová
kiai magyar dolgozók gomba
szögi kulturális ünnepsége ne
gyed század alatt nagymérték
ben hozzájárult a szocialista 
hazafiság és nemzetköziség el
mélyítéséhez, Csehszlovákia 
nemzetei és nemzetiségei, va
lamint a szocialista közösség 
közötti barátság, testvéri

együttműködés és a kölcsönös 
megbecsülés kialakításához. 
Huszonöt esztendő óta Gomba
szög demonstrálja az itt élő 
magyarság gazdag kulturális 
értékeit. és az internacionaliz
mus nemes gondolatát.

Ide érkezett a gyöngyösi 
Vidróczki együttes, ám mielőtt 
bemutathatta volna tudását a 
gombaszögi szabadtéri színpa
don (ahol csaknem húszezer 
ember tapsolt a műsorszámok
nak), a Rozsnyótól harminc ki
lométerre fekvő község, Lice 
közönségét is szórakoztatták. 
Esemény volt a Vidróczki 
táncegyüttes licei fellépése, 
kétórás műsora, odavonzotta a 
környékbeli települések lakóit 
is. E forró hangulatú este után

következett a gombaszögi 
völgy, ahol a természet nem 
tisztelte a televízió közvetítési 
szándékát, és éppen akkor kez
dett el esni, amikor a Vidrócz
ki táncegyüttes műsora követ
kezett. Becsületére legyen 
mondva a tácosoknak és még- 
inkább a mindenre felkészült 
közönségnek, hogy nem futa- 
modtak meg az eső elől, végig 
tapsolták, s erre ismét kisütött 
a nap.

A Vidróczki táncegyüttes, 
amelyben még ma is találha
tók gyöngyösi vasutasok, a 
gombaszögi vendégszereplés 
után előbb hazai majd ismét 
külföldi vendégszereplésen 
vett részt Franciaországban.

Szabó Zsigmond

emléktárgy, . jelvény, zászló, 
fénykép, ajándék őrzi az Üttö- 
rővasút harminckét esztende
jének történetét. A pompás kis 
gyűjteményt az idei nyáron is 
tovább gyarapítják a vendé
gek és a hazai pajtások.

Egyetemisták mint ifivezetők

Amikor a teremből kilép
tünk, ifivezetőkkel találkoz
tunk, akik a táborozás idején 
is — akárcsak az év közben — 
rengeteg segítséget nyújtanak a 
tábori élet irányításához, a 
szolgálat, az ügyelet és a sza
bad idő szervezéséhez. Egész 
évben több mint ötvenen fog
lalkoznak a pajtásokkal, tanít
ják, nevelik, okos szóval fe
gyelmezik őket, hogy kiváló 
vasutasokká, postásokká válja
nak. Ilyenkor, nyáron középis
kolai, vagy egyetemi diákok 
vakáció jukból áldoznak két 
hetet arra, hogy jól szervezet
ten, élménydúsan teljen el a 
„kisvasutasok” táborozása. Kö
zöttük van például Orosz Csa
ba, aki tízévesen került az út
törő vasutasok táborába. Ma 
már műegyetemista, de min
den nyáron visszatér, példa
mutatóan sok időt tölt együtt 
csoportjával. Igaz, eléggé fá
rasztó dolog ifivezetőnek len
ni, de sok örömmel jár.

Az ifivezetők mellett feltét
lenül szólni kell azokról a fel
nőtt vasutasokról, akik a bu
dapesti úttörővasút állomásain 
a nyári hónapokban együtt 
szolgálnak, dolgoznak a tábo
rozó gyerekekkel. A hűvösvöl
gyi forgalmi irodában tapasz
taltuk, hogy Deme Gézáné ál
lomásfőnök mennyi figyelem
mel, tapintattal és szeretettel 
irányította a pajtások munká
ját, akik azt vallották, hogy 
minden fáradság ellenére nagy 
élmény a nyári szolgálat, az 
együttlét, a munka, a csopor
tok közötti verseny.

Százötvennégyen búcsúznak

A nyári időszakban, a tábor 
jóvoltából lehetőség nyílik ar
ra is, hogy ellátogassanak Bu
dapestre a nagycenki* a deb
receni, a királyréti úttörővas
utas pajtások képviselői és 
együtt adjanak szolgálatot a 
fővárosiakkal. Ezúttal a Nagy- 
cenkről jött Petruska Tamás 
örömének voltunk tanúi Hű
vösvölgyben : éppen jegyvizs
gálóként dolgozott, ismerke
dett a budapesti pajtásokkal, 
Breuer Mónikával, Jangel Má
tyással (aki kétszeres Ki
váló Dolgozó!), Kocsis Évával 
(aki Solymárról jár be), Ka- 
szim Tarekkel és a többiekkel. 
Munka közben természetesen 
vidámságra, tréfálkozásra, az 
iskolai élmények feleleveníté
sére is jutott egy kis idő.

Vannak, s nem is kevesen, 
akik az idei nyáron utoljára 
táboroznak a hűvösvölgyi fák 
alatt, s a táborozás idején ad
ják az utolsó szolgálatot, mert 
„kiöregedtek” .. .  A nyolcadik 
osztályt végzettek — összesen 
154-en — több évi helytállás 
után, augusztus 30-án délután 
vesznek búcsút a Széchenyi- 
hegytől, á kedves kis állomá
soktól, tanítómestereiktől, az 
Üzemigazgatóság vezetőitől és 
dolgozóitól. Közülük a legki
válóbbak ifivezetőként dolgoz
nak tovább Hűvösvölgyben.

Pallag Róbert

Három évtized 

az átrakóban
Mónus András átrakó

munkás, a záhonyi Gépe
sített Rakodási Főnökség 
kokszcsúszdás brigádvezető
je több évtizede végzett 
eredményes munkája elis
meréseként Kiváló Vas
utas kitüntetésben részesült 
Ebből az alkalomból be-1 
szélgettem vele életútjá- 
ról.

— Édesapámmal a  felsza
badulás után paraszti 
munkát végeztünk, a  háti 
hold juttatott földön. Dol
goztunk éjjel-nappal, hogy 
a megélhetés biztosítva le
gyen. 1950-ben szereltem le 
a határőrségtől, és úgy 
gondoltam, más munka | 
után nézek. A földműves 
szövetkezetnél helyezked
tem el, de nem találtam 
meg a  számításomat

— Hogyan lett vasutas?
— Abban az időben Lá

zár Bertalan volt a  vasúti 
pártbizottság titkára, aki I 
így szólt hozzám: „Ne pró
bálkozzál te mással András, 
gyere Záhonyba a vasút-1 
hoz, meglátod, nem járszl 
rosszul”. Megfogadtam a 
tanácsot és 1952-től meg
szakítás nélkül átrakó
munkás vagyok Záhony
ban. 1954-ben beléptem a 
pártba is. Hat évet dolgoz-] 
tam brigádban. Jó brigádunk 
volt, szépen kerestünk, bol
dogultunk is a  családdal. 
1958-ban a kokszcsúszdára 
kerültem, ami akkor még\ 
nagy dolognak számított, 
mert oda állandó emberek! 
kellettek, ezért nehéz volt! 
a bejutás. Ott már valami
vel könnyebb volt a  mun
ka. 1960-tól én vagyok a 
brigádvezető. Szocialista 
brigádban dolgozunk és ha 
valaki „félre lép”, azt a| 
brigád 'tagjai figyelmezte
tik. Nekem csak a  legvég
sőbb esetben kell közbe
lépnem, intézkednem. Hogy\ 
ezt a magas kitüntetést! 
megkaptam, nekik is kö
szönhettem, hisz nélkülük 
én hiába végeznék jó mun
kát.

— Milyen érzés volit, 
amikor megtudta, hogy ki
tüntetésben részesül?

— Hát nem vagyok va
lami gyenge szervezetű em
ber, de amikor egyik nap a 
Bandi fiam hazajött — aki 
szintén a  GRF-nél dolgozik 
— és hozta a hírt, én any-\ 
nyír a elérzékenyültem az | 
örömtől, hogy szégyen, nem; 
szégyen, kipotyogtak a 
könnyeim. A vasutasnap óta, 
ha megyek a faluba, műn.; 
ka társak, ismerősök gratu
lálnak, ami nagyon jó é r
zés.

Korábban is többször el
ismerték munkáját. Hat
szoros Kiváló dolgozó. Tu
lajdonosa a  Közlekedés I 
Kiváló Dolgozója kitünte
tésnek is.

Kertész László átrakó
munkás — brigádtag — 
így beszél róla:

— András már 20 ével 
brigádvezetőnk. Nyugodt 
ember, megfontolt minden 
lépése. Jól összefogja a\ 
brigádunkat, néha azért el 
kel a keményebb beszéd is, I 
hiszen tizenketten vagyunk 
a brigádban.

Szőgyényi Bertalan

A Vidróczki együttes műsora

F A Z E K A S  L A J O S :

T áj — nyári horizonttal 
1.
Sárga és zöld színt lenget a távol.
Ágak hegyén levél-rezzenések — 
a fülledt lomb közé fúr egy madár, 
szellő támad, s ring vele a fészek.
Egy zümmögő gép — piros, nagy bogár — 
mászik a dombra, barna csík hasad 

, mögötte; s a bákterház előtt 
nyújtózó síneket cirógat a nap.
2.
A nyár d/ús asztala — miénk, 
gazdagsága színeknek, íznek,
Szivünk se legyen fukarság, 
hívjuk közénk vendégeinket.
A nyár éden-kertje — miénk, 
horizontjáig a sík tájnak.
S legyen határtalan, mint a fény, 
vágya s békéje a világnak.



8 MAGYAR VASUTAS 1980. AUGUSZTUS 11.

Moszkva '80

Egy ezüst- és három bronzérem
TÖBBET, JOBB EREDMÉNYEKET VÁRTUNK SPORTOLÓINKTÓL

Végétért a  nagy csata, min
den sportoló álma: az olim
pia. Két álló héten keresztül 
Moszkvára figyelt a  világ. 
Huszonhárom sportág legjobb
jai küzdöttek az érmekért, a 
helyezésekért, s ebben a  gigá
szi vetélkedésben a  sport va
lamennyi drámai elemét meg
találhattuk: új csillagok buk
kantak fiöl az ismeretlenség
ből, legendás egyéniségek ba
bérjait tépázták meg, volt aki 
cigánykereket hányt határta
lan boldogságéiban, vagy ép
pen cuppanós puszit nyomott 
a  bíró arcára, s akadt, aki 
keserves zokogással vette tu
domásul, hogy alulmaradt...

A magyar vasutassport ti
zennyolc versenyzővel képvi
seltette magát a nyári játéko
kon. Az olimpia előtti írása- Maros Magda
inktban, beharangozóinkiban jxxaraidt tudásától, vívására 
cgytíbek mellett szót ejtettünk szinte rá sem lehetett ismerni, 
sportolóink esélyeiről is, jól
lehet kerültük a  jósok hálát
lan szerepét. Most, hogy az 
olimpia gyorsmérlegét meg-

egy-figyéniiben és csapatban 
alánt gyengélkedett. 

Mennyivel, de mennyivel
. . .  !  , -------J  szebben csillog a  nyíregyházi

raozoljuk, tanácsos egy rövid ökölvívó, Váradt János bronz- 
időre visszatérni az esélyekre, t o e  Ez a tizenkilenc esz- 
hogy aztán könnyebben pár- tendős fiatalember, aki sokak 
huzamba állíthassuk azokat szerj,nt az utóbbi évek legna-
a i elért eredményekkel.

Érmeket vártunk, s közte, 
igen: aranyat, esetleg aranya
kat is... Hiszen a moszkvai 
csapatban qtt volt például az 
a  Horkai György is, aki a 
magyar vízilabda válogatott 
erősségeként szinte minden 
elérhető babért learatott, így 
olimpiai bajnokságot is nyert 
már — négy esztendővel ez
előtt. Nos, vízilabdázóink nagy

gyobb föLfedezettje, cseppet 
sem illetődött meg az olimpiai 
szorftóban. Harcosan, bátran, 
fiatal korát cáfoló rutinnal 
öklözött, s sokak szerint a 
döntőibe kerülésért vívott mér
kőzését is ő nyerte — ha a 
pontozás mást is mutatott...

S ha már a  szépnél, az elmaradtak a  várakozástól, 
örömtel dolgoknál tartunk, Mindössze 11,8 pontot szerez- 
ejtsünk néhány szót a moszk- itek. Ennél jóval többre szá
vai olimpia legeredményesebb mítottunk, jobb eredményeket

„csak” ezüst jutott, na, és 
persze a  csapatversenyben 
szerzett bronz, ami megint- 
csak figyelemre méltó telje
sítmény, hiszen megfiatalított 
magyar együttes forgatta a 
¡pengét az olimpiai pástokon.

Egy másik vívónk, Pap Je
nő valószínűleg többre számí
tott Moszkvában. A férfi tőr
csapat ragjaként a hatodik, 
a  párbajtőr együttes verseny
ződéként a  nyolcadik helyet 
mondhatja magáénak. Sokkal 
többet ér ennél a  műugró Ke
lemen Ildikó nyolcadik helye
zése, hiszen ebiben az idehaza 
mostohán kezelt sportágban 
sohasem jegyezték a  magyar 
sportolókat.

Atlétáinktól nem várhat
tunk csodát. Egyediül talán a 
középtávfutó Paróczai And
rás szereplésétől vártunk sok
kal többet, hiszen ez a  szol
noki fiú már több alkalom
mal bebizonyította: képességei 
alapján föltétlenül a legjőb- 
■fodk között a helye. A  futó
pályán azonban ismét beiga
zolódott: a futás nemcsak a 
lábakon múlik...

A többiek, akiket nem em
lítettünk, több-kevesebb si
kerrel azt az eredményt hoz
ták, amire számítani lehetett, 
ám ez jó esetben is csak a 
tisztes helytálláshoz volt ele
gendő.

összességében meg kell ál
lapítanunk, hogy a vasutas 
versenyzők ezen az olimpián

VASUTAS KUPA 
LÖVÉS2VERSENY

A 30. yasutasnap tiszteletére 
a miskolci területi bizottság 
vasutas kupa lövészversenyt 
hirdetett. A versenyt a miskol
ci igazgatóság MHSZ-szerveze- 
te július 13-án rendezte a Cso
konai úti lőtéren, amelyen 
nyolc csapat vett részt.

A győzelmet az igazgatóság 
MHSZ-szervezetének csapata 
szerezte meg. Másodikok a 
miskolci járműjavító verseny
zői lettek.

A díjakat Zombori Lajos, a 
területi bizottság titkára adta 
át.

csalódást okoztak, bronzérmük (vasutassportolójáról, a tőrvívó reméltünk tőlük. Gyengélke-
iMaros Magdáról. Kevés hi- désüket azonban nemcsak raj-egyértelmü kudarcként köny

velhető e l...
Mint ahogyan kudarcként 

kell tudomásul vennünk kard- 
csapatunk harmadik helyezé
sét is. Az együttes vasutasver
senyzője, a világbajnok Gere- 
vich Pál, sajnos, messze el-

ányzott ahhoz, hogy a BVSC 
kiválósága a  dobogó legtete
jére álljon Moszkvában, ám a 
»vívásban gyakran parányi 
mozzanatok, leheletnyi apró
ságok döntik el a  verseny helyezéseknek örülhessünk, 
sorsát. Maros Magdának végül Pilhál György

tűk, hanem az edzőkön, szak
embereken is számon kell 
kérni.

Azért, hogy négy év múlva 
fényesebb érmeknek, jobb

Munkahelyi olimpia
Július 5-én és 6-án két je

lentős tömegsporteseményre is 
sor került Szombathelyen. Ek
kor rendezték a szombathelyi 
igazgatóság területének leg
jobb kispályás labdarúgócsa
patainak a döntő mérkőzéseit. 
A munkahelyi olimpia kereté
ben a hat döntőbe jutott együt
tesből a járműjavító csapata 
bizonyult a legjobbnak, a 
szombathelyi vontatásiak és a 
BFF-esek előtt.

A Haladás tömegsport bi
zottsága hét sportágban hirde
tett versenyt a bázisvállalatok 
részére. A teniszversenyen hú
szán mérték össze képességü
ket. Eredmények: 1. Házi Ká
roly (Volán), 2. Tóth Kálmán 
(Volán), 3.—4. Kolesánszky 
György (BFF) és Tóth László 
(Haladás Sportintézmények).

— KRESZ-vetélkedő. A diu- méteres sebességgel közleke- 
nakeszd járműjavító brigád- dik. Az új expressz nemcsak 
klubja július 29-én — a vád az utasoknak, hanem a ki
járási és városi közlekedésbiz- szolgáló személyzetnek is a 
tonsági tanács — közreműkö- legnagyobb kényelmet bizto- 
désóvel KRESZ vetélkedőt sítja. 
rendezett, amelyen 32 brigád , T_ , . . .
vett részt. A győzelmet a  Mű- .  ̂K R ^Z-park. Kelebián, az 
szaki brigád szerezte meg. Má- által“1108 iskola^udvarán tár- 
sodik a Makarenko, harmadik sadalimi munkában KRESZ- 
pedig a  Béke brigád lett. Az temulóparkot létesítették. Az 
első három helyezett részt építésiben részt vett az állo-
vesz majd a járási döntőn is.

— Óvoda korszerűsítés. A  
közelmúltban adták át rendel
tetésének a  több mint egymil
lió forint költséggel korszerű
sített hatvani vasutas óvodát 
és bölcsődét. Az épületet tíz 
helyiséggel bővítették.

— Kirándulás. A  salgótar
jáni csomópont KISZ-bizott
sága július 26-án egynapos 
autóbuszkirándulást szervezett 
a Nógrád megyei Ráróspusz- 
tára, amelyen negyvenen vet
tek részt. A kiránduló fiata
lok megismerkedtek többek 
között a megye természetvé
delmi területeivel is.

más Kandó Kálmán szocialis
ta brigádja is. A társadalmi 
munka értéke meghaladta a 
80 ezer forintot.

— Eszperantó találkozó. 
Vasutas eszperantó találkozót 
rendeztek július 5-én és 6-án 
a  dunakeszi járműjavítóban. 
A 300 részvevőt gazdag prog
ram várta. Jártak többek kö
zött a vácrátótti botanikus 
kertben és a  fóti gyermekvá
rosban is. A művelődési köz
pontban fórumon beszélték 
meg a csoportok vezetői az 
eddigi eredményeket és az 
eszperantó mozgalom további 
feladatait.

— Munkaverseny. Az idei 
vasutasnap tiszteletére a má
tészalkai körzeti üzemfőnök
ség 39 szocialista 
pótfelajánlást tett. 
zettnél tölbb árut szállítottak 
el társadalmi munkában.

— Üj tanműhely. A  duna
keszi járműjavító új tanmű
helyét a közelmúltban adták 
ét rendeltetésének. Az új ok- 

brigádja tatárt éviben lakatos, villany- 
A terve- szerelő, asztalos, kárpitos, for

gácsoló és kovácsműhely ad 
lehetőséget a szakma elsajá
tításához.

USIC-bajnokság Svédországban

A mutas térfí
harmadik helyen véglett Borosban
A svéd vasutasok szabadidő 

szervezete július 20—27. ko
ra vettük az egypontos győ
zelmet, amikor versenyzőink

zött rendezte meg az USIC X. hibáztak és ¡még a  döntetlen 
nemzetközi sakkversenyét Bo- is elúszott. Ennek ellenére az 
rostban. A  kitűnő körülmények utolsó fordulóra megtartottuk 
között lebonyolított versenyre vezető helyünket. A nagy le-
rekordnevezés érkezett: 21 or
szág küldte el versenyzőit, 
hogy megküzdjenek a  győze
lemért, hogy tanuljanak, ta-

hetőség, a  győzelem árnyéka 
azonban túl nagy terhet jelen
tett versenyzőinknek és az ad
digi leggyengébb eredményűn-

pasztalatokat szerezzenek, hogy két értük el. (Románia 1:1;
tovább erősítsék a vasutas 
sportolók nemzetközi összefo
gását.

A versenyt megelőző techni
kai megbeszélésnek egy ma
gyar vonatkozású eseménye is 
volt. Koppányi Istvánt a fran
cia Grepeaux, a  luxemburgi 
bemers, a norvég Galaaen és 
a  svéd Kvarby társaságában 
ismét beválasztották a  zsűri
be.

Sokáig emlékezetes marad a 
város kultánházában díszpom
pával megrendezett megnyitó- 
ünnepség. A részvevő csapa
tok a  zenekar indulóinak kí
sérete mellett vonultak be a 
színházterembe. Ame Möberg, 
a svéd vasutasok szabadidő 
szervezetének elnöke és Mor
céi Redempt, az USIC titká
rának üdvözlő beszéde után 
Axel-Uno Nylander, a  város 
polgármestere köszöntötte a 
versenyzőket és vezetőket, 
majd a  díszemelvényen felál
lított demonstrációs táblán az 
első lépés megtételével meg- 
nyitottnak nyilvánította a ver
senyt.

21 ország 126 versenyzője 
ült nap-nap után a  sakktáb
lák mellé, hogy megküzdjenek 
a  pontokért. A rajt a  lengye
leknek és a bolgároknak sike
rült a legjobban, de a  magyar 
csapat is az élmezőnyben ma
radt a Szovjetunió társaságá
ban. Egy remek sorozat után 
— Görögország 2:0, Finnor
szág 1,5:0,5; Franciaország 
2:0; — Portugália 2:0, Svájc 
2:0; Nagy-‘Britannia 2:0 — át
vettük a vezetést. Ekkor (kö
vetkezett nagy riválisunk, a 
szovjet csapat. Fordulatos 
játszmákban m á r-m á r  biztos -

Jugoszlávai 1,5:0,5; Csehszlo
vákia 1?1). A megszerzett 3,5 
pont kevésnek bizonyult, a 
lengyel és a szovjet csapat 
is megelőzött és így meg kel
lett elégednünk a 3. hellyel. 
Ez az eredmény is dicséretes, 
hiszen a  magyar vasutas 
sakkcsapat eddig csak két al
kalommal szerzett érmet: 
1959-ben Münchenben 1, és 
1962-ben Várnában 3. helye
zéssel.

A verseny hivatalos vég
eredménye: 1. Lengyelország 
33,5 pont; 2. Szovjetunió 32; 
Magyarország 31,5, 4. Bulgária 
31, 5. Csehszlovákia 29.

A magyar csapat pontszer
zői: Vadász László 4,5 (6), Szé
kely Péter 5,5 (7), Emődi 
Gyula 5,5 (7), Dőry Jenő 4,5 
(7), Pirisi Gábor 6,5 (7), Ju
hász Béla 5 (6) pont.

K. J.

A legifjabbak és a legidősebbek 

teniszlabdával és teniszütővel
Nem sokkal az iskolai szünet 

kezdete után — június 23—29. kö
zött — rendezte m eg a BVSC te
nisz-szakosztálya az országos 
gyerm ek-, újonc-, serdülő- ás if-

ránd Sándor, illetve Fock Jenő és 
Katona Zoltán előtt.

A 60 éven felü liek versenyét az 
Esztergályi—Bolgár páros nyerte. 
Második Pető—Pogány, harma-

jusági versenyeket. A résztvevők dik pedig a Farkas—Kocsárdi, il-
létszámának puszta em lítése is 
elegendő lenne a siker bizonyítá
sára, hiszen csaknem félezren  
vették kézbe a teniszlabdát és az 
-ütőket. Ezen belül legnépesebb  
volt az újoncok (93 fiú és 58 lány) 
csoportja. A gyerm ekek korosztá
lyában is hasonlóan alakult a 
versenyzők száma, míg a serdülők 
csoportját 68 fiú  és 38 lány alkot
ta. Az ifjúságiak mezőnye ennek 
a  felét tette ki, mind a két nem
ben.

Ami a helyezéseket illeti, a 
BVSC színeit képviselő fiatalok 
közül név szerint csak az ifjúsági 
korosztályba tartozó, II. helyezést 
szerzett Keresztúri Ildikót em el
hetjük ki, hozzátéve természete
sen, hogy mindenki derekasan 
helytállt a vasutas gyerm ekek kö
zül, csakhát a nagyobb rutin in
kább az ellenfeléknek — az MTK- 
VM, a Honvéd, a Dózsa, a BSE, a 
Vasas és a Spartocus színeiben  
versenyző gyerekeknek — kedve
zett. De —. ahogy mondani szok
ták — ami késik, nem múlik.

Sikerrel zárult július 11—13. kö
zött ugyancsak a BVSC tenisz
szakosztálya rendezésében lebo
nyolított ö re g fiú k  Nemzetközi 
Páros T eniszverseny is. A három 
nap alatt 58 pár (116 versenyző) 
mérte össze tudását.

Az I. korcsoportban (45-től 54 
évig) a Dénárt László—Markóczy 
Miklós páros szerezte meg a győ
zelm et Vashegyi Tibor és Pillin- 
ger Mihály előtt. A II. korcsoport
ban (az 55—6G évesek között) első 
lett Adám András és Károlyi Im
re, míg a  második helyen Lénárt 
László és Lénárt Kálmán véglett, 
éspedig dr. Ivány Árpád és Za-

letve a Murin—Erőss páros lett.

— Parkosítás. A mátészalkai 
körzeti üzemifőnökség 3)1 dol
gozója a  közelmúltban par
kosította, rendezte az egyik 
vonalszakaszt. A munkáért 
járó ötezer forintot a titoor- 
szállási úttörőtábor fejleszté
sére ajánlották fel.

— Véradás. A  székesfehér
vári járműjavító szakszerve
zeti ¡bizottsága és Vöröskereszt 
szervezete július 25-én vér
adónapot szervezett, amelyen 
•210-en 73 lliter vért adtak té
ri tésmen tesen.

— Látogatás. A  szolnoki 
csomópont szakszervezeti bi
zottságának 30 tagú nyugdíjas 
csoportja a közelmúltban 
meglátogatta a  helyi Rákóczi 
termelőszövetkezetet. Megte
kintették a  szövetkezet ter
melő egységeit és a  szajoli 
gazdaságot.

— Expresszvonat. Megkezd
te menetrend szerinti járatát 
az a Moszkva és Lehingrád 
között közlekedő expresszvo
nat, amely óránként 200 kilo-

— Vetélkedő. A dombóvári 
üzemfőnökség társadalmi és 
gazdasági vezetői a  közel
múltban munkavédelmi vetél
kedőt rendeztek. A vetélke
dőn való részvételre egy-egy 
balesetveszélyes munkafolya
mat megszüntetésére tett ja
vaslattal is lehetett pályázni.
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Az olimpia hatása
(Kesztyűs Ferenc rajza)

)araae a f i irkashegyi repülőtéren
A JUBILÁLÓ MÁV REPÜLŐ- ES EJTŐERNYŐS KLUB 
VERSENYZŐI SZÓRAKOZTATTÁK A RÉSZTVEVŐKET

kára. — Igaz, mindig jó hely
re került a pénz, mert ha va
lahol MÁV-os versenyző star
tolt, rendszerint trófeát hozott 
haza.

első ízben hajtottak végre vi
torlázógépből ejtőernyős ug
rást.

Az ünnepélyes megnyitóra 
látogató vendégek nagy ürö-

Az ünnepség a  farkashegyi mére, utasrepiutetés is szere
repülőtéren folytatódott, ahol 
megnyitották a VII. vitorlázó

pelt a programban. Élmény 
volt ez azok számára is, akik

Azt mondják, hogy a pilóták 
kemény emberek, mégis so
kuknak párás lett a szeme, 
amikor július 5-én Rónai Ru
dolf államtitkár, a Magyar 
Repülőszövetség elnöke elhe
lyezte a  megemlékezés koszo
rúját a  kútvölgyi Repülő Em
lékműnél. Fehér hajú alapí
tótagok emlékeztek vissza az 
első startokra, a MÁV Repülő 
és Ejtőernyős Klub megalaku
lására.

— Hogy a MÁV Repülő és ___
Ejtőernyős Klub 50 éven át ja, férfiakat ~ meghazudtoló hajdani repülések élményeit 
töretlenül fenn maradhatott, 
az két tényezőre vezethető

repülő Budapest-bajnokságot. soha nem ültek repülő- 
Az impozáns légiparádé első gépben és boldoggá tette azo- 

— ^ —H ||--- ||j | |----- — ¡kát az idős alapító klubtago
k a t akik több évtizedes kiiha-

szama női egyéni műrepülés 
volt. Daka Olga, a  MÁV Re-

vissza — meséli Rödönyi Ká
roly nyugalmazott miniszter.
— Egyrészt a klub vezetői és 
növendékei mindent megtettek flafckot, es 
annak, érdekében, hogy ered- Gépe még a

pülőklub pilótája, a motoros Syás után isimet vitorlázógep- 
műrepülő válogatott keret tag- he ülhettek, és felidézhették a

L ajdani repülések élményeit 
Bár a kéthetes verseny alatt 

sokszor meg tréfálta az időjá- 
totta végre, a nagyközönség r^s a pilótákat, mégis mind-

precízátássaJ és nőiesen har
monizált mozdulatokkal baj-

szemében lélegzetelállító búk-; 
fenceket, orsókoszorút, flikk- 

1 egyezőfordulót, 
levegőben volt.

ményeiket fokozva mindig az amikor felemelkedett a Tuskó
élvonalban maradhassanak, 
másrészt MÁV vezetői jelen-

Mihály vezette Wilga típusú 
motorosgép, páros vitorlázó-

fős anyagi támogatásokkal já- gépeket vontatva maga után, 
rultak hozzá nemcsak a repü
lőgép-állomány szintentartásá- 
hoz, hanem annak korszerűsí
téséhez is. Új hangár, lakó
épület, klubhelyiség és számos 
egyéb eszköz, sportfelszerelés 
jelzi azt a támog^+ást, ame
lyet a vasút vezetői a felsza
badulást követő időszakiban a 
klub részére nyújtottak. Hű

két kategóriában sikerült meg
felelő számú értékelhető repü
lést vég rehajtani ok. A szabad- 
osztály versenyzői eddig hét 
távrepülést hajtottak végre. 
Az összesített pomtszárn alap
ján a lengyel Pélagja Ma- 
jewska áll az élen. Sinka La-

melyek pilótái Terpó György (MÁV) a negyedik helyen
és Horányi Ervin voltak. Ez
után megjelent a  horizonton 
a híres hármas ¡kötelék: a ve
zérgépet Farkas Gyula vezet
te, jobb kísérője Kovács Pál. 
bal kísérője Erdős Mihály volt. 
Utánuk következett az ünne
pi megnyitó legnagyobb szen
zációja. melyet nemcsak a

végzett. A klubkategóriában 
indulók nem voltak ilyen sze
rencsések. Három versenyszá
muk értékelhetetlen volt mert 
a mezőny egyetlen tagja sem 
tudta végigrepülni az útvona
lat. Így eddig öt értékelhető 
versenyszám alánján Szabadi 
István (MÁV) a harmadik he-

szonhárom éve vagyok a klub nagyközönségnek, hanem a pi- ly'et szerezte meg
elnöke és mindig szívesen lótáknak és ejtőernyősöknek is
vettem részt az üléseken.

—A vasutas-szakszer vezet is 
sokat tett azért, hogy az
MHSZ MÁV klub pilótái és 
ejtőernyősei méltóképpen sze
repeljenek a hazai és nemzet
közi versenyeken — kapcsoló
dik a beszélgetésbe Koszorús 
Ferenc, a  szakszervezet fiőtí*-

különleges esemény volt lát-
A Csat or day Vándor Kupát 

— melyet a MÁV > Repülőklub
hogy Oross János kilépve ^r* Csatorday Károly emléké-naj

a vitorlázógépből, a szárnyára 
kapaszkodott és onnan haj
totta végre az ejtőernyős ue-

re alapított és a Budanest- 
bajnoksás nagygépes kategó
ria harmadik versenyszámá-

rását. miközben Réthy Jenő győztese kanja . ismét
egv jobb fordulót hajtott vég
re a Bocian típusú repülőgép
pel. Magyarországon ezúttal

Vass István, a MALÉV ver
senyzője nyerte el.

Erdős Ágnes
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AZ ŐSZI FORGALOM  KÜSZÖBÉN

Most lehetne belföldön 
több árut szállítani

Vasúton olcsóbb, mint közúton — Van leköthető kapacitás

Utaznak az autók.. •
(Képes tudósítás a 3. oldalon; Laczkó Ildikó (elv.)

Nem számoltunk az ipartelepítés következményeivel 
Árvízi védekezés a vasút szemszögéből — Export, két főirányba

A korábbi években ilyenkor 
nyár végén már az őszi for
galom miatt főtt a vasutasok 
feje, most pedig — a számí
tások szerint — egész évben 
szabad fuvarozási kapacitás
sal rendelkezik a MÁV. Az 
első félévben

egymillió tonnával keve
sebb árut szállítanak a 
termelő Szemek, vállala

tok,
mint a múlt év első felében. 
Ennyivel maradt el a vasút a 
szállítási terv teljesítésétől, és 
ezt az év végéig aligha tud
ja pótolni.

A hét munkanapjain ki
egyensúlyozott az árufeladás. 
Naponta 310—330 ezer tonna 
árut fuvaroz a vasút. A hét
végeken viszont ennek csak 
egy töredékét, 30—40 százalé
kát adják fel a vállalatok, 
ami egyenetlenné, kiegyensú
lyozatlanná teszi a fuvarozást. 

A vasúti kocsik napokig 
ácsorognak kihasználatla

nul,
és ez csökkenti a következő 
hét első munkanapjának tel
jesítését is.

A MÁV Vezérigazgatóság 
illetékesei a hétvégi rakodá
sok növelését szorgalmazzák. 
Most lehetne ideális körülmé
nyek között lebonyolítani a 
belföldi áruszállításokat. Osz- 
szed már a mezőgazdasági ter
mények szállítása jobban 
igénybe veszi a kocsiparkot, 
később pedig a kiszámíthatat
lan téli időjárás okozhat fenn
akadásokat a közúti és vasúti 
szállításokban.

Az év elején hozott ener
giatakarékos intézkedések 
nyomán arra számítottak, 
hogy a gépkocsik üzemanyag- 
költségének emelkedése miatt 
a vállalatok jobban meggon
dolják, hogy mivel szállítsa
nak: gépkocsival, vagy az 50 
—60 százalékkal olcsóbb tari
fájú vasúttal. Sajnos, 

a fuvaroztatók egy része 
nem látja be a vasúti 
szállítás gazdasági előnyét, 

ezért nekünk, vasutasoknak 
kellene hatékonyabb kereske
delmi szervező munkát foly
tatná, felkeresni a szállíttato
kát, és lékötni szabad kapaci
tásunkat.

Igaz, közrejátszott a fuvaro
zásban az építőipari beruhá
zások 3,5 százalékos csökke
nése is. Tetemes mennyiségű 
építőanyag fuvarozása maradt 
el. De van olyan tényező is, 
amelyet a vasútnál nem vet
tek kellően figyelembe: érez

hetően csökkentette a szállítá
sokat, hogy egyes gyárakat, 
feldolgozó üzemeket a nyers
anyagforrások közelébe telepí
tettek. Ez a helyzet a cukor
iparnál. A kábái Hajdúsági 
Cukorművekbe a répát nem 
kell messziről szállítani, 60—70 
kilométeres körzetből a tsz-ek 
fuvareszközével kerül Kábá
ra. A takarmányfeldolgozó 
üzemek is ott létesültek, ahol 
a takarmány terem. Az okos, 
tervszerű lépések eredménye
ként jelentős fuvarkapacitá
sok szabadultak fel.

A Körösök vidékén pusztító 
árvíz szinte minden gazdasági 
ágazatra sok tennivalót hárít. 
Nem kivétel ez alól a vasút 
sem.

Sok száz vasúti kocsit köt 
le az árvízi védekezés. 

Tartalék személyvonati sze
relvények álltak hosszú ideig 
készenlétben, hogy a kitelepí
tett falvak lakosságát elszál
lítsák. A MÁV-nál pillanat
nyilag azt mérlegelik, honnan, 
mennyi építőanyagot kell he
teken belül az árvízsújtotta 
területre szállítani, hogy még 
a tél beállta előtt felépüljenek 
a rombadőlt otthonok.

A Sarkad! Cukorgyár kör
zetéhez tartozó répaföldek 
szintén víz alatt vannak. Csak 
az ár elvonulása után becsül
hetik fel a károkat és dönt
hetnek arról, hogy a gyár el
látásához szükséges cukorré
pát az ország melyik vidéké
ről szállítsák Sarkadra. Ezek 
hez a szállításokhoz is

soron kívül biztosítják 
majd a vasúti kocsikat.

Az őszi forgalom sikere 
végső soron az idén is min
den résztvevő együttműkö
désén múlik. A fuvaroztatók, 
a VOLÁN-vállalatok, a MÁV, 
a nemzetközi fuvarozásoknál 
a határállomások személyze
te, a vám- és határőrség kö
zös munkájának eredménye 
lesz az áruszállítás zökkenő-1 
mentes lebonyolítása.

Sok helyen komplexbrigá
dokat szerveztek. 

Legelterjedtebb formája en-1 
nek a MÁV és a VOLÁN bri- j 
gádjainak szerződéses együtt- i 
működése, de hasznos volna, 
ha minél több fuvaroztató 
csatlakozna ehhez a kezdemé
nyezéshez.

Exportszállításainknak —  
nemzetközi síkon — két főirá- : 
nya van: a Szovjetunió és 
Olaszország. Mindkét irány
ban az a helyzet, hogy a kül
földi vasutak nem képesek

mindig olyan ütemben átven
ni és továbbítani a küldemé
nyeket, mint ahogy a magyar 
szállítópartnerek szeretnék. A 
Szovjetunió felé egy héttel a 
tervezett szállításoknál koráb
bon kell bejelenteni a fuva
rozási igényt, mert Záhony
ban több ezer kocsi vár ki
léptetésre, Olaszország felé 
pedig 48 órával korábban. A 
rakodásokat szigorúan rang
sorolják, s az élőállatokat, 
vagy a gyorsan romló külde
ményeket soron kívül szállít
ják. Az olasz kikötőkből a 
tengerentúlra irányuló szállí
tásokat a hajók indulási ide
jével egyeztetik.

A miskolci járműjavító dol
gozói az első félévben több 
mint négy százalékkal növel
ték a termelékenységet. Ez 
részben a jobb munka- és 
üzemszervezés, a technológiai 
korszerűsítés és 

több újítás hasznosításá
nak a következménye. 

Eredményes volt az anyag, 
és energiatakarékosság is. Vil
lamos energiából tíz, földgáz
ból pedig két százalékkal ke
vesebbet használtak fel, mint 
tavaly. Tíz százalékkal növel
ték a nagy teljesítményű gé
pek kihasználását.

Lényegesen csökkent a te
herkocsik javítási ideje is.

CSEHSZLOVÁKIÁBÓL

Vendégek
Szolnokon

Besztercebánya állomás hús2 
dolgozója augusztus 9-én Szol
nok állomásra látogatott. A 
vendégeket az állomás gazda
sági és társadalmi vezetői fo
gadták, majd bemutatták az 
állomás korszerű szociális és 
szolgálati épületeit. A vendé
gek tanulmányozták az állo
más dolgozóinak munkáját, 
megismerkedtek eddigi ered
ményeikkel.

A szolnoki vasutasok au
gusztus végén viszonozzák 
csehszlovák kollégáik látoga
tását.

A nehéz fizikai munkát új 
gépek üzembe helyezésével 
könnyítették. Vásároltak töb- 
tek között két festékszóró be
rendezést, egy védőgázas he
gesztőgépet, két 2 tonnás eme
lővillás targoncát, egy rako
dógépet és több kisgépet.

Az üzem dolgozói 
eddig 11 ezer óra társadal

mi munkát végeztek,
amelynek értéke majdnem 400 
ezer forint Ezek az eredmé
nyek igen kedvezőek az évi 
tervfeladatok teljesítése szem. 
pontjából is.

Ifjúmunkásnapok Záhonyban
Kétezer fiatal vasutas részvételével

Hermann István

Kongresszusi készülődés • •
ülést tartott szakszervezetünk elnöksége
(Lapzárta után)

Augusztus 21-én ülést tartott szakszervezetünk 
elnöksége. Megvitatta többek között szakszerve
zetünk sorra kerülő, X. kongresszusának doku
mentumait —- az írásos és a szóbeli kiegészítő, 
valamint a határozati javaslat tervezetét —, to
vábbá a Magyar Szakszervezetek Alapszabálya 
módosításának tervezetét, a differenciált bérezés 
további kiterjesztésének lehetőségeit, a kongresz- 
szusi és félszabadulási munkaverseny első félévi 
tapasztalatait.

Az elnökség napirendjén szereplő témákra la
punk következő számában visszatérünk.

TÖBBET, JOBBAN, OKOSABBAN

Miskolcon értik a médiát
A járműjavító első félévi gyorsmérlege

VETÉLKEDNI MENTEK POZSONYBA
A zsűri ötven hibátlan meg-

Augusztuabain és szeptem
berben a záhonyi üzemi KISZ- 
bázottság a körzet kétezer fia
talja részére vasutas ifjúmun
kásnapokat rendez, amelynek 
célja az elméleti és szakmai 
tudás elmélyítése, a politikai 
műveltség gyarapítása.

A programban szerepel töb
bek között a Ki minek meste
re vetélkedő. Ennek kereté
ben . gépkocsivezetők, lakato
sok, motorszerelők, darukeze

lők, kocsi vizsgálók, mozdony- 
vezetők, dízellakatosok, kocsi
javítók, kocsirendezők, vízve
zeték -szerelők mérhetik össze 
tudásukat. A győztesek pénz
jutalmat kapnak.

A fiatal műszakiak és köz
gazdászok tanácsa tudomá
nyos tanácskozást szervez, a 
KISZ-szervezetek háromtagú 
csapatai pedig politikai mű
veltségi vetélkedőn versenge
nek.

Három napot töltött Po
zsonyban az a 140 magyar tu
rista, aki részt vett a Tu
rista Magazin és az IBUSZ 
városismereti vetélkedőjén. A 
tíz nagydíjért 20 kérdésre kel
lett válaszolni a pozsonyi rejt
vénytalálkozó részvevőinek.

Összesen* 106-an pályáztak.

fejtést talált. Sorsolással dön
tötték el a tíz díj nyertesét.- 
Közéjük tartozott Boda Fe
renc, a Szolnoki MÁV—MTE 
természetbarát szakosztályá
nak tagja is. ö  nyerte az 
IBUSZ tízezer forintos utazási 
igazolványát.

ÉTKEZTETÉS A  PÁLYÁN

m egtaláltak  
a  megoldás kulcsAt
Együttműködés a konyhákka l és az ófészekkel

A pálya munkások üzemi 
étkeztetésének megszervezése 
mindig sok gondot okozott a 
gazdasági és a társadalmi ve
zetőknek. Sokat töprengtek 
ezen a debreceni pályafenn
tartási főnökség illetékesei is. 
Tanulmányozták több pít-fő- 
nökség kezdeményezését, és 
segítséget kértek a debreceni 
igazgatóság építési és munka
ügyi osztályától is. A megol
dás kulcsa Nagy Imre vonal- 
kezelő újítása volt.

Ennek alánján a főnökség 
ételhordó konténereket készí
tett valamennyi főpályameste
ri szakasz részére. Megszer
vezték a területen az üzemi 
konyhákkal való együttműkö
dést is. Kapcsolatot terem
tettek a debreceni vasúti üze
mi konyhák, valamint a Hor

tobágyi Állami Gazdaság, a 
hajdúböszörményi, a tiszafü
redi és a sárándi ÁFÉSZ-ek 
vezetőivel. Megállapodtak ab
ban, hogy hány adag ebédre 
lesz szüksége a főpályamesteri 
szakaszoknak. Megszervezték 
a szállítás módját. Az ételhor
dó konténereket vasúti és köz
úti járműveken is lehet szál
lítani. A  nyolc főpályameste
ri szakaszon két hónapra el
készítették a munkáltatást ter
vet, amely feltétele annak, 
hogy az ebédszáWítás zavarta
lan legyen.

Az erőfeszítés sikerrel járt. 
A pályán dolgozók már hat 
hete fogyaszthatnak meleg 
ételt és ihatnak hideg vizet a 
kánikulában is. A vizet dupla 
falú hőálló edényekben szál
lítják a helyszínre.

NYUGAT-DUNANTULON IS

Gyorsabban, biztonságosan...!
Befejezéshez közeledik  a pályák felú jítása

Két nagy, vasúti építkezés 
fejeződik be hamarosan Nyu- 
gat-Dunántúlon. A Kóphá- 
za és Magyarfalva állomások 
közötti sínpálya lerakásával 
július végén befejeződött a 
Szombathelytől Ágfalva or
szághatárig húzódó vasútvonal 
rekonstrukciójának utolsó előt
ti üteme. A hat éve tartó mun
kálatok az év végére (a Bük 
térségében felújításra szoruló 
hidak átépítésével) -végleg be
fejeződnek. A 71 kilométeres 
pályán a jövőben engedélye
zett tengelynyomás az eddigi 
18 tonnáról húsz tonnára emel
kedhet. Ezzel megteremtődtek 
a feltételek a nagy teljesítmé
nyű dízelmozdonyok forga

lomba állítására Szombathely 
és Sopron között.

Jó ütemben halad a Szom
bathely és Celldömölk közöt
ti vasúti pályarekonstrukció 
is. Az építők jelenleg az utol
só 5 kilométeres részen, Ke- 
menesmihályifa és Nagysimo- 
nyi között új töltést építenek 
a sínpályának. A decemberre 
elkészülő munkálatokkal egy
idejűleg felszerelik az auto
mata Integra-domdno biztosí
tóberendezést is. Ezzel a vasi 
megyeszékhelytől Celldömöl- 
kig tartó 46 kilométeres pá
lyán a vonatok végsebessége 
a 140 kilométeres óránkénti 
sebességet is elérheti.

J. I.

Nemzetközi szolidaritás 
a koreai dolgozó néppel

A szolidaritási hónap (június 25.—-július 27.) alkalmából a 
Szállítási Dolgozók Nemzetközi Szakszervezete erősíti szolida
ritását a koreai néppel.

Az UIS Transports, valamint tagszervezetei világszerte kife
jezték szolidaritásukat a koreai nép harcával, amely a Dél- 
Koreáiban kormányzó USA imperialistabarát klikk ellen irá
nyul. Az UIS Transports erélyesen elítélte a dél-koreai dolgozó 
népnek a kormányrendszer demokratazálásáért és a jobb élet
körülményekért folytatott tömeges harcának legutóbbi brutá
lis elnyomását. Szilárdan támogatja a koreai népet az USA- 
csapatok Dél -Koreáiból való kivonásáért, valamint az orszá
guk - független és békés újraegyesítéséért folytatott harcában.

A szolidaritási hónap alatt az UIS Transports felszólítja tag
jait és a baráti szervezeteket, hogy ismét juttassák kifejezésre 
mináen lehetséges formában a koreai dolgozó néppel való nem
zetközi szolidaritásukat.
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Kitüntetés szakszervezeti munkáért Ú J  S Z E R V E Z E T I  F E L Á L L Á S B A N

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa, kiemelkedő 
szakszervezeti tevékenységük 
elismeréséül, nyugdíjba vonu
lásuk alkalmából a Munka Ér
demrend arany fokozatát ado
mányozta Ácsai Mihálynak, a 
szegedi területi bizottság tit
kárának. A Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát kapta Pusztai 
József, a GYSEV vszb. titkára. 
A Munka Érdemrend bronz 
fokozatával tüntette ki Sánta 
Jánost, a Miskolc-Gömöri pá
lyaudvar üzemgazdászát, tár
sadalmi szb-titkárt.

Eredményes munkássága el
ismeréseként, nyugállományba 
vonulása alkalmából a SZOT 
a Szakszervezeti Munkáért ki
tüntetés arany fokozatát ado
mányozta Auguszt Jánosnak,

a szombathelyi területi bizott
ság titkárának.

A kitüntetéseket augusztus 
18-án és 19-én Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára adta át.

Az alkotmány ünnepe alkal
mából a művelődési miniszter 
a! Szocialista kultúráért kitün
tetésben részesítette kiemelke
dő közművelődési tevékenysé
gükért Sándor Gézát, a  Land
ler Művelődési Ház igazgató
ját, Simsik Győzőnét, a  fe
rencvárosi vasutas dolgozók 
művelődési házának népműve
lőjét és Kiss Balázsnét, a cell- 
cüömölki állomásifőnökség tár
sadalmi aktivistáját

A kitüntetéseket augusztus; 
18-án , a SZOT-székiházában I 
Kiss Károly, a  SZOT alelnöke 
adta át.

EL KELL KEZDENI

Hej, az a rendcsinálás...!
A  XII. pártkongresszus határozott irányt mutatott a 

gazdasági, mozgalmai munkánkban fellelhető hiányossá
gok kiküszöbölésére, kijelölte azt az utat, amit az elkö
vetkező években járnunk kell.

A  szakszervezeti választások, az ott elhangzott felszó
lalások tapasztalatai is bizonyítják, hogy a tagság több
sége híve a rendnek, a fegyelmezettebb miunkának, s a 
változásokat indokoltnak, halaszthatatlannak tartják. Ér
demes idézni annak a testületi ülésen felszólaló bizal
minak a szavait, aki szóvá tette, hogy a munkahelyeken 
sók a  ráérő, csellengő ember. „Nincs itt létszámhiány, 
csak \sokan nem ott dolgoznak, ahol szükség lenne rájuk. 
Mindenki az irodába, raktárakba akar bebújni. A két
kezi munkált, az ütközőktől zsírossá váU munkaruhát 
mintha sokan szégyellnék. Valamikor egy főmérnökkel is 
jól ment a munka, a közö&ségi életre is több idő jutott. 
Most meg külön van termelési főmérnök, beruházási fő
mérnök, személyzeti meg gazdásági igazgató, de a mun
kafegyelem, a szervezettség nemhogy javulna . . .  Ezért 
persze nemqsak ők felelősek. Nemcsak beszélni kellene 
már az előrelépésről, termi is kellene valamit érte.”  Meg
értem a bizalmi sürgető szavait, de ki kezdje el és hol az 
előrelépést?

A vasutasok szakszervezete központjába befutó infor
mációs jelentésekből gyakran kicsendül, hogy a dolgo
zók és a középvezetők felülről várnak valamiféle „pa
rancsot”, ugyanakkor saját munkaterületükön se mindig 
lépnek fel következetesen a lógósokkal, az elvtelen, be- 
hízelgőkkel, a magukat áltudományoskodó színben fel
tüntető, de a  gyakorlati munkához keveset értő, fontos- 
kódokkal szemben. Nem csoda, ha egy-egy bizalmi ezek 
után azt mondja: „olyan összefonódás van már, hogy az 
isten is alig ismeri ki magát benne”.

Szerencsére a választások tapasztalatai tanúsítják, 
hogy a bizalmiak nagy része nem ilyen „ibelenyugvó” 
hanem él az üzemi demokrácia adta lehetőségekkel, szó
vá teszi a  hiányosságokat, vállalva ennek az esetleges 
ódiumait is.

A szakszervezeti csoportértekezleteken gyakran hal
lottam effajta véleményeket: olyan főbizalmit, bizalmit 
választottunk, aki ki meri mondani a műhely dolgozói
nak v/éleményét, akinek vérében van a hibák kijavítására 
való törekvés, aki nem pazarolja el százak és százak 
haeznds észrevételeit, tanádsait, aki maga is úgy látja és 
láttatja, hogy a fizetésért illik is valamit tenni a közös
ség asztalára.

Gyakorlati tapasztalat, hogy ahol a munkahelyi vezető 
rugalmas intézkedésekké! segíti orvosolni a hiányossá
gokat, ott a  dolgozók se valamiféle magas felsőbbség 
közbenjárására várnak, hanem maguk, a kollektíva ere
jével kezdik el a rendcsinálást ö k  is tudják: nem kell 
itt új határozatokat fabrikálni, csak a meglevőket kell 
következetesebben megvalósítani, illetve a végrehajtást 
számon kérni.

Köztudott hogy a mai körülmények között nincsenek 
polihisztorok, akik minden feladat megoldásához egye
dül hasznosítható receptet tudnának adni. Az sem jó  do
log persze, ha apró-cseprő csavarhiánnyal mindjárt az 
üzemi önökhöz, a  szakszolgálati vezetőhöz, az igazgató
hoz vagy a  szakszervezeti bizottsághoz szaladgálnak az 
illetékesek, holott maguk is képesek lennének az átme
neti problémákra megoldást találni. Előfordulhat termé
szetesen, hogy ezt a „szokást” egyesek arra használják, 
hogy a maguk nélkülözhetetlen szerepét bizonyítsák — 
de ennyi baj legyen.

A  szolnoki és a  Landler járműjavítóban folyamatosain 
zajló profilváltás, a  szentesi körzeti üzemfőnökség ter
melési, közművelődési kezdeményezései, a nélkülözhető 
munkakörök józsefvárosi megszüntetése — és még so
rolhatnánk tovább — azt bizonyítják: egyre több helyen 
felismerik, hogy valahol el kell kezdeni a napjaink gaz
dasági körülményei által ránk kényszerűéit továbblépést. 
Léptek is, de ezek még kezdeti lépések. Mert ki vitatná, 
hogy a munkaidő kihasználtságában 20—30%-os, vala
hol még nagyobb arányú javulást is el lehetne érni, vagy 
hogy az árukárok pár százalékos mérséklése is súlyos 

• millió forintok kiadásától mentesítené a vasutat.
Ezek anná'j is inkább sürgető kérdések, mert a munka

erőhiány szorításában dolgozó vasút a létszám vajmi ke
vés javulására számíthat Valamennyi vasutasnak — ve
zetőnek és beosztottnak — a maga területén kell mindent 
megtenni a munka hatékonyabbá tételéért, a minőség, a 
fegyelem javításáért, a fiatalabbak munkára és a vasút 
szeretetéré való neveléséért.

Ne csak azt nézzük — régi rossz szokásként —, hogy a 
másiknak mi lenne a feladata. Söpörjünk a saját házunk 
táján! Ha a munkahelyi vezetők és a szakszervezeti bi
zottság a kollektív szerződés, az üzemi demokrácia be
tartásával újítja meg munkáját s ehhez az üzemi, szak- 
szolgálati, csomóponti aiapszervezeitek tisztségviselőit 
tagságát is maguk mellett tudhatják, bizonyosak lehe
tünk benne hogy nem lesz annyi gépre várás az állomá
sokon, jelző előtti ácsorgás a  vonalakon, alkatrészre vá
rás a műhelyekben, bujtatott létszám vagy mellőzhető 
munkakör az irodákban.

Orosz Károly

Tanácstalan titkárok
Az idei választások alkal

mával a vasutasok szakszer
vezete kialakította új szerve
zeti kereteit. Alapszerveze
teink kezdik megismerni a
megváltozott körülményeket, s 
egyre nyilvánvalóbb: melyek 
azok a területek, ahol az ed
digi munkamódszereken vál
toztatni kell. Nemcsak a
mozgalmi munka tekintélyé
nek megőrzése, hanem a tag
ság még hatékbnyabb érdek- 
képviselete, érdekvédelme is 
így kívánja. Tudják eztCell- 
dömölkön is, ahol Antal
Andrással és Bálint Sándor
ral összegeztük az eddigi ta
pasztalatokat. Egyikük az ál
lomás, másikuk a celldömöl- 
ki üzemfőnökség szb-titkára.

— Az új szervezeti keretek 
kialakításával tulajdonképpen 
a gazdasági vezetésnek se
gítettünk, mivel kevesebb a 
partnerkapcsolat — mondta 
Antal András. — A mi mun
kánkban az előre számított 
előnyök még nem érzékelhe
tőek, sőt, van, ami bonyolul
tabbá vált.

Hasra ütve ?
Minderre példákat is felho

zott. A  régi kis alapszerve
zetek megszűnésével, a főbi
zalmi-rendszer kialakításával 
járó hátrányokat először az 
alapszervezetek tömegpolitikai 
és tisztségviselői tanfolyamai
nak értékelésekor érezték. A 
területi szakszervezeti bizott
ság határidőre kérte a jelen
tést, de a főbizalmiak több
ségének nem állt rendelkezé
sére semmiféle kimutatás, 
vagy információ.

— A jelentésekből, sőt a 
mi összesítésünkből is kiérző
dött, hogy több rovatba „has
ra ütve”  kerültek be a szá
mok. Ez pedig sokat torzít a 
valós helyzeten. Arra viszőni 
jó volt ez az eset, hogy a 
következő oktatási év értéke
lésére időben felkészülhes
sünk, s új formában, átgon
doltabban végezzük ezt a 
munkát.

Ha a főnök 
haragszik..

Egyéb problémákat is em
lített a fiatal szb-titkár.

A többi között azt, hogy fő
ként a kis állomásokon az

állomásfőnökök nem ismerik 
a bizalmiak jog- és hatáskö
rét. Ez — és nem utolsó
sorban az önkényeskedés — 
az oka, hogy egyszerűen azt 
hívják oda a „demokratikus 
jogokat gyakorolni” , aki a kö
zelben van, holott egy-két 
órán belül, illetve egy kis kö
rültekintéssel azonnal a bi
zalmi is elérhető lenne. S ha 
a bizalmi megpróbálja szóvá 
tenni a gondokat, előfordul, 
hogy a vezetők neheztelnek, 
sőt, megtorolják az „ellensze
gülés”^.

Felkészítés
— A bizalmiak balatonke

nesei felkészítése jól bevált. 
Az ottani' tanfolyamokhoz ha
sonlóan : nagyobb figyelmet
kellene fordítani arra, hogy a 
gazdasági vezetők is ismerjék 
meg a szakszervezeti tisztség- 
viselők jogait, kötelességeit!

Bálint Sándort a közelmúlt
ban választották a Celldömöl- 
ki Üzemfőnökség szakszerve
zeti titkárává. Nincs köny- 
nyű feladata, hiszen 214 ki
lométer vonalszakaszon talál
hatók a főnökséghez tartozó 
főbizalmi-csoportok. S ahány 
főbizalmi csoport, annyi mun
kastílus, annyi probléma.

— Valóban így van — he
lyesel. — Abban azonban ál
talános a gondunk, hogy a 
segélyezési munkát az új szer
vezeti keretek nehezítették. A 
kis alapszervezetek helyett 
alakult főbizalmi-csoportok, a 
régivel ellentétben, nem ren
delkeznek önálló költségvetés
sel. Ha egy rendkívüli se
gélyről van szó, be kell utaz
niuk hozzánk. Ugyanez a 
helyzet, ha az Ajkán, vagy 
Sárvárott rendezett tömeg- 
sportrendezvény bírói tiszte
letdiját akarják , kifizetni. Kü
lönösen a régi szb-titkárból 
lett főbizalmiak teszik ezt 
szóvá. Ehhez próbáltunk al
kalmazkodni azzal, hogy hét
főn és pénteken a délutáni 
órákban főként csak ezekkel 
a kérdésekkel foglalkozunk. 
De tudjuk, hogy ez is csak 
félmegoldás. . .

Hasonló a helyzet akkor — 
tapasztalat alapján mondták 
beszélgető partnereim —, ha 
az alig 10—15 percet igénylő 
ügy elintézésére kiutaznak az

szb-titkárok. Akkor a közle
kedési kötöttségek, a csatla
kozások miatt egész napjuk 
kárba vész. Nem beszélve a 
sok-sok fölösleges adminiszt
rációról, a bürokráciáról.

Gazdátlanul
— Van egyéb gondunk is. 

A régi szervezeti keretek 
megváltozása miatt a szak- 
szervezeti sajtó terjesztése 
gazdátlanná vált, illetve a 
főbizalmiak figyelmét eddig 
elkerülte ez a feladat. Több 
olyan kis állomás is van, aho
vá a műhelybizottság idején 
80—100 Magyar Vasutas járt, 
az üzemfőnökségi alapszerve
zet kialakulása óta viszont 
csak két-három példány. Ezért 
kell újjászervezni a sajtó- és 
kiadványfelelősi hálózdtot, ami 
nem könnyű feladat.

A  celldömölki titkár szavai
ból kiderült az is, hogy a 
több megyében érdekelt üzem
főnökségek szakszervezeti bi
zottságai most nehezebben 
tarthatnak kapcsolatot a? 
SZMT-kel.

— Tőlünk például már 
nemcsak a Területi Szakszer
vezeti Bizottság, hanem a há
rom SZMT is kér kimutatást 
— különféle bontásban — a 
tömegsportról, a szocialista 
brigádokról, a szakszervezeti 
oktatásról. . .  és lehetne még 
sorolni. Nem az a baj, hogv 
ennyi a kötelesség, inkább 
az a hátrányos, hogy a sok 
jelentés esetenként elvonja az 
időt a jogok gyakorlásától.

Példaként a rendezetlen 
kapcsolatokról elmondta, hogv 
a Győr-Sopron megyei SZMT 
néhány héttel korábban fel
ajánlott a celldömölkieknek 
10 üdülőjegyet. Mivel nem 
látták biztosítottnak, hogy azt 
végül is egy Győr-Sopron me
gyei alapszervezet kapja, ezért 
a celldömölki üzemfőnökségi 
szb-nek már nem is adták 
át. Pedig nagyon sokat segí
tett volna a tagságnak.

Beszélgető partnereim el
mondták : nem panasznapot
akarnak tartani, de az új 
szervezeti keretek kialakulása 
óta sok olyan problémájuk 
van, amelyek megoldásához 
támogatást várnak a felsőbb 
szervektől.

(orosz)

A BÉKÉSCSABAI Ü1EMFONÓK SÉGNÉL

Négy kérdés 
egy főbizalmihoz

Szabó Imrével, a békéscsa
bai üzemfőnökség vontatási 
telepének főbizalmijával a 
szakszervezeti életben történt 
szervezeti változásokról s az 
abból adódó feladatokról be
szélgetünk.

o
— Akár mondjuk, akár nem, 

ha valami újat kezdünk el, 
annak „bejáratása” , majd zök
kenőmentes alkalmazása min
dig gonddal jár. Vagy talán 
mégsem? — kérdezem.

— Tizenegy évig működtem 
a műhelybizottság titkáraként, 
s szerintem akkor nehezebb 
volt a helyzet, mint most, pe
dig ezelőtt többen — szám 
szerint heten — voltunk a ve
zetőségben. A tennivalók dön
tő része ugyanis rám, a tit
kárra maradt. Mindazt ter
mészetesen a munka mellett 
kellett végezni, nem munka
időben. Ez persze változatlan 
maradt, mfert első a termelő- 
munka. Jelenleg azonban ott 
van műhelyrészenként egy- 
egy bizalmi, aki öntevékenyen 
dolgozik a saját területén, s 
ennyivel könnyebb a főbizal
mi dolga. A bizalmiak az utób
bi években a megnövekedett 
jog- és hatáskör gyakorlása 
közepette „beértek” , közben 
tekintélyt is szereztek ma
guknak. Aztán az is egyszerű
síti a helyzetet, hogy műhe

lyenként csak egy bizalmi van, 
vagyis az eddigi 24 helyett *13.

o
— A helyettese mit csinál?
— Azzal az elképzeléssel el

lentétben, ami sokakban él, 
hogy a helyettes csak akkor 
funkcionál, ha a főbizalmi ki
esik a munkából, más a hely
zet. Állandó feladatot lát el 
ő is, mert a munkamegosztás
nak csak úgy van értelme, ha 
nem formális a megbízatása. 
Nálunk történetesen — mivel 
a vontatási telep több terület
ből tevődik össze — úgy ha
tároztunk, hogy a kocsimű
szak és a kocsiszolgálat szak- 
szervezeti munkáját fogja ösz- 
sze a helyettesem, a bizalmi
értekezleteken megadott hatá
rozatok alapján, de az én irá
nyításom alatt. Nagyon rövi
den: a munka közös, de a ve
zetés egységes.o

— A partneri kapcsolatban 
van-e változás?

— Mint műhelybizottsági 
titkár, a műhelyfőnökkel és a 
műszaki üzemfőnök-helyettes- 
sel voltunk partnerek. Ez most 
is így maradt. Nekik viszont 
jelenleg két titkár helyett egy 
főbizalmival kell tárgyalniuk. 
Maga a gyakorlat azonban 
nem a legideálisabb, de ennek 
semmi köze a szervezeti vál

tozáshoz. Még az elmúlt 
évekre nyúlik vissza, amikor 
nehezen és nem is teljesen 
alakult ki köztünk az össz
hang. A súrlódások megma
radtak. Csak egy példa: ho
gyan képviseljem én a bizal
miak véleményét és állásfog
lalását, ha a műhelytervek le
bontását nélkülem végzik? De 
bízom a kapcsolat javulásá
ban, és remélem el is érjük. 
Rajtam nem fog múlni.

— Mik most a legfontosabb 
tennivalók?

— A több. mint 200 szak- 
szervezeti tag ’— mert ennyi
en vagyunk a vontatási tele
pen — jogainak fennakadás 
nélküli biztosítása és érdekeik 
képviselete a legkülönbözőbb 
kérdésekben. És ez nem kis 
dolog. Mindnyájunk felelőssé
ge nagy, de különösen a bi
zalmiaké, akik közül az úja
kat különösképpen kell segí
teni. Mivel a tagság mintegy 
harmadrészben új bizalmit 
választott, az első oktatás már 
lezajlott számukra. De ez nem 
elég, még akkor sem, ha az 
új bizalminak is van mozgal
mi tapasztalata és alapfokú 
politikai képzettsége. Az szb 
által szervezett oktatás révén 
az elméleti tudást szeretnénk 
mihamarabb összekapcsolni a 
napi, gyakorlati tennivalókkal.

Vass Márta

A Csatorna 
túlsó partján

Az angolok az időjárás- 
j ra általában mindig 'azt 
, mondják: nem olyan, mint 
. lenni szokott. Én viszont, 

aki ezen a nyáron a konti- 
. nensről ásthajóztam a Csa

tornán a szigetországba, 
menten rájöttem, hogy ott 
semmi nem olyan, mint 
idehaza lenni szokott. Ál
landóan apró meglepetések 

' sora zökkenti ki az utazót 
a rutinos nézelődésből.

Már a vonaton kezdőd- 
i nek a meglepetések. A 
. mosdóban például — ha
■ mosakodni akarunk — ai 
. egyik kezünkkel a hideg, a 
' másikkal pedig a meleg 
j feliratú gombot egyszerre 
' kellene nydmni, hogy ke l-
■ lemes, langyos víz csorog* 
jón a csapból. De ha ezt

\ tesszük, nem marad ke- 
í zünk a mosakodásra. Mos

dótál-dugó pedig nincs a 
vonaton, mintha csak arra 
fogadtak volna az ottani 
vasutasak, hogy az utas 
úgyse tud megmosakodni.

Az angolok egyébként 
szeretnek fogadni. Fogad
nak az időjárásra, arra, 
hogy a macska ötös- vagy 
hatosikreket szül-e, továb
bá arra, hogy a száj hány 

• cserepet fúj le a tetőről, 
egyszóval mindenre. A  fo- \ 
gadást minden bizonnyal j 
ők találták fel. Gondoljunk • 
csak rá, hogy Széchenyi! 
tőlük tanulta és az ottani 
példa nyomán meghonosí- ] 
tóttá itthon a lóversenyt,, 
így a mai napig az angol ■ 
bukméker szót használjuk 
azoknak az embereknek a 
megjelölésére, akiknél fo- , 
gadni lehet.

No, de maradjunk csak I 
a meglepetéseknél és a 
vonatnál. Az utasnak aján- j 
latos körültekintőnek len- ; 
nie, ha nem akar a vonat-\ 

, ból kipottyanni, vagy a 
vonaton maradni. Hogy 
miért? Mert mindkettő | 
könnyen megtörténhet, ha 
nem fotocellás ajtajú lu
xusvonaton, hanem csak 
közönséges, régi típusú, 
személyszállító szerelvé
nyen utazunk.

A  kocsi folyosóján elég 
egy kis gombot megnyom
ni, és az ajtó máris tárva 
nyitva áll. Kisétálhatunk a 
peronra, ott azonban elő- . 
fordulhat, hogy az ajtón 
belül egyszerűen nincs ki- . 
tincs. Ilyenkor a legköze
lebbi ablakot kell lekurb- 
lizni, s esetleg a váltunkon ■ 
húszkilós hátizsákkal kiha
jolni, mert — náluk a vi- ■ 
lóg legtermészetesebb dol
ga — ott van a kilincs. Ha 
csípőből sikkesen, derékig 
kihajolunk, garantáltan el 
is érjük.

A hidegvérű angolok ■, 
ilyenkor megvárják, amíg 
a kalauz végigrohan az 
összes kocsi mellett, és ki- 
nyitogatja az ajtókat. Ad
dig á  vonat úgyse indul, 
amíg valamennyi ajtót ki 
nem nyitottak, és be nem 
csuktak. S mégis: a vona
tok percnyi pontossággal ] 
érkeznek, hiszen ezt a kis 
közjátékéit is belekalkulál
ták a menetrendbe. . .

Lehetne még sorölni a 
kuriózumokat. A jegyet 
történetesen legalább há
romszor ellenőrzik, és az 
utazás végén az alkalma
zottak összegyűjtik. Ám le-, 
gyenek boldogok vele!

Végső tanulságként min
debből azt vontam le, hogy 
a mai, modem népvándor
lás korában is a kontinens 
az kontinens, a sziget pe
dig sziget maradt. Megta
nultam ezenkívül azt is, 
hogy nem árt itthon se a 
rutintól elszakadva néze
lődni. Hátha itt se olyan 
minden, mint lenni szo
kott. s

Nagy Emőke
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A u tós vonatok
A néhány éve Drezda és Budapest között köz

lekedő autós vonat után július 5-től augusztus 17-ig, 
szombaton és vasárnap Lipcséből is lehet Budapestre és 
fordítva gépkocsit vonaton szállítani. Annyira közked
veltek az autós vonatok, hogy már alig fogadnak el meg
rendelést. Az újonnan indított szerelvény két autós va
gonnal, két háló-, egy couchette és kilenc ülőhelyes ko
csival közlekedik.

A Keleti pályaudvaron bevagonírozzák a gépkocsikat

Indulásra kész a szerelvény. Irány Drezda
(Laczkó Ildikó felvételei)

MIT TERMELTEK A  KERTBARÁTOK?

Gazdag program , sok  tátogató 
a nagykanizsai m űvelődési házban
A nagykanizsai Kodály 

Zoltán Művelődési Ház prog
ramjai kedveltek a vasutasok 
körében. Tavaly több mint 
húszezren látogatták meg az 
intézményt. A látogatókat kü
lönösen a kiállítások, szakkö
rök, klubok és szórakoztató 
műsorok vonzották. Ősszel 
például,

az őrségi fazekasok cse
répkiállítását két és fél ez

ren tekintették meg.
Nagy sikert aratott Váci 
György könyvkötőművész és 
a díszítőművészeti szakkörök 
kiállítása is.

A . művelődési házban nyá
ron sincs szünet. Az idei vas
utasai ap tiszteletére 

az újítóklub érdekes kiál
lítással mutatkozott be.

A vasutas kertbarátok az idén 
is megrendezik majd a ter
ménykiállításukat.

Népszerűek a szocialista 
brigádklub rendezvényei is. 
Az elmúlt hónapokban a klub 
vendége volt Árkus József új
ságíró, Kustár Zsuzsa iparmű
vész, Buga doktor, Bessenyei 
Ferenc és Sass József.

Sok látogatója van a 38 ezer 
kötetes körzeti könyvtárnak. 
Az ott tartott kulturális ren
dezvények,

az író-olvasó találkozik
mindig sok érdeklődőt 

vonzottak.
ősszel ismét gazdag program 
várja a művelődési ház láto
gatóit.

m

m ásol?

Lennek

CEGLÉDI V Á LTO ZÁ SO K

fi r l  * 0-
w í f ő  C fl m kjMJ

Ilyenkor nyáron, az üdü
lési szezonban több gondot 
okoz/' a létszámhiány a 
vasútnál. A szabadságon 
levők helyett is el kell vé
gezni a feladatokat. Salgó
tarján állomáson például 
Nádasdy János állomásfő
nök szükség esetén forgal
mi szolgálattevői teendő
ket lát el.

•A vonatkísérő-hiányt is 
az állomások különböző 
beosztású dolgozói pótol
ják. Sok hasonló példa van 
erre (Hatvan állomáson, 
ahol Deák János oktató
tiszt, a csomóponti KffBZ- 
bázottság titkára és Sztá- 
nicz János forgalmi hiva
talnok, a városi pártbizott
ság tagja is vállalt szom
bati és vasárnapi vonat
továbbítást.

Vecséstől Abonyig — Harminchat brigád egy célért 
Elnyerték a Kiváló üzem főnökség címet — (Szociális kombinát épült
Sok változás történt Cégié- tek el. A tehervonatok me- gítenek egymásnak otthon is 

den egy év alatt. Tavaly au- netrendszerű indítását 101,6, a az építkezésben, vagy a kert- 
gusztus elsejével ebben a kör- személyvonatokét 100,05 szá- munkában. Az állomásnak, a 
zetben. is végbement az egész- zalékra teljesítették. Sikerült városnak is jut a közös erő- 
séges polimert zácdó, vagyis növelni az egy-egy vagonba bői, ha parkosítani, takarítani, 
megalakult az üzemfőnökség, rakott súly mennyiségét is. bontani és építeni kell.
Cegléd és a vonal' hat kisál- átlagosan 130 mázsával. A — Annyit dolgoztunk együtt, 
lomása — Vecséstől Abo- vontatási célra felhasznált vil- hogy szinte ismerjük egymás 
nyig — együttesen1 bizonyítót- lamos energiából 60 ezer fo- gondolatát is — vélekedik 
ták, hogy jól sáfárkodtak az rintos megtakarítást értek el. Kecskeméti József rendelkező, 
új irányítási rendszer adtaié- A mozdonyok hasznos kilo- a brigád vezető helyettese, 
hetőségekkel: idén májusra métereknek száma 13 száza- (Egy darabig ő is számadó-
maris kiérdemelték a Kiváló lékkai nőtt. Némi lemaradás ként dolgozott.) — Ügy jó  a 
üzemfőnökség címet. csupán a kocsitartózkodásban vasútnál, ha több dologhoz

Túl az idei első féléven, a és a vonatközlekedési terv értünk, bármilyen munkakört 
mutatók ismét kedvezőek. De alakulásában mutatkozik, ez- betölthetünk. . .
hogyan is sikerült az első fél
év?

O h o s c t n *

yctssdasáyosan
Az áruszállításban 104,9, a

zel szemben jelentősen csök
kent a túlórák száma — az I. 
félévben 4629 órával. Rend
kívül örvendetes az is, hogy 
kevesebb lett az utazósze
mélyzet távolléti óráinak szá
ma. Az átlagos szolgálati óra
szám is hússzal kevesebb a

kocsikihasználásban 101,32 tavalyi év azonos idoszakáé- 
százalékos tervteljesítést ér-

Arcmy yyürií 
a  várostól

Hasonlóan „agilis” az állo
más másik kiváló brigádja, a 
mozdonyvezetőkből ver búvá-

NEHEl VESZÉLYES MUNKA HELYETT:

Tankhajóról vett 
technológia

A rézcsíkányt felváltja a szóróíejes „borotva"

Olajos a föld a sínek kö- tékalapanyag lehetne, csak ép- 
zött a debreceni járműjavító pen még nem tudjuk olcsón 
udvarán. Nagy nyomású gőz- visszanyerni. A megoldást 
zel tisztítják a hatvankét egyelőre laboratóriumi szin- 
köbméteres tartályokat A ten ismerjük, üzemi mérték- 
süvítő-üvöltő gőz zajától ne- ben az eljárás még nincs ki- 
hezen érteni Singer Tibornak, dolgozva. Egyébként ez a ne- 
a beruházási osztály vezető- héz tisztítási technológia eb
helyettesének és Hegedűs ben az étibén megszűnik. Űj 
Csaba vegyészmérnöknek a technológiát alkalmazunk. A

lényege az IC—125 elnevezésű 
vegyszer.

— Megmagyarázná

hangját

ÖNKÉNTESEK

Egyszerre tizenkét tartályt 
tisztíthatnak itt meg az olaj
tól és egyéb szennyeződéstől.

bőveb
ben ennek a szerepét?

— A hagyományos tisztítá
si eljárás — mint ön is ta
pasztalta — balesetveszélyes,
környezetszennyező, ezenkívül 

rakódott anyagokat el kell tá- hosszadalmas is. Nyolc óráig 
vohtam, mert a kocsikat csak kell gőzölni egy-egy tartályt, 
utána lehet javítani. ¿s óránként egy fonna gőz

— Nehéz, veszélyes műve- fogy el. Az említett vegyszer 
let ez — tájékoztat Singer Ti- alkalmazása esetén elég 275 
bor. — Amióta drágább az kilogramm. Ez 60—80 Celsius- 
olaj, kevesebb van a henge- fokon tartja az oldatot, amely 
rek alján. A gőzzel kimosott svájci gyártmány. Kis meny
üledék a derítőmedencékbe nyiségre van szükség. Gyor- 
kerül, s onnan kiszivattyúz- san eltávolítja az olajos 
zuk, majd a kazánokban el- szennyeződést a fém felületé- 
égetjük. Nem vész tehát kár- ről. A víz és az olaj szétvá- 
ba egy csepp sem. lasztásához elég három óra. A

Olaj jak korommal átitatott mosószeroldatot utána ismét 
ruhájú férfi nyújtja a csukló- fel lehet használni, 
ját kézfogásra. Szögletes moz
gású, sovány ember. Kun AfrjVT A PA TVHT A T  
Lászlónak hívják. Vele együtt A
hamarosan a tartályok gyom-
rába száll Aszlányi József. ~  valóban hatásos tech- 
Frána Ferenc és Balogh npi°Sia- Hol alkalmazták ed- 
László is. A forró gőz csak az

hál A kiadatlan pihenőnapok lódott Május 1. Náluk Baki 
72-ről 16-ra fogyatkoztak. László a  brigádvezető, aki ki- 

— A lényeges javulás ezen tüntetett Kiváló Társadalmi 
a téren februárban kezdő- Mwikas, akárcsak  ̂Keszthelyi 
dött — magyarázza Nagy Sán- István, aki â  Cegléd Városért 
dór üzemfőnök. — A rend- végzett ■ tevékenységével az 
kívül feszes foglalkoztatottság aranygyűrűt (amiből csak hat 
a vontatási és a forgalmi uta- vian) is kiérdemelte. Zsadony 
zószemélyzeft közös vezénylé- Károly nyolc* éve tanácstag, 
sértek bevezetésével oldódott s az idén újból megválás ztot- 
fel. Eddig tizenöt igazgatósági ták. ;
tartalékos állandó jelenlétére — Azért öregszik ám a bri- 
— 24/24-es óráztatására — volt QŰd |— koppant rá Keszthelyi 
szükség, de most már ez a Istvátn, a vontatásiak párt-
lehetetlen állapot megszűnt.

Egymásért. . .
— Az üzemfőnökségi rend

szer előtt még az apróbb pá
lya- és épületfenntartási mun-

idegen anyagot oldotta fel. 
mosta le a tartályok faláról 
A  több köbméternyi, arctra- 
cén tartalmú üledéket rézcsá
kányokkal Üazítják fel.

— Veszélyes- vállalkozás ez? 
— kérdezem Kun Lászlótól.

— Az, de önkéntes —vála
szolja.

— Hogy értsem ezt?
— Senkinek sem 

itt dolgozni.
—r Megéri? 

te?
— A  pótlékot. iPár száz fo 

rint.

A tankhajókat mosták 
ezzel az eljárással. Jövőre már 
a MÁV is alkalmazza. A fi
zikai munka szinte minimális 
lesz. A szórófejet be kell 
akasztani a tartályba, és az 
forgó mozgást végez. Szinte 
leborotválja az acélfalról az 
olajat. Utána olyan tiszta lesz 
a felület, hogy a fehér zseb

kötelező kendőn sem hagy nyomot.
Egy nehéz és balesetveszé-

Mit adnak ér- íyes fizikai munkával ismét 
kevesebb lesz a MÁV-nál.

Szalai Csaba

NINCS PARDON!

Kun László nem foghegyről 
válaszol, csak ilyen a termé
szete, szűkszavú. Pedig lenne 
mit mondania az itt dolgozók 
helytállásáról, fegyelméről. 
Mert itt nincs pardon, az 
óvórendszabályok szigorúak. A 
tartály tetején például figye
lő áll, és ha valami rendel
lenességet tapasztal, azonnal 
intézkedik. A  tartály gyomrá
ban dolgozók védőálarcot vi
selnek. Arcukról, hátukról pa
takzik a .víz. Az acélhenger
be szorult levegő mérgező.

— Én is jártam már a tar
tályokban, de csak hajnalban, 
mert a tűző napon istenkísér
tés — mondja Hegedűs Csa
ba. — Az üledék értékes fes-

KÉPZÉS KANIZSÁN
A nagykanizsai vontatási fő

nökségen az utóbbi évben 
megkétszereződött a szakmát 
tanuló fiatalok száma. Az 
1980—81 -es oktatási évben há
rom szakoktató és egy tanmű
helyvezető irányításával 63 
tanulót képeznek.

Régebben csak dízellaka- 
tos-képzés folyt, de már har
madik éve járműlakatos szak
mát is tanulhatnak a fiatalok. 
Az első évfolyam hallgatói 
fémipari alapképzést kapnak, 
a másod- és harmadévesek 
pedig az üzem területén vesz
nek részt a javítási és a kar
bantartási munkában.

al aps zer vezetié nek titkára, a 
brigád tagija. — Ötvenesek 
vagyunk mind. Be is szervez
tünk magunk közé három 
„vezérifjoncot” , Horváth
György és Rátkai István gya
kornokokat, meg Békefi Gyu
lát, aki csak jövőre megy tan- 

kék  elvégzésében is állandó folyimra. Sokat segítünk ne
zavarok mutatkoztak — fejte- kik a tanulásban, hadd ve
zeti tovább az üzemfőnők. — gyek át a stafétabotot biztos 
Azóta sok súrlódási felület kézzel.
szűnt meg, vagyis javult a A brigád többek között a 
kapcsolat a szolgálati ágak kö- „tízperces" mozgalom” úttör ő- 
zött. Átfogóbb, ütőképesebb je is. Ezenkívül havonként ár
struktúra ez. tékeMk a mozdonyok energia-

A'.^Msetob munkák1” is, mint fogyasztását A  kartonokról — s 
például a váltótiisztítás, igen ha szükséges, konzultálnak a 
lényegesek. Erre azonban, alig kollégákkal. Az állomásnak, a 
van ember. Cegléden ezt a városi tanácsnak is 400—400 
gondot a Tömörkény István társadalmi munkaórát ajám- 
szocialista brigád — a MÁV lotftak fel -ismét. 
kétszeres Kiváló brigádja — A ceglédieknek egyébként 
oldotta meg. A forgalomiirá- 36 szocialista közösségük vian. 
nyitókból. kocsirendezőkiből. Az első félévbeyi 5 ezer óra 
váltókezelőkből álló brigád társadalmi munkát végeztek. 
havonlta egyszer társadalmi Elsősorban a szolgálati helyek 
munkában alaposan nekilát, rendiéért, tisztaságáért, akiul- 
hoigy pótolja az elmulasztót- túráit utazás körülményeinek 
taksát- A rakományigazgatás- elősegítéséért. A városi mun- 
ból i!s kiveszik részüket. Pe- káfcon 800 órát teljesítettek, 
dlig. . .  munkájuk mellett ez Akik ízv helytállnak, mél- 
rendkívüli áldozat. Gönczöl tán meg is érdemlik az állo- 
Pálné közben ellátja a helyi máson már felépült, októfoer- 
könyvterjesztést, Zsemlye Ist- ben birtokba vélhető, modem, 
ván nyugdíj előtt álló raktár- háromszintes szociális kombi
tok  évek óta népi ellenőrként nátot. A fehér-itokéte öltözők 
tovékenykedik. Gönczöl Pál mellett ebédlő. 12 vendégszo- 
rendelkező forgalmi szolgálat- ba. üzemorvosi és fogorvosi 
tevő — a brigád vezetője — rendelő i!s lesz. 
kocsimesternek áll be. És se- Sipka Tamás

Jó alkalom a nyelvtanulásra

Eszperantó-tanfolyam  
kezdőknek és haladóknak

Szeptember 15. a jelentkezési határidő
A  Magyar Eszpemnttó Szövetség vasutas szakosztá

lya szakszervezetünk kulturális, agitáció®, propaganda- 
és sportosztálya támogatásával úíjíabb eszperantó tan
folyamokat indít alap- és (haladó fokon. A Budapesten 
induló alapfokú és ¡haladó nyelvtanfolyamokra szemé
lyesen, vagy telefonon az alábbi helyeken lehet je
lentkezni :

Vasutas Eszperantó Szakosztály (Budapest, VI. Nép- 
köztársaság útja 73—75 sz. I. emelet 161/b.), hétfőn és 
csütörtökön 10 és 16 óra között. Telefonon: 01+32—62 
üzemi, vagy 220—660t/l238 mellék.

MÁV Budapesti Igazgatóság (Budapest V ili. Ke
repesi út 3. sz. földszint 20.) pénteken. 8 'és 14 óra 
között. Telefonon: 01+13—08, 17—68 üzemi, vagy 
428—907.

Vasutasok Szakszervezete kulturális, agitációs, pro
paganda- és sportosfztály (Budapest VI. Benczúr utca 
41.) hétfőtől péntekig bármely napon 9 és 14 óra kö
zötti Telefonon O!l+il0i—77 üzemi, vagy 228—819.

A jelentkezés határideje szeptember 15. Bővebb 
felvilágosítást a megadott helyeken, illetve telefonszá
mokon lehet kérni. (A vidéki tanfolyamok helyét és 
időpontját más alkalommal közöljük.)

Azok, akik sikeresen elvégzik a tanfolyamot és ezt 
követően jó eredménnyel vizsgát tesznek, jutalomban 
részesülnek.
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Halasra helyezték -
Bessélgetés Ónodi János mérnök-főtanácsossal

H ARM IN C ÉVE

Hegyek között zakatol a vonat...

Az idő visszapillan
tó tükrében lassan 
megelevenedik a 
kép: krampácsoló
emberek tömörítik a 
követ a talpfák alá, 
gépek dübörögnek a 
budai hegyek lanká
in, építik a kanyar
gó kisvasútat. Ennek 
már harminckét esz
tendeje. Akkor ké
szült el az Űttörő- 
vasút.

A hároméves terv 
első évében, 1948-ban 
született a gondo
lat: legyen úttörő
vasút a gyermekek

nek, a főváros leg
szebb részén.

Az úttörővasút 
krónikásai feljegyez
ték, hogy az első 
kapavágást 1948. áp
rilis 11-én tették 
meg a Széchenyi- 
hegy tetején, a 
Hegyhát és a Rege 
út találkozásánál. Az 
építésben részt vett 
az egész ország: 
Diósgyőrben gyártot
ták a síneket, a mér
nökök késő éjszakáig 
rajzoltak a tervező
asztalon, a nehéz te
rep miatt nagy

gonddal kellett min
den centimétert
megtervezni. A  pá
lya teljes hosszának 
65 százaléka ka
nyargós és csak 35 
százaléka egyenes. 
Az állomásokat kü
lönböző rendszerű

biztositóberende - 
zéssel szerelték fel. 
Az volt az elv, hogy 
a kisvasúton a 
MÁV-éhoz hasonló 
jelzők és berendezé
sek legyenek. Há
rom szakaszban
épült a pálya, ame
lyet teljes hosszúsá
gában most 30 éve 
adták át rendelteté
sének. 1950. augusz
tus 20. óta járnak a

Széchenyi-hegytől 
—Hüvösvölgyig a vo
natok.

Az első szakasz 
megnyitásának nap
ján még csak egy 
szerelvény állt ké
szen. Ez egy motor
kocsiból és két sze
mélykocsiból állt. 
Nem sok idő telt el, 
$ mire a kanyargó 
sínek Hűvölvölgyig 
értek, már újabb 
szerelvények jelentek 
meg a 11,1 kilométer 
hosszú úttörővasút 
pályáján.

A kis varázsvonat 
— ahogy egy író ta
lálóan elnevezte — 
óriási népszerüsénre 
tett. szert. Harminc 
év alatt csaknem 20

millió utast szállí
tott. A  hazánkban 
járt külföldi delegá
ciók hivatalos prog
ramjává vált az Űt- 
törővasút megtekin
tése. Az emlékkönyv 
megsárgult lapjain 
világhírű művészek, 
államférfiak elragad
tatott emléksorait ol
vashatjuk.

Nem énekeltek 
még a fiatalok 
egyetlen vasútról 
sem soha olyan lel
kesedéssel mint ak
kor: „Hegyek között, 
völgyek között zaka
tol .a vonat. . . ”

Az úttörők vonata 
immár 30 éve zaka
tol. Minden évben 
újabb kis vasutasok 
lépnek szolgálatba az 
állomásokon, a vál
tóőrhelyeken, a vo
natokon. Csak a leg
jobbak lehetnek út
törővasutasok, a je
les és jó rendűek. 
Csakis ők ölthetik 
magukra az egyen
ruhát. emelhetik 
magasra az indító- 
tárcsát. az ő utasítá
suknak engedelmes
kedik a technika. 
MeatanuljaU a mun
kát. a f  ? gyeimet, 
megismerik, s tálán 
m.pnszeretik ezt a hi
vatást. amelyet so- 
lrnn közülük büsz
kén vállalnák egy 
életre. . .

Bermarm István

CSEREÜDÜLTETÉS

K ét h ét Olaszországban

Amikor beszélgetni kezdtem 
ónodi János ádlomásfőnökkel, 
még nem tudtam, hogy az az 
utolisó munkanapja Kiskunfél
egyházán. Nem nyugdíjba vo
nul, ahhoz ínég fiatal — öt- 
venesztendős csupán —, ha<- 
nem három érvtizedes félegy
házi szolgálat után magasabb 
beosztásba helyezték. Néhány 
hetet szabadságon tölt, majd 
szeptember 1-től a kiskunha
lasi körzeti üzemfőnökség 
vezetője lesz. Az eddigi egy 
helyett negyvennél több állo
más gondja-haja terheli majd 
a vállát.

N ehéz búcsúzni
Mindezt tudva, nem lepőd

tem volna meg, ha a várható 
új feladatokról, a szervezés 
mikéntjéről beszél — hiszen 
feltehetőleg már ez foglalkoz
tatja —, ám ő Félegyháza ér- 
tékeit-erényei t ecsetelte, nem 
titkolt lokálpatriotizmussal. Itt 
élte le élete javát, mostantól 
is itt lesz a lakása — naponta 
ingázik majd kétszer 46 kilo
métert. Szereti ezt az állomást 
és ezt a várost. Nem tagadja: 
nehezen- válik meg tőle.

— Kiskunfélegyháza mindig 
az Alföld vasúti középpontja 
volt — mondja. — S bár 1966- 
ban a ,fütőház. az idén június
ban pedig a körzeti üzemfő
nökség is Kecskemétre költö
zött. a feladatok nem csök
kentek.

Az állomás felújítása több 
szakaszban ment végbe, s 
1978-ban fejeződött be. Vilá
gos, tiszta, szép épület, ahdl 
még a laktanya is versenyre 
kelne a Városa szálloda kom
fortjával, nyugalmával. A fog
orvosi rendelő — amelybe a 
riporter is csak áhítatos tisz
telettel mer bepillantana —• 
bármelyik szakklinikán meg
állná a helyét: ’berendezése a 
legkorszerűbb. A környékbeli 
vasutasok közül is sokan jár
nak ide. Az üzemi konyha tá
gas, s az itt étkezők az ízek
re sem .panaszkodhatnak.

A most búcsúzó állomásifő
nök mégsem teljesen elége
dett.

— Ha az épülettel elégedett 
is mindenki, az állomás egé
sze már hagy kívánnivalót. 
Többünknek is az a vélemé
nye, hogy az 1958 és 1962 kö
zötti felmérések nem voltak 
előrelátók. Akkortájt kisebb 
tranzitforgalommal számoltak, 
s emiatt szinte állandó a zsú

foltság. Szolnok, Dombóvár, 
Kelébia, Szeged felől közvet
len vonatok érkeznek hoz
zánk, amelyeket állomásun
kon* kell szétrendezni, illetve 
belőlük más-más irányba in
duló vonatokat összeállítaná. 
Igaz, a személyvonatoknak öt 
vágányuk van, de ez csak ak
kor „öt” , ha a beérkező sze
relvényeket azonnal .valame
lyik tárolóvágányra irányít
juk . . .  Kényszerből ugyan, de 
kidolgoztuk ennek technoló
giáját___ de a vonalon any-
nyi a lassújel, és oly sűrű a 
forgalom, hogy gyakran felbo
rul a kimunkált rend. A fog
lalt vágányra maximálisan ti
zenöt kilométeres sebességgel 
cammoghat be a következő 
szerelvény.

A  villa m o sítás 
irá n y a

Az állomás bővítése érdeké
ben még a hetvenes évek ele
jén kisajátították az új vágá
nyok építésére szánt terüle
tet. A személyvonatoknak 
megépült tehát az eredetileg 
tervezett öt vágány, további 
három az átmenő szereivé 
nyék rendelkezésére áll, elké
szült négy jrányvágány a gu
rítottak — nem épült meg vi
szont \cuz eredeti elképzelések
ben szereplő további négy 
irányvágány. A  rekonstrukció 
így üs* igen sókba került — s a 
pénzből ennyire (futotta.

— Épp most ért véget a 
villamosítás. Két hónapon be
lül az állomás szerelése is be
fejeződik, és már épül a Kis
kunhalas—Harkakötöny közöt
ti szakasz. Abban reményke
dünk, hogy a viHiaimosvontatás 
gyorsítja majd az áru továb
bítását, s ily módon a kocsi- 
tartózkodás idő rövidebb lesz. 
Igaz, többletfeliadatunk is adó
dik: Szeged felé csak a hala
si ivónál után folytatódik a 
villamosítás, emiatt a teher- 
és 1személyvonatok — a gyors, 
meg az expressz kivételével 
— Félegyházán mozdonyt cse
rélnek. A z  őszi menetrendet 
már ennek figyelembevételé
vel készítették el: 15—20 per
ces tartózkodásra számítanak. 
Legalább egy évig tart ez a 
„gépcserés” állapot, s mindezt 
az adott létszámmal hajtjuk 
majd végre. Pedig a munka
erő-helyzetünk nem rózsás; 
volt aki önként ment el, volt 
akit küldtünk — tény, hogy 
tavaly óta tizennyolccal csök
kent a létszám. Azoknak kell

megfogni hát a munka végét, 
akik itt maradtak!

Jelenleg 281 fizikai és 55 
nem fizikai dolgozója van az 
áldomásnak. Tavaly hét szo
cialista brigád versengett 113. 
az idén pedig már nyolc kol
lektíva 128 taggal, s nemrég 
alakult brigád a vonatkísérők
ből is. Tavaly az Iványi Jó
zsef vezette Április 4.* .brigád 
munkálkodott a legeredmé
nyesebben. Most, az első fél
évben minden kollektíva ele
get tett vállalásainak. 6  a 
méltánylás sem maradt el: az 
állomás' 1978-ban Kiváló fő
nökség lett, 1979-ben és az 
idén — az előző esztendő ered
ményei alapján — az Élenjá
ró szolgálati hely kitüntetést 
érdemelte ki.

— Kiskunfélegyháza tran
zit szempontból is jelentős. A 
szovjet—jugoszláv forgalom 
itt halad keresztül, s megesik: 
ha Kelebia nem győzi a mun
kát, vagy Szabadka nem ké
pes fogadni a vonatokat, ók
kor mi válogatjuk iki azokat 
a kocsikat, amelyek Röszkén 
kiléptethetok. Röszke felé a 
kis tengelynyomású kocsik 
mehetnek át a határon. . .  
Nagy munka ez, hiszen a fu
varlevelek idegen nyelven 
íródtak. Persze, a vasutasru
tin nyelvtudás nélkül is átse
gít a nehézségeken. De a ko
csik kiválogatása mindig több* 
letmunkát jelent.

R endben,
¡ól szervezetten !
ónodi János mérnök főtaná

csos számára véget ért az álr 
lOmáístfőnökként töltött utolsó 
munkanap. Mégis Félegyháza 
lehetőségeiről, egy — talán 
csak az álmokban szereplő —. 
rendezőpályaudvar létesítésé
ről, a kereskedelmi dolgozók 
helyiséggondjairól beszél.

— Mit tervez az új munka
helyen?

— Alighanem Halason is 
úgy lesz, ahogy Félegyházán 
volt: megkövetelem a rendet, 
a fegyelmet. Nekem senki sem 
mondatja, hogy ezt vagy azt 
nem lehet elvégezni, mert én 
már mindent végigcsináltam 
az életben. A legfontosabb 
feladatomnak a szervezést 
tartom.

Majd az eredmények bizo
nyítják, hogy ez mennyire 
sikerült.

Földes Tamás

A vasutasok, gyermekeinek 
külföldi cseredülütetése kere
tén belül az idén összesen 166 
gyerek nyaralhatott a Szov
jetunióban, Ausztriában, Len
gyelországban és az NDK- 
ban. A vasutasszakszervezet 
— az idén először — az olasz 
Vasutas Szabadidő Szervezet
tel és Firenze közoktatási osz
tályával is kötött csereüdülé
si szerződést. Harminc olasz 
gyerek a balatonkenesei üdü
lőnkben, ugyanannyi magyar 
gyerek pedig Firenzében és 
a Földközi-tenger partján le
vő Marina di Grossetoban, 
egy vasutas családos üdülő
ben nyaralt két hétig.

A magyar csoport június 
27-én érkezett Firenzébe. A 
vendéglátók egy villanegyed
ben, a Villa Peregnoliban 
szállásolták el a gyerekeket.

Másnap találkoztak a ha
zánkba utazó olasz csoport
tal és kellemes délutánt töl
töttek együtt.

A programban szerepelt 
többek között Firenze neve
zetességeinek megtekintése. 
Jártak a Pitti palotában, a 
Boboli kertben, az Uffici kép
tárban, a városházán, a hadi
múzeumban, a Medici ká
polnában és a Dómban. A 
csoportot hivatalában fogad
ta Firenze város polgármes
tere. A gyerekek érdekes ese
mények részesei is lehettek a 
városban. Megtekintették a 
híres firenzei Calcio játéko
kat. Ez egy rögbihez hasonló 
labdajáték. A  Plazza della 
Signoria téren pedig esti 
koncertet hallgattak.

Firenzéből a Földközi-ten
ger partján levő vasutas üdü

lőbe utazott a magyar csoport. 
Az ott töltött egy hét alatt 
a gyerekek megismerkedtek, 
az olasz vasutascsaládokkal 
és több kiránduláson vettek 
részt. Megtekintették többek 
között a G-rosseto melletti 
nemzeti parkot, ahol megis
merkedhettek a Földközi-ten
ger növény- és állatvilágával. 
Ellátogattak a közeli Oasti’/  
glione delh Pescaig nevű ha
lászfaluba is. Felejthetetlen 
élményként maradtak meg a 
gyerekek emlékezetében ro
mantikus utcái, gyönyörű nya
ralói.

A  30 gyermek számára em
lékezetes marad a vendéglá
tók figyelmessége, mindenre 
kiterjedő gondoskodása, az 
olasz tájak hangulata.

Dr. Keresztes István

.Kincset találtam
zt mondják, hogy az életben legalább 
egyszer mindenkinek megadatik a 
sarkantyúé csizma, csak aztán tudja 

is összeverni. Nekem is megadatott, de hogy 
össze is tudtam-e verni — vagyis örömét, 
hasznát is láttam-e —, az majd az alábbi 
történetből kiderül.

Közhírré tették a falumban, hogy egy 
héten belül elkezdődik a vasútállomáshoz 
vezető bekötő út építése. Lehet jelentkezni 
a munkára, lovaskordéllyal, vagy gyalogo
san. Nagyapámnak felcsillant a szeme, s 
már dobta is szét a szekeret, majd az egyik 
tengelyt a vállára kapta.

— Hová mész? — kérdezte tőle nagy
anyám.

— A dolgomra — válaszolt kurtán az 
öreg, de én a nyomába szegődtem — tizen
két éves gyerekként —, mint anyja után a 
kiscsikó, s a kovácsnál kötöttünk ki.

— Fúrd ki nekem ezt a tengelyt, Boldi
zsár — parolázott a mesterrel — úgy, hogy 
kordélyt tudjak rászerelni, mert jelentkez
nék én is erre a földmunkára.

— Meglesz, Pali bácsi — bólintott a ko
vács, s mi tovább léptünk, egyenesen a 
községházára, ahol nagyapám is feliratko
zott a nagy munkára.

— Keresztül vágják a Pipiske-dombot — 
magyarázta a felíró ember —, és legalább 
három vagy négy hónapig lesz munka bő
ven.

— Akkor talán még a Sárinak is akadna 
párja — jegyezte meg nagyapám derűsen, 
de már csak az úton hazafelé.

Mindig arról álmodozott, hogy a Sári 
mellé szerez egy másik lovat is, de hát a 
három köblös földhöz még ez az egy is sok 
volt. Fuvar meg a kétlovasoknak sem igen 
akadt. Engem azonban az izgatott, hogy 
miként teremti elő nagyapám azt a kor
délyt.

Láthattam, sőt segédkezhettem is a nagy 
munkában.

Először a rudakat faragta ki, majd vas
tag deszkákat szedett elő a padlásról, 
és lassan kialakult egy nagy ládasze- 

rű valami. Hazahoztuk a kovácstól a kifúrt 
tengelyt, harmadnapra kerekeken állt a 
furcsa alkotmány, amit egy szerkezet se
gítségével úgy lehetett billenteni, hogy a 
föld egyszerre kizúduljon belőle. Ki is pró
báltuk.

A  négykerekes, egyrudas szekérhez szokott 
Sári egy kicsit berzenkedett, de nagyapám 
kantárszáron fogta, s mire hazafelé jöttünk, 
már kezdte megszokni furcsa állapotát. 
Hogy kezesebb legyen, nagyapám többször 
nyakonveregette, és jól megdbráköltatta.

A következő hétvégén aztán beálltunk mi 
is a nagy munkára. Az iskolai szünidő vé
gén én is mentem, s méghozzá úgy, hogy 
nagyapám teljesen rámbízta a Sárit. Vol
tunk ott vagy húszán, ilyen magamforma 
kis legénykék, akik nemcsak a lovakat ve
tették, a megrakott talyigákkal vagy ötszáz 
méter távolságra, ahol üríteni kellett, ha
nem a rakodásnál is segédkeztünk.

Igaz, hogy már az első nap feltörte a la
pátnyél a markom, de nagyapám azt mond
ta, ez is hozzátartozik az emberesedésem- 
hez. Szombaton, ha fizetést adnak, egy ke
mény pengőt nyom a markomba. Az majd 
lehűti az elpukkadt hólyagok eleven kis 
sebeit.

Ügy is volt. S örömmel számoltam, hogy
ha csakugyan négy hónapig tart ez a mun
ka, és minden szombaton egy pengő üti a 
markomat, az őszi vásárban olyan csizmái 
veszek a saját keresetemből, hogy azt még 
egy huszár is megirigyelhetné.

De akadt itt irigylésre méltó más, olyan 
dolog, aminek bizonyítéka ma is ott van a 
Nemzeti Múzeumban.

E gyik délután igen nagydarab föld sza
kadt le a Pipiske-dombba vájt part
oldalból. Ahogy rakom én is a kor

délyt, hát egyszer csak megkoccan a lapá
tom élén valami.

— Nézze már, nagyapám! Egy ágyúgolyó 
— hámozom ki a földből azt a valamit.

— Csakugyan — forgatja az öreg, majd 
nagy lendülettel feldobja a part tetején 
álló útmesterhez.

— Gusztálja már meg útmester úr, mit 
talált ez a gyerek.

Az útmester megforgatta, nézegette, majd 
visszadobta a gyerekfej nagyságú ágyúgo
lyót, amit én úgy oldalba csaptam a lapát
tal, hogy mindjárt, szétrepedt, és kigurult 
belőle harminchárom sárga karika.

Tehát nem ágyúgolyó volt, hanem cse
répbe rejtett rézkarikák. Legalábbis mi ak
kor azt hittük. Erre lejött a part tetejéről 
az útmester, s a karikákból kettőt a zse
bébe dugott. A többit mi raktuk el a ta
risznyába. Azt mondta nagyapám, hogy jó 
lesz majd a lószerszámba.

Jó ám, ennél sokkal becsesebb helyre, 
mert — az útmester még az este megné
zette a patikában a karikákat —, s kide
rült hogy valódi atrany, amit sokszáz évvel 
ezelőtt a dákok vagy az avarok rejthettek 
el.

Mi csak néztünk utána másnap reggel, 
amikor a csendőrök elvitték, és elmondták- 
micsoda nagy kincset találtunk.

— De hiszen ezt mi leltük — berzenked
tem. — Hát miért veszik el tőlünk?

— Amit a föld rejt, fiam, az mind az 
államé — magyarázta nagyapám —, de 
azért ne keseredj el, mert amit ennél az 
útépítésnél találtál, az, amíg élsz mindig a 
tiéd lehet.

Nem értettem öregapámat, Így tovább 
magyarázott:

— A munka íze, haszna. Mert ugye, te 
itt már majdnem felnőttként forgatod a 
lapátot, s amolyan félkezesem lettél, mert 
a lóval tudsz bánni. Mennyi pénzed is van 
már?

— Kereken tíz pengő.
— Nahát, a jövő héttől én már kettőt 

nyomok a markodba, s ősszel nemcsak csiz
mát vehetsz, hanem új ruhát is, aztán sze
retném látni azt a legénykét, aki különbül 
érzi majd magát náladnál az iskolában.

— De hát azért az aranykarikákért meny
nyi pénzt kaphattunk volna! Nagyapám is 
vehetett volna még egy lovat — okoskod
tam tovább, de az öreg véglegesen meg
nyugtatott:

— Pénz csak a munka után jár, fiam. 
Ezekkel a karikákkal csak incselkedett ve
lünk az ördög. Nem nekünk tették el azt a 
kincset. Jó helye lesz annak ott, ahová vit
ték. Majd ha nagy leszel, és Pesten jársz, 
megnézheted a Nemzeti Múzeumban.

éztem is, azóta már többször, és az 
unokáimnak is megmutattam. Igaz, 
hogy a becses leletnél — megtaláló- 

ként — a nagyapám neve van feltüntetve, 
de nekem ma már az a nagyobb büszkesé
gem, hogy annál a nagy munkánál meg
álltam a helyem. Az első keresetemből csiz
mát, ruhát vettem, s ha aranyom nincs is, 
többet ér annál azóta is a jól végzett mun
ka öröme.

Dávid József
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HORTOBÁGYI ROMANTIKA  -  1980

„Éjszakánként ide járnak a betyárok”
A Hortobágy — idegenfor

galma szempontjából — mind
inkább a Balatonra hasonlít. 
Évről évre több hazai és kül
földi turista látogatja ezt a 
betyár- és pásztorromantiká
ról híres vidéket. A község 
vasútállomásán is érezteti ha
tását a puszta romantikája.

Nehogy összedőljön!
Az első látásra szembeötlik. 

hogy a mindössze néhány 
négyzetméternyi váróterem
ben nem a szokványos padra. 
székre, hanem népi motívu
mokkal díszített lócára ülhet
nek a várakozók. Az öreg fel
vételi épületnek azonban nem 
válik díszére, hogy a falakat 
gerendákkal támogatták meg. 
nehogy kidőljenek.

— Mi tagadás, szégyelljük 
ezt az állapotot — mondja 
Szabó István forgalmi szolgá
lattevő, az állomásvezető he
lyettese. — Egyik-másik utas 
tett is már rá ilyen-olyan 
megjegyzést, de én olyankor 
„tájjellegűgf választ adok: éj
szakánként niég idejárnak a 
betyárok, és ezekhez az osz
lopokhoz szokták kötni a lo
vaikat . . .

A kis állomás — kétségte
len — régen kinőtte önmagát. 
Elég bizonyíték az is, hogy a 
személypénztár átlagos havi 
bevétele 150 000 forint, a ta
valyi 90 ezer forintos átlaggal 
szemben. Sokan persze más
hol váltott retúrjeggyel utaz
nak, s hozzátehetjük azt is, 
hogy ott jártunkkor még nem 
kezdődött el a híres Hidivá• 
sár.

Miközben beszélgetünk, a 
forgalmi irodába jól megter
mett, véres kötényű ember 
lép be. Az ottani szokásokhoz 
híven mindenkivel kezet ráz, 
majd Szabó Istvánhoz for
dul:

— Pistikém, meghoztuk a 
bárányt! Rakodhatunk?

— Mi az hogy!

Körzetesítés utón
Az első vágányon egy IN- 

TERFRIGO feliratú, fehér va
gon áll. Az állami gazdaság 
óriási hűitőkamionja mellégör
dül. Amikor kinyitják az aj
taját, kitódul belőle a száraz
jég okozta, ködszerű pára. A 
hússzállítmány rendeltetési he
lye Svájc. Hortobágy állomá
son a hús, a műtrágya és a 
szemestakarmány teszi ki a te
herszállítmányok zömét. A le- 
és feladás havonta eléri a 130 
—150 kocsit.

— Június óta a debreceni 
üzemfőnökséghez tartozunk — 
magyarázza az állomásvezető
helyettes. — A körzetesítés 
bevált, pillanatnyilag azonban 
inkább a hátrányát érezzük, 
főként a létszámhelyzetből 
adódóan. Korábban heten dol

goztunk itt, de nemrég elvit
tek tőlünk egy váltókezelőt. 
Azóta sokat ácsorognak a vo
natok, hiszen helyi állítású 
váltóink és jelzőink vannak, s 
az állomás két vége 800 mé
terre fekszik egymástól. Ezt 
az *utat jórészt gyalog, esetleg 
kerékpáron tesszük meg a ta
lálkozó vonatok bebocsátása 
előtt, így nem csoda, hogy né
ha órás késések is előfordul
nak . . .

— A szolgálattevő ezenkívül 
személypénztáros és kereske
delmi hivatalnok — szól köz
be Járó poltán tartalékos. — 
A menetirányítók viszont úgy 
tesznek, mintha nem ismernék 
a vonalon ezt a helyzetet, hi
szen most is az ácsorgások 
miatt reklamál a kolléga Bal
mazújvárosból . . .

Becsülettel...
A mozgalmi munka is szó

ba kerül. Megtudjuk, hogy 
a szakszervezeti bizalmi tisz
tét Szabó István látja el.

— Jó kis kollektíva a miénk 
— mondja. — Bevallom, hogy 
én még soha, senkihez nem

mentem oda a tagdíjért. Itt, a 
fiókomban vannak a bélye
gek, s ki-ki elveszi közülük a 
sajátját, a pénzt meg a he
lyére teszi. De lássuk csak!

Azzal rögtönzött rovancso- 
lást tart, és minden stimmel, 
fillérről fillérre.

— Ez is betyárbecsület — 
szól tréfásanr majd elújságol- 
ja, hogy a körzetesítés után 
megalakították a Délibáb bri
gádot. Az első közös összejö
vetelt a vasutasnap alkalmá
ból tartották, utána birkapap
rikást főztek a csárda udva
rán. Előtte társadalmi munká
ban rendbehozták, felvirágoz
ták az állomást és környékét. 
A rendre, tisztaságra különö
sen vigyáznak, hiszen sok itt 
a külföldi turista. Németül is 
tanulnak, s ebben Ádám End
re forgalmi szolgálattevő a 
legszorgalmasabb. -

A tervek szerint a közeljö
vőben új, a követelményeknek 
megfelelő felvételi épületet 
kap az állomás. S lehet, hogy 
azután nemcsak a Pásztor
múzeum, a kilenclyukú híd, 
hanem ez is rajta lesz a hor
tobágyi képeslapokon.

Sára Sándor

M A D A R  J Á N O S :

Fénylik
a csönd.
Az éjszaka sínpárjai 
ragyognak az égre 
Holdsarlójú 
messziségre
Aludj, Kedves; 
öleld magadhoz 
a legszebb álmot: 
Csillagok őrzik 
a világot

PÁSZTÓI H IDÁSZOK

\
Pásztón, az 5. számú Híd

fenntartó Építésvezetőségen ez 
év elején alakult meg a Nóg
rádi Sándor szocialista címért 
küzdő brigád. A 11 tagú kö
zösséget Lórik Sándor vezeti.

A brigád tagjai a pásztói 1. 
számú óvoda kicsinyeinek 
csúszdát készítettek, legutóbb 
pedig — augusztus 20. tiszte
letére — 24 méter hídkorlát 
hegesztését, beállítását, beto
nozását és festését végezték el. 
A társadalmi munkából a bri
gád összes tagja kivette ré
szét.

EGY PO HÁRRAL SE!

r. János ma is élhetne
Amikor elemezzük a bal

esetek és a foglalkozási meg
betegedések statisztikai ada
tait, lehetetlen megfeledkez
nünk arról, hogy a számok 
mögött tragédiák, drámák 
rejlenek. A sérültek fájdal
mán, gondjain kiviül a család, 
a hozzátartozók, gyakran a 
munkahelyi közösségek is 
megsínylik a történteket.

A MÁV-nál, a GySEV-nél 
és az Utasellátónál az első 
félévben az üzemi balesetek 
mérsékelten, azon belül a 
halálos és a csonkulásos ese
tek száma jelentősen, a bázis
hoz képest csaknem a felére 
csökkent, önmagában ez ör
vendetes ugyan, ám a szá
mok értékét apasztja, hogy a 
balesetek okai gyakorlatilág 
évről évre csaknem azonosak, 
ez pedig balesetmegelőző 
munkánk gyengeségére is 
utal. A halálos balesetek 
okait elemezve jogos követ
keztetés: a szolgálat szaksze
rű ellátásával, fegyelmezett 
munkával mindegyik baleset 
elkerülhető lett volna.

Nyolc halott
Sajnálatos^ hogy az elmúlt 

félévben bekövetkezett nyolc 
halálos baleset közül négy 
esetben az előidéző ok az al
koholos befolyásoltság volt.

Mily fájdalmas kimondani: 
ha T. János váltókezelő nem 
lett volna ittas, még ma is 
élne. De mert elfeledkezett az 
intelemről, január 6-án váltó
tisztítás közben halálra gázol
ta a 2741 számú vonat.

Március 9-én T. Balázs, 
Szolnok állomás kocsirendező
je, a féksarukat veszélyes kö
zelségben helyezte a vágány
ra, ezért élétévellí fizetett. T. 
Balázs vajon tisztában volt-e 
ennek a műveletnek a veszé
lyes j ellegével ? Valószínűleg 
igen, de — veszélyérzetét 
tompította alkoholos állapota.

A véralkohol vizsgálat ered
ménye: 2,31 ezrelékes alkoho
los befolyásoltság.

Egyszer tévedett
Munkavédelmi felügyelőin

ket már megedzette az embe
ri felelőtlenség következmé
nyeinek vizsgálata, mégis 
megdöbbennek az újabb ese
tek kapcsán, és ismét elgon
dolkoznak: ki, vagy kik a fe
lelősek a kioltott emberi éle
tért? Az ember akaratgyen
gesége, a környezet elnéző 
magatartása, a vezetői libe
ralizmus az esetek többségé
nél mindig megtalálható.

B. Zoltán vonatkísérő már
cius 18-án, tolatás közben, a 
kocsi fékállás lépcsőjéről a

E NYEM , T I E D ,  K I É ?  (2.)

i l  ü t ik  k o m
S o k  k á r t  o k o z  a  r a k o d ó k  g o n d a t la n sá g a

A társadalmi fórumokon 
gyakran szóba kerül a mun
kafegyelem. A debreceni igaz
gatóság területén ugyan* nem 
fondullt elő kirívó, nagy kórt 
okozó baleset, de 1979-ben a 
kisebb fegyelmezetlenségek 
miatt elég sok anyagi kár ke
letkezett. Többek között áruéi- 
szóródás, beázás, forgalmi bal
eset, dézsmálás okozott gon
dot.

Felmerül a  kérdés, hogy mi
képpen lehet megállapítani 
azt, ki volt a  felelős? A fel
adó vagy a vasút? Legtöbb
ször mind a kettő. A vasút 
árukezelöjének ellenőrizni kell, 
hogy szabályos-e a  rakodás. 
Az árudí jszabás rögzíti azt is. 
hogy mit, hogyan szabad a ki
rakásnál figyelembe venni.

Különösen a palackozott bó
rák sérülnék meg gyakran. 
Ebben az évben 18 828 üvég 
tört Össze, mire Sóstóhegyre, 
Kisújszállásra, Debrecenbe ér
kezett a vagon. A Bor forgal

mi Tröszt kísérleti rakodások
kal ellenőrzi, hogy nemcsak 
az emberi hi/bákiban érdemes 
keresni az italkár forrását, 
hanem a csomagolás módjá
ban is.

Az egyliteres üvegek — a 
hagyományos rekeszekben 
például — alkalmatlanok vas
úti szállításra. A kíméletlen 
árukezelés miatt is sok áru 
rongálódik meg. A  fuvarozta
tó ma mór húsz cserép eltű
rését is jegyzőkönyivezteti. 
Sajnos, a munkaerőhiány is 
szaporítja a  gondokat.

A figyelmetlenség miatt tör
tént a következő eset. Berety- 
tyóújtfaluban feladtak Buda
pestre 57 zsák mákot. A va
gont annak rendje és módja 
szerint lezárták, a fuvarleve
let azonban pontatlanul töl
tötték ki. Az eltérés .miattit az 
érkezési állomáson 3 zsák 
hiányt állapítottak meg, pe
dig a plomba sértetlen volt.

A dézsmálások trükkjeit a

rendőrség „tanulmányozza” , és 
több példája bizonyítja, hogy 
az ,„ajtót” egyszer a tettesek
re is rácsiukják. A vontat állá
sokat a kilométeróra iszalag
ja is rögzíti, s ennek segítsé
gével behatárolható a dézs
málások helye. Gyakran elő
fordul, hogy a  fosztogatok a 
jelzők előtt álló vonatot „tá
madják” meg. A vasút újab
ban feljegyzi azt, ha egy te
hervonat a nyílt vonalon tíz 
percnél tovább tartózkodik. Ez 
a rendőrség munkáját is se
gíti: Tökéletesednek tehát az 
ellenőrzés módszerei, a dézs
málásból származó kár azon
ban még mindig jelentős.

Érdemes még megemlíteni a 
kocsáeftirányítás következmé
nyeit is. Gyakran emiatt meg
romlik az élelmiszer, össze
törik az áru. A debreceni 
igazgatóság területén szeren
csére ez nem gyakori.

Szalai Csaba

mozgó járművek közé esett. 
Miért? Mert ittas volt. A vé
rében és vizeletében talált al
kohol tetemes szeszesital fo
gyasztására engedett követ
keztetni (2,35 ezrelék).

G. András, a nagy tapasz
talatokkal rendelkező, mun
káját szorgalmasan ellátó vil
lanyszerelő kevés alkalommal 
tévedett —, de elég volt egyet
len alkalom, hogy a tévedés 
végzetes legyen. Április 28-án 
földzáiiatbs villamos fűtési 
kábelt helyezett feszültség 
alá, és azt megérintette. Ha
lálában alkoholos befolyásolt
sága játszott szerepet, hiszen 
a munka megkezdése előtt 
szeszes italt fogyasztott!

Az események kapcsán sok
szor keressük a megelőzés le
hetőségeit, majd mindig azt 
tapasztaljuk, hogy a balese
tek akkor következnek be, 
amikor, az ember és környe
zetének harmóniája felbom
lik. Ez többszörösen igaz a 
vasúti közlekedésnél. A súlyos 
esetek többsége a jármüvek 
mozgásával kapcsolatos. Sok
szor a vasutasok is figyelmet
lenül közlekednek a vágányok 
között, a tolatásnál összekap
csolásnál, saruzás közben, 
amikor le- és felszállnak a 
vonatról.

Ilyen körülmények között a 
dolgozó ember magatartása 
meghatározó. Az utasítások 
alkalomszerű megsértése, a 
munkavédelmi és a munka- 
szervezési intézkedések elha
nyagolása, súlyos következ
ménnyel jár.

Megelőzhető...!
Mindannyiunkban felvető 

dik: mit tehetünk az ilyen és 
ehhez hasonló esetek megelő 
zése érdekében? Lehet-e 
eredményes a balesetelhárítás 
ott, ahol a tettes, a gyilkos, az 
alkohol? Ahol meg nem ér
téssel, a veszélyek lebecsülé 
sével, bravúroskodással, fe 
gyelmezetlenséggel, az irányi 
tás lazaságával, áz ellenőrzés 
következetlenségével találko 
zunk. Mondjuk ki bátrain: le
het és szükséges is eredmé
nyes megelőzést folytatni. Ezt 
bizonyítják a bevezetőben le
írt összehasonlító adatok is.

Az első félévben öt ember
rel kevesebb halt meg, hattal 
kevesebben váltak nyomorék
ká, 3 százalékkal csökkent az 
összbalesetek száma. A jól 
szervezett, szakszerű munka- 
védelem kedvezően befolyá
solja a baleseti helyzetet. 
Ahol jól átgondolt, elméleti
leg is megalapozott ez a mun
ka, és közvetlen célként az 
ember védelmét tekintik a 
munkahelyeken fellépő ártal
makkal és veszélyekkel szem
ben, ott nem maradnak el az 
eredmények.

Pásku Jenő

Vonat indul...
Debrecen állomáson a 30. vasutasnapra adták át a vizuá
lis utastájékoztató berendezést. Alábbi képeink a beren

dezés üzembe helyezése közben készültek.

A 7. és a 8. vágányok közötti peronon a táblák ellenőrzé
sét végzik a szakmunkások

A vizuális utastájékoztató „lelke" ez a kis szekrény

A forgalmi irodában a TBEF egyik dolgozója beszabá
lyozza a visszajelző készüléket

(Laczkó Ildikó képriportja)
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A  K L U B K Ö N Y V T Á R B A N

A békéscsabai klubkönyvtár népszerű az üzemfőnökség 
dolgozói körében. Mindig szívesen töltik itt a szabad időt. 
A több ezer kötetes könyvtár, a szakkörök és a gazdag 

programok nyáron is sok látogatót vonzanak.

A könyvtár hétszáz olvasója mindig megtalálja itt az ér
deklődési körének megfelelő műveket

A modellező szakkör terepasztalát sok gyermek megcso
dálta már. A pályaválasztási tanácsadások alkalmával

több fiatal éppen itt határozta el, hogy vasutas lesz
(Daczkó Ildikó képriportja)*

BESOROLÁS, KOMFORT SZERINT

T éri lesi dijak

Sok vasutas érdeklődött a 
közelmúltban, hogy a külöTV 
böző kategóriájú munkásszál
lások igénybevételéért mennyi 
térítési díjat kell fizetni. Ezt 
a „Munkásszállók üzemelte
tésével kapcsolatos végrehaj
tási utasítás” szabályozza, 
amely a Hivatalos lap ez évi 
7. száméiban jelent meg-. Ez 
tartalmazza az erre vonatko
zó munkaügyi miniszteri retn- 
deletet is.

A munkásszállások külön
böző kategóriákba való soro
lásának feltételei a követke
zők:

I. kategóriába tartoznak azok 
a munkás szállá sok, amelyek 
lakószobáiban a helyek száma 
legfeljebb 3, és előterükben 
melegvizes zuhanyozó és mos
dó van.

II. kategóriába tartoznak 
azok, amelyekben a  helyek 
száma lakószobánként 4, és 
az előtérben melegvizes zuha
nyozó és mosdó van, vagy a 
lakószobák legfeljebb 4 sze
mélyesek és a szobákban me
legvizes mosdó Van.

III. kategóriába sorolhatók 
azok az épületek, amelyek szo
báiban 5 személy lakhat és 
az előtérben melegvizes zuha
nyozó vagy mosdó, esetleg a 
lakószobákban meleg-, vagy 
hidegvizes .mosdó van.

IV. kategóriába tartoznak 
azok a szállók, amelyek szo
báiban a helyek száma 6—8, 
és a szobákban, illetve előte
rükben melegvizes zuhanyozó 
vagy mosdó, vagy a szobák
ban meleg-' vagy hddegvizes 
mosdó van. Ha a lakószobák
ban csak mosdó van, akkor 
az épületben szintenként kö
zös használatú melegvizes zu
hanyozót kell biztosítani.

Az V. kategóriába azokat 
a szállókat sorolják, amelyek 
szobáiban a helyek száma leg
feljebb 6, és szintenként kö
zös használatú melegvizes zu
hanyozó áll rendelkezésre.

A kategóriába sót olást a 
munkásszállást üzemeltető 
szolgálati főnökség vezetője a 
szakszervezeti bizottsággal 
együtt végzi. Javaslatukat a 
felettes szervek hagyják jó 
vá.

A munkásszállásért fizetendő havi díjak a következők:

I. kategória: 
II. kategória:

III. ¡kategória:
IV. kategória: 
V. kategória:

160—200, építőiparban 135—190 Ft 
120—160, építőiparban 105—135 Ft 
85—120, építőiparban 75—105 Ft 
65— 85, építőiparban 55— 75 Ft 
45— 65, építőiparban 35— 55 Ft

Az építőiparra megállapí
tott díjak fizetésére a MÁV 
Építési, a, MÁV Magasépítési 
és a MÁV Hídépítési, vala
mint a MÁV Építési Gépte
lep főnökség változó munka
helyein foglalkoztatott dolgo
zói jogosultak.

A megállapított térítési dí
jait'a .munkáltató havonta egy 
összegben vonja le. Hónap 
közben történt beköltözés ese
tén a részarányos hányadot 
kell fizetni.

PAZARLÁS

Nem úgy, mint otthon?
A villamos, a gáz- és a víz

energiával való takarékos gaz
dálkodás vizsgálata volt an
nak az ellenőrzésnek. a célja, 
amelyet július végén az Utas
ellátó Vállalat szombathelyi 
igazgatóságánál végeztek. Több 
mi*.v az üzletben és kiskeres
kedelmi pavilonban jártak az 
ellenőrök.

Sárváron, Celldömölkön, Za
laegerszegen és Nagykanizsán 
többek között megállapítot

ták, hogy a hűtőszekrények és 
hűtőpultok • rosszul zárhatók. 
Több helyen ládástul tették az 
üdítőket a hűtőkbe. Celldö
mölkön állandóan üzemeltet
tek kihasználatlanul egy olyan 
gyors olajsütőt, amelynek a2 
egyórai energiafelvétele 20 
forint értékű. Ezenkívül gáz- 
és vegyes tüzelésű tűzhelyet 
is üzemeltetnek a konyhán, 
sokszor feleslegesen.

F Ő K Ö N Y V E L Ő ,  M I N T  K É P Z Ő M Ű V É S Z

A munkások kérték: állítson ki!
Az érdeklődők június 2-ítől 

13-á'g tekinthették meg a szol
gálati főnökség klubjában Si
mon Gyuláinak, a  szombathe
lyi távközlési biztosítóberen
dezés! és építési főnökség dol
gozójának gyűjteményes kiál
lítását. A nyugdíjba készülő 
főkönyvelő hatvan ak varéi 1- 
jébőL, piexá'karoálból, .minialtűr- 
jéíből, domborművéből és olaj
festményéből álló .bemutató 
alkalmából Nagy Imre, a  Vas 
megyei Tanács művelődési 
osztályának vezetője mondott 
megnyitó beszédet.

A sikeres bemutatkozás után 
Simon Gyulával arról beszél
gettünk, hogy életét mikép
pen kísérte végig a vasút és 
a képzőművészet.

— Másodszori próbálkozás
ra, 1939-ben vetítek fel a
MÁV-hoz — mondta. — For
galmista voltam különböző 
helyeiken, majd a tisztképzőre 
kerültem a fővárosba. Baráti 
körben rajzolgattam, ahol fel
figyeltek rám. 1941-ben vá
laszút elé kerültem. Lehető
ségem lett volna bejutni a 
Képzőművészeti Akadémiára, 
de akkor néhány hónap múl
va biztosan a frontra kerül

tem volna. Maradtam a fel
mentést garantáló vasútnál.

Délutánonként a tisztképzőt 
látogatta, a  délelőttjei Gallé 
Tibor festőművész műtermé
ben teltek. Egy év múlva Er
délybe helyezték. Művészeté
nek újabb segítője Kósa Hu
ba István szobrászművész volt 
— s közben. Kolozsvárott fo
gadta és menesztette' a sze
mély- és teherszerelvényeket.

A háború végén .hadifogság-, 
ba került. A Zavod K—4 mű
anyaggyárban is felfigyeltek 
tehetségére, és igen sok elő
nye származott képzőművé
szeti tudásából. Ott ismerke
dett meg művészeti szerelmé
vel: a plexikarccal és a mi
niatűrökkel. E „frigy” most is 
tart.

A plexi: műanyag. Az ele
fántcsonthoz hasonló anyagba 
a hideg tű technikájával viszi 
a művész a képeket. Egy 
moszkvai múzeum részére 84 
képbén feldolgoztam a fővá
ros történetét — mondja Si
mon Gyula.

Közben előkerül magán-, 
gyűjteményéből egy féltve őr
zött plexikarc-ftedürat. Ezen a 
szovjet műanyaggyár kollek
tívája köszönti oroszul a ma

gyar művészt. Hazatérése után 
az igazgatóság pénzügyi osz
tályának munkatársa, majd 
1971-től a jelenlegi munkahe
lyén főkönyvelő.

Művészi pályáját szakította 
meg családi és munkahelyi el
foglaltságai miatt. De művei
ből eközben is láthatott né
hányat, önálló kiállításai al
kalmával Szombathely és Ino- 
ta művészetpártoló közönsége. 
1969-től, a  napi fontos felada
tai mellett újra elkezdett raj
zolni, karcolni és festeni.

— Jugoszláviában üdültem 
tizenegy éve. A táj, a tenger 
megbüvölt. Folytatnom kel
lett . . .

A  Vasutasok Szakszerveze
te 1975-ben rendezett a fel
szabadulás 30. évfordulója 
tiszteletére tárlatot. Azon Si
mon Gyula néhány képe is 
szerepelt. Első gyűjteményes 
kiállítására 1978-ban. Tapol
cán, a vasutasnap tiszteleté
re, a vasutas művelődési ház
ban került sor. Azóta a város 
több intézményében lehet ta
lálkozni a munkájával.

— Itt, Szombathelyén több
ször is biztattak, hogy mutat
kozzam be. A közművelődési 
bizottság és a  KJSZ-alapszer-

vezet invitálását akkor érez
tem igazán fontosnak, amikor 
főnökségünk fizikai dolgozói 
— egymástól függetlenül — 
szóltak, hogy: „ Gyula bácsi, 
miért nem nézhetjük meg a 
képeit?”

A bemutató sikeres volt. 
Több napon át a Vas megyei 
Tanácsi Építőipari Vállalat ta
nácstermében is megtekint
hették a munkáit. Simon Gyu
la elégedett lehetne, de mint 
művészember — sohasem az.

— Sajnálom, hogy a plexi
karc nem talál megfelelő fo
gadtatásra a művészetekben. 
A vasútnak nagy ízlésformá
ló, a tömegeket befolyásoló le
hetősége Vehetne, ha az állo
másók utascsarrnokaiban, vá
rótermeiben képzőművészeti 
alkotásokkal ismertetné meg 
az utasokat — magyarázza Si
mon Gyula.

Éljünk e lehetőséggel!
Sz. Jakab István

Térforma

NEM LEHET MELLÉBESZÉLNI

Hogyan kell értelmezni 

a „viszonylagos újdonság"-ot?

Válaszolunk az újítók jogi kérdéseire

Az újításokról szóló 38/1974. 
(X. 30.) MT számú rendelet 2. 
§ (1) bekezdésének 2. pontja, 
valamint a Vasúti Újítási Sza
bályzat 6. §-a a javasolt be
ruházási megoldás elismerésé
nek egyik feltételeként a vi
szonylagos újdonságot írja elő. 
A rendelet 2. § (2) bekezdése 
egyértelmű abban a vonatko
zásban. hogy a megoldás vi
szonylag akkor új, ha benyúj
tása előtt azzal azonos meg
oldást az elbíráló szerv még 
egyáltalán nem alkalmazott, 
vagy azonos megoldás birto
kában annak hasznosítását bi
zonyíthatóan nem is tervezte.

A viszonylagos. újdonság 
meghatározásának értelmezé
se sokszor nehézséget okoz a 
vasúti építőipar területén. Az 
Országos Találmányi Hivatal 
álláspontja és a bíróság gya
korlata szerint az építési, ter
vezési, beruházási tárgyú újí
tást nem abból a szempontból 
kell vizsgálni, hogy az abban 
javasolt módszert már alkal- 
mazta-e a vállalát vasúti vi
szonylatban, hanem azt kell 
vizsgálni, hogy a kivitelezésre 
elfogadott megoldáshoz viszo
nyítva az újítás alkalmazása 
hasznosabb-e. Ezekben az ese

tekben a viszonylagos újdon
ságot a jóváhagyott beruházás 
si tervhez kell viszonyítani.

A Vasúti Üjítási Szabályzat 
6. § (2) bekezdése a fentieken 
kívül még előírja, hogy a 
megelőző tervbe vétel miatt a 
javaslat csak akkor utasítható 
el, ha az elbírálásra illetékes 
szolgálati hely vezetője adat
szerűén igazolja, hogy a ja
vasolt megoldás módját és 
eszközét a javaslat benyújtá
sát megelőzően a VUSz 5. § 
(1) bekezdésének megfelelően 
már kidolgozták.

A javaslat elutasításának in
doklásában rögzíteni kell a 
megelőző tervbe vétel bizo
nyító ügyiratát, vagy az egyéb 
bizonylat számát és keltét.

A Szabályzat 6. § 2/b. pont
ja rögzíti azt is, hogy nem 
utasítható el a javaslat meg
előző tervbe vétel címén, vagy 
viszonylagos újdonság hiánya 
miatt, ha a javasolt megoldás 
mutatói kedvezőbbek a terv
be vettnél. A viszonylagos új
donság hiányának bizonyítása 
az elbíráló, illetve a javasla
tot elutasító szolgálati főnök
ség vezetőjének kötelessége.

Dr. Gyón! Béla

VÁGÁNYFEKTETÉS

(Kesztyűs Ferenc rajza)
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Túl az útkeresés időszakán
Közművelődési tapasztalatok a szombathelyi igazgatóságnál

A MÁV Vezérigazgatósága és a Vasutasok Szakszerve
zete Elnökségének együttes határozata értelmében két 
évvel ezelőtt a szombathelyi vasútigazgatóságnál is meg
alakultak a területi és az üzemi művelődési bizottságok, 
amelyek hozzáláttak koordináló feladataik végrehajtásá
hoz. A bizottságok létrejöttekor sokan úgy vélték: ed
dig is volt felnőtt és szakmai oktatás, rendezitek vetél
kedőket, könyvterjesztési akciókat, irányították a tö
megpolitikai oktatást, a brigádvállalásokat — akkor mi
nek még egy „ráadás” bizottság? A kérdésre csak tet
tekkel válaszolhattak az üzemi művelődési bizottságok. 
Űj, hasznos kezdeményezéseket indítottak el, s a komp
lex közművelődési terv alapján, az illetékes társadalmi 
szervezetekkel kiküszöbölték — vagy legalábbis csök
kentették — a művelődéssel, kulturális munkával kap
csolatban fellelhető párhuzamosságokat.

KÉT TANÉV K ED VEZŐ MÉRLEGE
Németh Gyula, a szombat

helye területi szakszervezeti 
bizottság kutúrbizottságána'k 
vezetője mondja:

— Meggyőződésem, hogy a 
művelődési bizottságok mun
kája nem oktatáscetntrikus, 
mégis a felnőtt Oktatásban ér
tük %l a legszembetűnőbb 
eredményeket. Az általános 
iskolai végzettség hiányának 
pótlására beindítottuk a 180 
órás intenzív tagozatot, ame
lyen csupán az elmúlt , két 
tanévben 146-an fejezték be 
tanulmáinyavkat.

A középiskolák esti tagoza
tain több márot 200 vasutas 
tanul az igazgatóság terüle
tén. A győri Közlekedés- és 
Távközlési Műszaki Főiskolá
val kialakított kapcsolatok 
eredményeként a nappali és 
az esti tagozatokra két tu
catnyian jelentkeztek.

Biztató — s egyben az ered
ményes szakszervezeti agitá- 
ciós és propagandamunkát is 
írttíftatja —, hogy a szakmai 
tanfolyamokon a hallgatók je
lentős hányada a KlSZ-kor- 
osztályúak közül kerül' ki. A 
szombathelyi „S’avaria” szak- 
középiskola vasútgépész tago
zatán végzett hallgatók részé
re az igazgatóságon rendsze
resen szerveznek technd'kus- 
mánŐSítő tanfolyamokat.
Ugyanakkor állandó gondot 
okoz, hogy a beiskolázási ke
retszám kötöttsége miatt (és 
mert a munkahelyi vezetőik 
sem javasolják őket erre a 
vizsgára), nem tehet vala
mennyi jelentkező technikusi 
vizsgát.

— A területi művelődési bi
zottság koordinálja a tömeg- 
politiJcai és tisztségviselői ok
tatásokat, amelyeken a dol
gozók hozzávetőleg egynegye
de bővíti ismereteit — foly
tatja a tájékoztatást Németh 
Gyula. — Tizenkilenc szolgá
lati helyen rendszeresen fel
készítik a szocialista brigá
dok vezetőit az időszerű moz
galmi-gazdasági feladatokra. 
Egy-egy oktatási évben több 
mint másfélezer bizalmi, bi- 
zalmihelyettes és egyéb tiszt
ségviselő vesz részt alap-, il
letve továbbképzésen, s Cell- 
dömölkön is eredményes volt 
a tisztségviselők kísérleti jel
legű, levelező oktatása.

B IZO N Y LA TO LÁ S?
A szombathelyi vasútigaz

gatóságnál meghatározó sze
repe van az ol'vasóanozgalom-

nak. A két körzeti és egy cso
móponti önálló könyvtár mel
lett 17 kisebb-nagyőbb letéti 
könyvtárban vannak szépiro
dalmi, politikai és műszaki 
müvek. Mint' a kulitúrbizott- 
ság vezetőjétől megtudtuk: 
1977-ben a vasutasok 35,7, egy 
évvel később már csak 33,6 
százaléka járt rendszeresen 
a könyvtárakba. Időközben a 
csökkenés megállt, de tudják, 
hogy sokan — főként a szo
cialista brigádtagok némelyi
ke — csak azért iratkoznak 
be a könyvtárba, hogy ezzel 
is „bizonylatolják” vállalásuk 
teljesítését. A művelődési 
munka minőségének vizsgála
tára a szocialista kollektívák 
még kevés figyelmet fordíta
nak. Pedig a góckönyvtárak 
rendszeresen tartanak író-ol
vasó találkozókat is.

— A könyvtárállományt 
évente mintegy 200 ezer fo
rinttal fejlesztjük, beleértve a 
műszaki könyvtárak letéti ál
lományait is. Ügy érezzük, 
hogy ennek hatása — ha sze
rény mértékben is —, a mun
ka szervezettségében, az ész
szerű gazdasági, termelési kez
deményezésekben már érzé
kelhető — jelenti ki Németh 
Gyula.

Az igazgatóság területén két 
önálló vasutas művelődési ház 
működük.

— A celldömölki „Keme
nesalja” Művelődési Központ 
— az évi 60 ezer forint tá
mogatás fejében — mintegy 
3 ezer vasutas művelődéséhez 
nyújt feltételekét. A három

intézményben a vasutasok 16 
szakkörben és amatőr művé
szeti csoportban tevékenyked
nek. 1979-ben a Vasutasok 
Szakszervezetinek Központi 
Vezetősége a közművelődési 
törvény végrehajtása, az in
gázók kulturális lehetőségei
nek bővítése érdekében a 
nagysimdtnyi tanácsi klub- 
könyvtár építéséhez 500 ezer 
forint támogatást adott. (A 
nagyközségben csaknem 800 
vasutas é'l.)

Az elmúlt két évben a vas
utas amatőrmozgalom különö
sen Tapolcán, OeUdömölfcön 
és Szombathelyen élénkült 
meg. Celldömölkön a citera- 
zenekar, Tapolcán a pávakör 
ápolja a népdal- és zenekul
túránk hagyományait, Tapol
cán létrehozták a cigányklu
bot, amelyről1 remélhetőleg so
kat hallunk még. A Haladás 
Művelődési Központban az 
amatőr csoportok fiatalítása 
napirenden van, a 60 tagú 
szombatihelyi kórus több mint 
egy harmada fiatal.

ÚJABB FELAD ATOK
Kedvező a színház- és filim- 

bérletezési akció mérlege. A 
művelődési bizottságok koor
dinálják a tudományos, egész
ségügyi, kulturális ismeretter
jesztő előadásokat' is. A szom
bathelyi területi szakszerveze
ti bizottság útmutatásai‘ alap
ján a területi és üzemi mű
velődési bizottságok elemeztél: 
a vasúti értelmiség helyzetét, 
s keresik a módját: miként 
lehetne a műszaki értelmisé
get a közművelődési munká
ban jobban* aktivizálni.

Ami pedig a tennivalókat 
illeti: az együttesek fiatalítá
sát a munkásszállások, lakta
nyák, lakókocsik művelődési 
feltételeinek javítása követi. 
Ezen a területen, a törekvések 
ellenére, igen csekély a fej
lődés. Tovább kell csökkente
ni az ismeretterjesztésben, a 
szocialista brigádok kulturá
lis munkájában a formális vo
násokat, szűkíteni a hiányos 
általános iskolai és szakmai 
végzettségűek körét. Ehhez 
feltétlenül a szemlélet továb
bi. javulására és egy főállású 
közművelő munkába állításá
ra lenne szükség.

S természetesen jó közmű
velődési agitációra, hatéko
nyabb propagandára, az üzem- 
főnökségek!, szakszolgálatok 
művelődési bizottságainak 
rendszenes beszámoltatására, 
illetve módszertani segítsé
gükre is.

O. K.

Németh István

Megszoktam...
Megszoktam a menés hatalmát — 
a hajnal még élek-et jelent — 

visz-visz a vonat 
nagy mezőkön át 
és bent az ablakok mellett 
arcok karcolják álmaim, 
de csodálom őket 
és mindegyikről tudom 
merre jár.

I KASZALA S Á N D O R :

Rekviem egy csillagért
A harsányan villogó neonok alatt 
a felfénylő rétek, 
a dércukros fákra hulló 

| holdsugarak emlékét keresem, 
az atomkor előtti patakcsobogást, 
a téli esték hunyorgó kályháinak melegét

Zümmögő számítógépek, vibráló képernyők 
foglyaként szököm kortyolgatni 
elhagyott évek aszúborát, 
nagyanyám kenyeret dagasztó 
mozdulata kisért, és vidítanak 
zörgő szekerek büszke lovai.

A ¡sejtek asillagkódjain töprengve 
bátorít az öröklődést hordozó 
nukleirtgav és a relativitás, 
apám kertjében olykor mégis 
— aratók dalain hevülve — 
kedvvel suhintom kaszáját a nyárba.

Múlandó Földünkön lassan készülünk már 
új bolygóra, <tejútak ködébe, 
s mire kihuny e tündöklő csillag, 
bátyúnkban egy marék porral 
visszük ősi hírét, idegen galaxisok 
mágneses tereibe. . .

Kassák Lajos:

M unkásportré
Ezt a fejet nem formálta saját képére az Isten
ezt a fejet va tegnap emléke és a ma kétségei gyötrik
ebben a fejben forradalmak magvai csíráznak
erre a fejre régóta lesben áll a hóhér
ezeket a kezeket a teremtés eszméje vezérli
ezek a kezek balról áldottak és megátkozottak jobbról
ezek a kezek lesújtanak és felemelnek egyszerre
eáek a kezek bilincsek nyomait viselik
ezek a kezek nem kulcsolódnak imára
ezek * a kezek undorodnak a vértől
ezek a lábak nem csúsznak el egy narancshéjon
ezek a lábak összekötik nyugatot kelettel
ezek a lábak agyontapossák a sárkány hét fejét
ezek a lábak eljutnák arra a tájra melyről a fej álmodik
ez az sáv zsarnokok fegyvereitől sebzett
ez a szív saját parazsából űjjászüli önmagát
ez a szív az én szívem ikertestvére
ez az ember olyan amilyen én vagyok
egyazon ég alatt
egyazon dalt
daloljuk
vetésről
aratásról.

Kovács András vontatá- 
tási mérnök az irodá
jába érve levetette a 
munkaruháját, aztán a 
csaphoz ment, és meg- 

nosakodott. Élvezte a csobo
gó víz borzongató hűvösét. 
Miután megtörülközött, fel
vette a vajszínű farmert és a 
piros inget. Széles övét meg
szorította a derekán, aztán 
rendet tett az asztalon, és le
sietett a lépcsőn.

A Hodászi brigád még az 
M62-esen dolgozott, pedig már 
letelt a munkaidő. Biztosan 
„rávernek” egy kicsit, gondol
ta Kovács.

— Hogy álltok, Hodászi? — 
kiáltott már messziről, noha 
nem látta a vezetőszerelőt. — 
Végeztetek a javítással?

— Nem végeztünk!
— Mi nem megy?
— Azt hiszem, a villamos

vezetékkel van valami balhé 
— szólt Hodászi, ■ anélkül, 
hogy kinézett volna.

— A gerjesztő kontaktorok? 
— Épek . ..!
— Megcsiszoltátok?
— Igen, főnök — hangzott 

a válasz kis nehezteléssel 
mintha bosszantotta volna a 
szerelőt a sok kérdezősködés. 
Kovács azonban tovább tu- 
dakolódzott:

— Néztétek az amplisztátot 
is?

— Igen.
— Bemértétek a gerjesztők 

tekercsét?
— Nem, nem mértük be — 

mondta Hodászi, s érződött 
szavain, hogy a kérdés telibe 
talált.

— A dénulla feladásakor a

mozdonyvezető szólt a telje
sítmény csökkenéséről?

Hodászi erre előjött, s ide
gesen rámordult az egyik fia
tal szerelőre: — Add már ide 
azt a papírt!

A javítási lapon világosan, 
jól olvashatóan ott állt a moz
donyvezető bejegyzése: „Ért
hetetlenül csökkent a teljesít
mény.”

No, várjatok csak! — fa
kadt ki a mérnök, és gya
korlottan kúszott fel a moz
dony lépcsőjén. Az árammé
rőt kérte, és vizsgálni kezdte 
a beteg gépet. — Csak oda 
figyelhettek volna, hogy mit 
írt a mozdonyvezető — do
hogta, de csend vette körül. 
A többiek szótlanul figyel
ték.

Kovács András haragja 
gyorsan elszállt. Még néhány 
mérést elvégzett, aztán meg
hagyta, hogy cseréljék ki a 
tekercset. Az órájára pillan
tott. Elköszönt, és szinte fu
tott a Ladájához. Tudta, hogy 
Gretchen türelmetlenül vár
ja, hiszen ez lesz az utolsó 
együtt töltött estéjük.. .

ház ott állt a hegy lá
bánál. Olaszos stílus
ban épült, ellentétesen 
emelkedő falsíkkal. Az 
ablakokon kárminfüg- 

gönyök, a bútorokon néhány 
figurális szobrocska. Ezt az 
otthont a mérnök saját mun
kájával és a vidéki szülők 
támogatásával teremtette meg. 
Diplomáját a drezdai közleke
dési egyetemen szerezte, de a 
lánnyal — a német festőnö
vendékkel — nem az NDK-

ban, hanem csak néhány nap
pal ezelőtt Pesten ismerke
dett meg.

— Wunderschön! — mond
ta önfeledten a lány, amint 
végignézte a szobákat, majd 
együtt leültek a verandán. 
András szemét napszemüveg 
takarta, mert nyugat felől vö
rösen lángolt az ég.

— Gyönyörködj a színek
ben — szólt Gretchen.

— Maradj nálunk — felel
te András. — Évenként ha
zaviszlek, s bejárjuk a Thü- 
ringiai-erdőt, fürdünk a Kele
ti-tengerben is ...

— Nem maradhatok, meg 
kell értened — mondta a 
lány, s érződött a hangján, 
hogy nem először beszélnek 
erről.

Az ismerkedés egyébként 
eléggé szokványosán zajlott 
le. Gretchen állt a Várban, a 
külföldiek idegenkedésével. 
Fölötte István király és Gi
zella kőszobrai. Arra járt 
András is, fényképezőgéppel.

s a lány tréfásan mutogatott, 
hogy róla is készítsen ott egy 
felvételt, majd meglepődött, 
amikor András németül vá 
laszolt. Később elkísérte a 
nyári egyetemre is, ahol a 
Balatonról tartottak előadást, 
közben András súgva fordí
totta a mondatokat. Szegedre, 
az ünnepi játékokra együtt

utaztak el, s Gretchen sürget
ve faggatta: miről szól Bánk 
bán áriája? Azóta már a Ba
dacsonyt is bebarangolták, és 
fürödtek a Balatonban.

— Miért nem maradhatsz? 
— kérdezte András.

— Amiért te sem jönnél 
véglegesen hozzánk. Nekem 
ott van feladatom, téged meg 
ide köt a munkád.. .

András hátradőlt a széké
ben, és érezte, hogy a lány
nak igaza van. A hivatásáról 
kezdett beszélni:

— A gőzösöktől már elbú
csúztunk, s amit magúnk mö
gött hagytunk, lassan csak ro

mantika lesz. A dízelek és a 
villanygépek szinte forradal
mat hoztak számunkra. Min
den más, mint korábban volt 
Az emberek is megváltoz
tak . . .  a mozdonyokon ma
gamfajta fiatalok ülnek. Szí
nes ingben, farmerban, bőr
zekében járnak szolgálatba. 
Többet és mást akarnak, mint 
az elődök. Jól felkészültek, 
és tegezik a mérnököt, noha 
nincs ebben semmi különös, 
hiszen együtt jártunk szakis
kolába vagy a gimibe . . .

A lány figyelmesen hallgat
ta, de alig tudta követni 
András szavait, mivel az el
hangzottakhoz nem tapadtak 
képzetei. A férfi is úgy vél
te, hogy Gretchennek fogal
ma sincs arról, amit most 
mondott. Menuier és Rodin 
szobrai jutottak eszébe, me
lyeket az ősszel látott az Er- 
mitázsban. Gyerekkorában 
András szobrász szeretett vol
na lenni, s most is elfogta a 
vágy, hogy formálja az anya
got.

— Egy idő óta foglalkoztat 
a gondolat, hogy egyszer meg
mintázok egy tűzikovácsot. 
Amíg nem késő — mondta 
—, amíg él bennem az emlé
kezet . . .

Az est föléjük borult, és 
Kovács András lelkében fel
tárult a minden séget elren
dező elv. Felszabadultan szólt* 

Jó, hát menj! Járd te 
is a magad útját.. .

— Gondolom, nem látlak 
soha — felelte Gretchen.

Ültek mozdulatlanul, és 
nem nyúltak az ital után.

Még egyszer találkoztak. 
A lány első önálló 
tárlatán. Gretchen 
ugyanis meghívta Ko
vács Andrást, aki 

NiDK-beli útját összekapcsol
ta egy hosszabb kirándulás
sal. Meissenben találkozott 
Dieterrel, volt évfolyamtársá
val, és bejárták Eiseriachot, 
Magdeburgot, Warnemündét. 
'Közben diákos csínnyel ug
ratták egymást, és kicserélték 
véleményüket a gépek ha- 
szontonna-teljesítményéről, a 
D-vizsgákról, az egyéb szak
mai tapasztalatokról. Hévvel 
vitatták és átvették egymás 
nézetéit.

Gretchenékhez egyedül ér
kezett András. Várták, és szí
vesen fogadták. A hallban 
felfigyelt egy nagyméretű, 
impresszionista képre. Úgy 
tűnt, hogy vastagon felrakott 
színekkel olaszos villa áll a 
hegy aljában. A ház teraszán 
férfi és nő ült. Alig valami, 
csak pár ecsetvonás, ő mégis 
zavarba jött.

—- Ezt nem viszem tárlat
ra, mert csak próbálkozás 
volt — mondta a fiatal asz- 
szony.

Kovács kőbe vésett leány
fejet emelt ki a táskájából.

— Halász leány — szólt, és 
átnyújtotta ajándékként, -j- 
Magam faragtam, s az idei 
vasutasnapon első díjat nyer
tem vele.

A házigazdának, vagyis 
Gretchen újdonsült . férjének 
is átnyújtott két üveg Toka
jit, olyan könnyedén, mintha 
régi ismerősök lennének

* >
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AZ OLIMPIAI KUDARC UTÁN

Mire képes Paróczai:
Paróczai András futását nem 

lehet ölbe tett kézzel nézni.
Az ember vagy örül, vagy 
bosszankodik. Ez a huszon
négy esztendős fiatalember — 
a Szolnoki MÁV-MTE atlétá
ja — vagy szenzációsan fut, 
vagy csapnivalóan.

Hibás taktika
A baj alighanem abból adó

dik, hogy egészen kivételes 
gyorsaságáról, hajrákészségé
ről maga is meg van győződ
ve, ezért aztán versenyeit 
mindig az utolsó métereken 
akarja eldönteni. Ez azonban 
vagy sikerül, vagy nem.

A legutolsó kudarca Moszk
vában, az olimpián érte. Az versenyzőként) nagyszerű fu- 
előfutamból még továbbjutott, tással megnyerte az országos 
ám a középdöntőben ismét felnőtt bajnokságot 800 méte- 
megbosszúlta magát az ezer- ren. Vagy az, amikor az idén, 
szer elátkozott taktika. Későn májusban — nem túlságosan 
indította a hajrát, bezárták — jó  atlétaidőben — megdöntőt• 
kiesett. Pedig a szolnoki fiú te Szentgáli Lajos „ szakállas' 
képességeit ismerő szakembe- csúcsát. . .  
rek arra számítottak, hogy

sebb az volt, amikor öt esz
tendővel ezelőtt (még ifjúsági

Paróczai András bekerül a 
800 méteres síkfutás olimpiai 
döntőjébe.

Némiképp sikerült feledtet' 
ni a rossz szájízt a nyári já
tékokat követő nagyszabású 
atlétikai gálán, a Budapest 
Nagy díjon. Paróczai ezen a
ver

— Soha nem nézem, kikkel 
futok együtt — mondja —, a 
rajt után csak arra figyelek, 
hogy jó  iramban kezdjek és 
maradjon erőm a hajrára 
is . . .

Persze, azért időnként még
iscsak meg kellene néznie 
azokat az ellenfeleket, hiszen

taktikájával, bátran kezdett, s 
a hajrát is az élbolyból indí
totta. Győzött.

Megnézni' 
az ellenfelet!

Í H S ? régi, tossz elvétve akadhatnak ’ köztük
olyanok is, akiknek szintén 
erőssége a hajrá. . .  Es akkor 
bizony az dönthet: ki indít 
kedvezőbb helyzetből az utol
só métereken. . .

I  . . . . .  Társak...?Hogy ez a siker immár vég
leges szakítást jelent-e a régi Kilenc évvel ezelőtt ismer- 
hagyománnyal, vagy csupán kedett meg az atlétikával, 
egy hullámzó pályafutás fel- Testnevelő tanára, Kocsis lst- 
villanása — egyelőre még nem ván figyelt föl a jó  mozgású 
tudjuk. Majd kiderül a ,követ- fiúra. Ma Balassi Péter irá- 
kezö nagy versenyeken. Hi- nyitja az edzéseit, 
szén kudarc ide, kudarc oda
a szolnoki fiú már eddig is 
aratott szép sikereket. Ezek 
közül az egyik legemlékezete-

—  Mar megszoktam, hogy 
egyedül edzek, bár őszintén 
szólva ennek vannak negatív 
következményei is. Nem tu
dom pontosan fölmérni az ed- 
zéstávot, így néha kevesebbet 
futok az előírtnál. . .  Meg az
tán szükség lenne a megfele
lő társakra azért is, hogy a 
taktikát kidolgozzam — mond
ja Paróczai.

Ismeri tehát a saját gyen
géit, s ez tehetsége kibonta
koztatásának egyik fontos fel
tétele. A szakemberek is ál
lítják: Paróczai többre ké
pes . . .

(pilhál)

FARKASHEGYI FEL ÉVSZÁZAD

Ötvenezer óra 
. a  levegőben

ízléses, mutatós a Közieke- első repülő klubja, amely az 
dési Dokumentációs Vállalat 50. évfordulót megérte” — ír- 
nemrég kiadott Farkashegyi ja többek között Rödönyi Ká- 
fél évszázad című könyve, roly. — „Sok repülőklub 
amely a MÁV Sportrepülő megszűnt, vagy összeolvadt 
Egyesület és az MHSZ MÁV egyéb klubokkal és így szer- 
Repülő- és Ejtőernyős Klub veződött újjá.”
50 évének történetét, esemé
nyeit tartalmazza. A gazdag pülő 
mondanivalót 37 fotó illuszt 
rálja.

A kiadvány bemutatja töb

Hogy az MHSZ MÁV Re- 
és Ejtőernyős Klub 

ilyen hosszú ideig fennma
radhatott, az két okra vezet
hető vissza. Egyrészt a klub

bek között a magyar vitorlá- vezetői és növendékei min- 
zó repülés hőskorát, a  telje- dent megtettek annak érdeké- 
sítmény- és versenyrepülés, ben, hogy mindig az élboly - 
valamint a MÁV Sportrepülő bán maradhassanak, másrészt 
Egyesület fejlődését, az ejtő- a ' M Á V  vezetői anyagilag is 
ernyős szakosztály munkáját, támogatták a klubot.”

Az előszót Rödönyi Károly. 
nyugaiLmazott közlekedés- és

A klub tagjainak sikereit 
bizonyítja, hogy 1930 óta

postaügyi miniszter írta, aki *979 végéig a felszállások szá
már húsz esztendeje tölti be ma meghaladta a 155 ezret. A 
a klub elnöki tisztét. repüléssel eltöltött órák szá-

„Az MHSZ MÁV Repülő- ma Pedig 50 486 volt.
és Ejtőernyős Klub az ország Űjházy György

LÖVÉSZET

Jól szerepeltek Várnában  
a gyöngyösi klub versenyzői

A gyöngyösi kitérő-gyártó 3X20 lövéses összetettben 1. 
üzem lövészklubjának ver- Berkics Krisztina (552 köregy- 
senyzői nemzetközi versenyen ség), 2. Seszték Zsuzsanna (551 
vettek részt Várnáiban. Ott a köregység). Ugyanebben ? 
vendéglátó OVTPN lövész- számban az ifik versenyében 
kliu'b, .valamin, a Lengyel GTS- 1. Britzky Erzsébet (538 kör- 
Wis-la lövészlduib tagjaival egység), 2. Juhász Katalin 
versenyeztek. (535 köregység).

A  magyar versenyzők ered- Sportpisztoly, 60 lövés: 1. 
ményei: Kisöbű sportpuská- Takács László (551 köregy

ség).
Standard pisztoly, 30X30 

lövés: 1. Pécsi Erzsébet (581 
köregység).

Gyorstüzelő pisztoly, 60 lö- 
László (555

val, 60 lövésből, fekvő test
helyzetben 2. Hering István 
(588 köregység), 4. Megyeri Ti
bor (584 köregység).

A 3X40 lövéses összetettben 
1. Hering. István >(1135 köregy
ség), 3. Megyeri Tibor (1129 Vas: 2- Takács 
köregység). köregyseg).

Standard puskával 60 lövéses Csapatversenyben a evön- 
fekvő testhelyzet: 2. Britzky Syösi klub második lett. 
Erzsébet (584 köregvség), 3. 1981-ben a nemzetközi hár-
Berkics Krisztina (580 kör- masversenyt a gyöngyösi vas
egység). vitás lövészklub rendezi.

Négy egyesület fúziójával magalakult 
a Hatvani Kinizsi Vasutas Sport Club

Június végén töibb évi ered- Juhász Ferenc, a városi 
ményes előkészítő munka után pártbizottság titkára tájékoz- 
megsziületett a döntés: egye- itatta a résztvevőket Hatvan 
sitik a hatvani sportegyesüle- sportmozgalmának, az egyesü
leteket. A cukor- és konzerv- letek munkájának eddigi ered- 
gyár művelődési házában a kö- menyeiről, az anyagi, szemé- 
zelmúltban tanácskozásra ül- lyi és erkölcsi erők egyesí
tek össze a város vezetői, és a tésének feltételeiről. Elmon-
spontegyesületek küldöttei.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
VÍZSZINTES: 1. A teherkocsik Játékszabályt. 29. Pecsét a ruhán. Ellentétes kötőszó. 56. a  harc is-

Jobb kihasználását segíti (folyta- 30l Hunor testvére. 32. Keverten tene a görög mitológiában. 58. Bi-
tása a 29. függőlegesben). 13. Két megy. 33. Erdélyi folyó. 34. utcák zony, a Halotti beszédben. 60. Ke-
oidal a könyvben. 14. Sárgaság Velencében. 36. . . .  -kules. 37.
(latin). 15. Előkelőén becézett női 
név. 16. Csontvelő (görög). 17. Ki
figyelte. 18. ASR. 19. orosz helyes
lés. 21. Biztatószó. 22. Területi 
Egészségügyi Központ. 23. A nye
reg tartozéka. 25. Verssorok össze- 
csengése. 27. Nem tartotta be a

Éneklő hang. 38. Karó szélei. 39. 
. . .  lógia 40. Hangtalan kos. 42. 
Svéd kezdet. 43. Dál. 45. Gabona. 
47. Oszlopfő négyszögű fedőlapja. 
49. Szabolcs megyei község. 51. 
Mai napon. 52. Az egyik világ
hatalom. 54. Jobb ellentéte. 66.
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lett növény. 62. Deformálódott. 63. 
Keletkező. 65. Gyűszű l., 3., 5., 
6. betűje. 66. Hónaprövidítés. 67. 
Fúvóshangszer. 69. Tetejére.

FÜGGŐLEGES: l . . Gyümölcs.
2. Facsemeték böicsőhelye. 3. 
Műtétet végzett. 4. Elektroncső. 5. 
Pest megyei község. 6. s t z . 7. 
Fél zeke. 8. Heves megyei község. 
9. . . .  -ál, tönkretesz, romlásba 

dönt. 10. Kevert lecsó. 11.... 
György (1834—1922) festőművész. 
12. Helyén van az esze. 20. Alak, 
ábra. 24. Pata páratlan betűi. 25. 
Leves. 26. Nem sztereó. 28. SY. 
30. Mint 51. vízszintes. 31. Meg
egyezik a 69. sorral. 34. a  hinduk 
szent virága. 35. Vissza: erdei
madár. 38. Délszaki növény. 41. 
Pántlika. 43. A nátrium vegyjele. 
44. Hasadban van. 45. Főzeléknö
vény. 46. Német elöiljárószó. 48. 
Művészeti stílus. 50. Befizetés. 53. 
Régi alkatrész pótlása. 57. Vissza: 
nem hatra, csak. . .  58. Ázsiai 

■ állam. 59. Vadidegenben megtalál
ható. 61. Pépszerü étel. 63. Me
zőgazdasági szerszám. 64. Vizet 
zúdít. 67. Állati lakás. 68. AE.

Beküldendő: vízszintes l. és
folytatásaként a 29. függőleges.

Beküldési határidő: 1960. szep
tember 12.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Menetjegyvizsgálat szi
gorítása. OPW-kocsibérek csök
kentése.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
15. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Kocsis Péter, Gödöllő, Munkácsi 
M. u. 3/a.; Hanzmann Károly, Ta
polca, Honvéd u. 19.; Keszthelyi 
Márta, Alberti rs a, Győzelem u. 
1/2.; Gáspár Géza. Nagyigmánd, 
Szikszai János u. 25.; Kendi Ág
nes, Szeged-Rókus MÁV BFF.

dotte, hogy az elmúlt évek 
során már több alkalommal 
felmerült az egyesítés szüksé
gessége. Erre a feltételek 
csak most értek meg. így 
május közepén a város veze
tő testületéi állást foglaltak, 
hogy a négy sportegyesületet, 
a Hatvani Kinizsit, a MÁV 
HAC-ot, az ÁFÉSZ yörös 
Meteort és a Spartacust ösz- 
szevonják. Az új egyesület, a 
Hatvani Kinizsi Vasutas Sport 
Club, alapítási évét 1920-ban 
határozták meg, mivel a 
vasutasok sportegyesülete ek
kor kezdte meg működését.

A küldöttgyűlés elfogadta az 
új egyesület -alapszabályát, 
megválasztotta az elnökség és 
a különböző bizottságok, s a 
kilenc szakosztály (vezetőségé
nek tagjait. Az egyesület el
nöke AngeU József, a városi 
tanács elnöke lett.

— Figyeld ezt a dunai horgászt, még előbb fent lesz Pestei),
mint mi.

(Kesztyűs Ferenc rajza)

— Segítenék az árvízkára- — Robbantás. A közelmúlt- 
sultaknak. A terézvárosi pá- bán felrobbantották a pécsi 
lyafenntartási főnökség I-es vontatási főnökség öreg szén- 
főpályamesteri szakasza és a feiv o n 5  tornyát. A vasbeton

építményt 1924-ben emelték, s 
több mint fél évszázadon át

Nyugati pályaudvar Petőfi,
Barátság, Kossuth, Dózsa. Há- 
mán Kató és Rákóczi szocia
lista brigádja elhatározta, szolgálta ki a gőzösöket. A 
hogy kommunista műszakot huszonöt méter magas torony- 
szervez, amelynek bevételét nak a gőzvontatás megszűné- 
az árvízkárosultak javára se óta — immár két éve —• 
ajánlják fel. nem vették hasznát, s útjában

— Véradás. A dunakeszi volt a Pályaudvar korszerűsí- 
járműjavító Vöröskereszt-szer- tésének is.
vezete augusztus 7-én térítés- _  Lakások v;isulasoknak. A 
mentes véradó napot szerve- , „. _ ,, . _ m
zett, amelyen 52-en adtak vért. Sallal Imre Termelő-
A Vöröskereszt-szervezet 18 szövetkezet újabb épület ala
kiváló véradó részére egyna- pozását fejezte be a puszta- 
pos autóbuszkirándulást szer- szabolcsi Velinszky László la- 
vez. kótelepen. A 18 lakás költsé-

„  _____ .. . . A geit a MÁV és a nagyközségi— Korszerűsített udulo. A f  , . , . ®
közelmúltban befejezték a vo- taaacs íedezl.: 1  vasutas-, hat 
nyarcvashegyi üdülő korszerű- Peu'S tanácsi lakás lesz.
sítését, amely 23,5 miUió ío- _  Euró ,eggyorsabb vo- 
rintba került. Az üdülőt több . _  H . 6 , , . . . .
szobával bővítették, ezen ki- nata‘ Franciaországban kozle- 
vül kazánházat és fürdőket is kedik Európa leggyorsabb 
építettek. Kicserélték a búto- utasszállító vonata, amelynek 
rókát és színes televíziókat is sebessége óránként 260 kilo-
vásárórták. méter. A villamos vonat a 

Párizs és Lyon közti 429 km-es 
távolságot nem egészen két óra 
alatt teszi meg.

— Közművelődés. A szolno-

— Nyugdíjastalálkozó. Kar
cag állomás szakszervezeti bi
zottságának nyugdíjas cso
portja a közelmúltban talál
kozót rendezett tagjai részé- ^  
re. A résztvevőket Jóvér Já- kl, csomópont vasutas muvelo- 
nosné főbizalmi köszöntötte, dési hazához csatoltak a sza- 
majd dr. Fekete Emília főor- Joli vasutasklubot. Az egyesí- 
vosnő előadást tartott a ma- téssel bővíteni akarják a vá
gás vérnyomás, a szívinfark- ros környéki nagyközség vas
tus megelőzésének lehetősé- utas dolgozóinak művelődési 
geiről, utána pedig H. Tóth lehetőségeit.
Pál ál'lomásfőnök ismertette a
vasút elmúlt évi eredményeit. — Munkaverseny. A mis- 
Utána vidám műsorral szóra- kolci járműjavítóban 86 szo- 
koztatták a nyugdíjasokat. cialista brigád vesz részt a

munkaversenyben. Ebből ti
zenhárom az ifjúsági brigád, 

y  ■ ■ r m Munkájukat negyedévenként
I 611011 6 I I  értékelik, és a legeredménye

sebb kollektívát „Az üzemrész
kocsira no ál ók legjobb . szocialista brigádja**

• címmel tüntetik ki.
Kocsirongálókat leplezett le 

a közelmúltban Vámosgyörk 
állomás egyik jegyvizsgálója.
A Gyöngyösről Vámosgyörkig 
közlekedő 8849-es számú sze
mélyvonat egyik kocsijában 
két húszéves, ittas fiatal — M.
József és S. Sándor — kisze
relte a kocsi ablakait, és az 
alkatrészeket kidobálta a vo
natból.

Varga Gáborné jegyvizsgáló 
ezt észrevette, és rendőrkézre 
adta a két vandál utast. A 
gyöngyösi járásbíróság öt-öt 
hónap felfüggesztett szabad
ságvesztésre és 1350 forint kár 
megtérítésére kötelezte őket.

A  jegyvizsgálót jutalomban 
részesítették.

Sportnap Celldömölkön
A vasutasnap tiszteletére 

legutóbb nagyszabású sport
napot rendeztek Celldömöl
kön. Az egész napos sportren-

Sakk: 1. Célldömölk állomás, 
2. Pápa állomás, 3. Celldömölk 
vontatás.

Lövészet: 1. Építési Főnök-a.C.gld.dmölki. jgü ség, 2. Celldömölk vontatás, 3 
Építési Főnökség gépállomás. 

Labdarúgás: 1. Pápa állo-
zeti Üzem főnökség az építési 
főnökséggel együtt szervezte.
Labdarúgásban mindkét szol-l__
gálati hely külön bonyolította más, 2- Celldömölk állomás, 3. 
le versenyeit. Celldömölk vontatás. Az épí-

A több mint 300 vasutast tési főnökség hét csapata kö- 
felvonuitató sportnapon az zül a döntő mérkőzésen a gép
alábbi eredmények születtek: állomás gépkezelői a gépállo- 

Asztalitenisz: 1. Építési Fő- más központjának vegyes csa- 
nökség, 2. Pápa állomás, 3. patát győzték le.
Celldömölk vontatás. Sz. J. I.

Lakáscsere
Elcserélném kőbányai tiszta, vi

lágos, II. emeleti, egy szoba, 
konyhás tanácsi, olcsó bérű laká
sunkat kertes lakásra. Üzenetha
gyás; Bp. Keleti pályaudvar von
tatási főnökség; 14—46-os üzemi,
valamint a 138—020 városi telefon
számon, Kisvárdai vonatvezető.

Elcserélném két szoba komfor
tos MÁV-bérlakásomat (60 négy
zetméter) hasonló tanácsi lakásra, 
Budapest területén. Érdeklődni 
egész nap: Formádiné, Budapest, 
xv. Vasutas-telep u. h . sz.

Elcserélném nagyméretű (97 
négyzetméter) kettő szoba kom
fortos, ii. emeleti MÁV-bérlaká
somat vasutas dolgozóval egyszo
bás, komfortos földszinti, vagy I. 
emeleti budai tanácsi lakásra. 
Cím: Hegedűs, Budapest, vni.,
Kerepesi út l—5. VI. épület. II. 
emelet 31.
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Munka verseny ci vasúton
ELŐTÉRBE ÁLLÍTOTTÁK ^GAZDASÁG! KÖVETELMÉNYEKÉT

Óvodabővítés
társadalmi

összefogással
Rekordidő alatt fejezték be 

a szolnoki járműjavító üzem 
óvodájának bővítését. Már ki
csinek bizonyult az 1974-ben 
épített hetvenszemélyes óvo
da, ezért az év elején, -márci
usban hozzáfogtak az építke
zéshez.

A Beton- és Vasbetonipari 
Művek szolnoki gyárának 
munkás kollektívája készítette 
el a betonacélvázat, és két hét 
alatt össze is szerelték. Sa
ját kivitelezésben, a szocialis
ta brigádok társadalmi mun
kájával készült el az ötven 
kisgyereket befogadó új épü
let. A brigádok összesen öt
ezer óra társadalmi munkát 
végeztek. A műszaki átadásra 
augusztus 15-én került sor.

A mintegy négymillió fo
rintba került modem óvoda 
augusztus 25-től már több 
hlint száz gyereket fogadha
tott.

Miskolci brigádok 
raanknversenye

Derekasan kivették részüket 
a Miskolc-Tiszai pályaudvar 
dolgozói a XII. pártkongresszus 
és hazánk felszabadulásának 
35. évfordulója tiszteletére in
dított munka versenyből. A kol
lektívák tagjai vállalták, hogy 
pihenőnapjukon is szolgálatot 
teljesítenek. Az érte járó bért 
— összesen 202 954 Ft-ot — a 
vasutas gyermekintézmények 
fejlesztésére ajánlották fel.

Á brigádok ezen kívül 4037 
óra társadalmi munkát is vé
geztek. Szerelvényeket takarí
tottak, gyomtalanították a ren
dező pályaudvar vágányait, 
csinosították az őrhelyeket. A 
Vörösmarty Művelődési Ház 
termeinek* a MÁV óvodának 
és a vendégszobáknak a takarí
tásában is részt vettek.

tói (kapott tájékoztatás szerint 
a vasút augusztusban 25 mil
lió 78 ezer utast szállított, s 
ezzel a bázishoz viszonyítva 
98,7, a (tervhez képest pedig 
99,2 százalékos teljesítést ért 
dl. Az utaskilométer-teljesítés 
mértéke 101,7, illetve 102,7 
százalék. Az uitazás minőségé
ben, egyrészt a mellékvonala 
Bz-motorvonatok fokozottabb 
üzembe állításával, másrészt a 
m'enetrendszerűíséig emelkedé
sével lényeges fejlődés követ
kezett be.

Augusztusban a vasúttal 
szemben felmerült szállítási 
igényt a bázishoz viszonyítva 
kismértékű, a tervet alapul vé
ve viszont igen. erőteljes csök
kenés jellemezte. Előzetes ada
tok szerint.

Mint arról már lapunk 17. 
számában hírt adtunk, augusz
tus 21-én ülést tartott szak
szervezetünk elnöksége. Az 
ülésen részt vdtt Sólyom Fe
renc, a SZOT titkára is.

A testület megvitatta szak- 
szervezetünk sorra kerülő X. 
kongresszusának dokumentu
mait, az írásos és a szóbeli ki
egészítő, válla mint a határo
zati javaslat tervezetét, és 
azokat — kisebb módosítások 
után — jóváhagyta. Ugyancsak 
megvitatta és jóváhagyta a 
V2% -°s ÖTA beszámolójának 
tervezetét és a Magyar Szak- 
szervezetek Alapszabálya mó
dosításának tervezetét. Érté
kelte továbbá az elnökség a 
kongresszusi és felszabadulási 
munkaverseny idei eliső félévi 
tapasztalatait és az azzal ösz- 
szefüggő szakszervezeti tevé
kenységét. Erről az alábbiak-

mdnt 400 ezer, az exportfuva- 
rozásoknál közel 70 ezer, az 
importszál látásoknál több mint 
80 ezer, a tranzátküldemé- 
nyelknél pedig 214 ezer tonnát 
tett ki.
Az exportforgalom nagyará
nyú emelkedése és az áitraká- 
sos küldeményeknél tapasz
talható csökkenés szoros ösz- 
^zefüggésben van azokkal a 
központi intézkedésekkel* ame
lyek a devizagazdálkodás 
egyensúlyának megteremtését 
hivatottak biztosítani.

A gazdaságosabb munkára 
irányuló törekvés hatását 
szemlélteti, hogy 

az áruszállítással összeffig-

ban tájékoztatjuk olvasóin
kat.

Mint köztudott, az elmúlt év 
augusztusában a Miniszterta
nács. a SZOT és *a KISZ KB 
együttes felhívására a XII. 
pártkongresszus és hazánk fel
szabadulásának 35. évforduló
ja tiszteletére széles körű 
munkaverseny-mozgalom bon
takozott ki az ország csak
nem valamennyi. vállalatánál. 
A vasutasok csatlakozását a 
mozgalomhoz elsőként a fe
rencvárosi csomóponton tar
tott munkásgyűlésen fogal
mazták meg a szocialista bri
gádok. Ezt követően a MÁV 
Vezérigazgatóság és a Vasuta
sok Szakszervezetének elnök
sége irányelvet dolgozott ki a 
vasútiigazgatóságok és a szol
gálati helyek részére. A mun
kaverseny idei kibontakozását 
segítette a szákiszolgálatok

gő minőségi és műszaki
gazdasági mutatók többsé

ge kedvezően alakult.
A teherkocsi-gazdálkodás ja
vulására utal, hogy a statikus 
terhelés a bázisbelinél 3,9, a 
tervezettnél pedig 1,1 száza
lékkal volt magasabb és 4,9 
százalékkal csökkent az idegen 
teherkocsik hálózati tartózko
dási ideje.

Küllőin említést érdemel a 
nemzetközi teherkocsigazdál
kodás egyenlegének napi ala
kulása, amely augusztusban a 
bázisbeli 125 kocsibértartozást 
kifejező kocsinappal szemben 
5256 kocsdbérkövetelést kife
jező kocsi napot tett ki.

élenjáró brigádvezetőinek feb
ruár 22-én, a Vezérigazgató
ságon tartott tanácskozása. A 
résztvevők ott a verseny to
vábbi célkitűzéséit határozták 
meg.

Az elnökség megállapította, 
hogy a vasutasok az idei eiső 
félévi felajánlásaikat — az 
áruszállítási mutatók kivéte
lével — teljesítették. A kong
resszusi munka versenyben el
sősorban a minőség és a gaz
daságosság terén születtek jó 
eredmények.

Az előirányzott 3,99 napos 
kocsiforduló időt 4,11 napra 
teljesítették . a vasutasok. A 
statikus terhelés a tervezett 
29,5 tonnáról 30,06 tonnára 
emelkedett. A tehervonatok 
menetrendszerűsége is javult, 
1,09 százalékkal. A tjehervona- 
tok átlagos terhelését is sike
rült növelni, 1158 tonnáról 
1165 tonnára. A mozdonyra 
várások száma a korábbi 
18 527-ről 12 367-re csökkent.

A járműjavító üzennek lét
számarányos tervüket száz szá
zalék fölött teljesítették. A ja
vítandó kocsik átfutási ideje 
általában 5—20, az ösiszener- 
gia-felhas_ználás pedig 1.5—8 
százalékkal csökkent. A mun
ka termelékenysége minden 
üzemben 1,4—2,5 százalékkal 
javult. Á kongresszusi ver
senyben a dolgozók több mint 
ötven százaléka vett részt. A 
szocialista brigádok az első 
félévben 5 villamos és 13 dí
zelmozdonyt, 4 motorkocsit, 38 
személykocsit és 1057 teherko
csit adtak át terven felül a 
forgalomnak. A legkiemelke
dőbb eredményeket a debrece
ni és a Landler járműjavító 
érte el.

A kongresszusi és felszaba
dulási munkaverseny az év 
végéig tart. A szolgálati he
lyek és a szocialista brigádok 
részére az idei eredmények 
alapján adományozzák a ki
tüntetéseket. Alapvető szem
pont lesz, hogy milyen ered
ményeket értek el a minőségi 
és a gazdaságossági célkitűzé
sek megvalósításában.

A vasút augusztusi szállítási teljesítménye

25 millió 78 ezer utas 
és 10 millió 896 ezer tonna ára

A MÁV Vezérigazgiatóságá-

a vasút 10 millió 896 ezer 
tonna árut szállított, amely 
1979 azonos időszakához 
viszonyítva 97,4, a tervben 
előírtakhoz képest pedig 
93,1 százalékos teljesítés

nek felel meg.
Áz áruszállítás átlagos tá

volsága a bázisbeli 184,9 km, 
illetve a tervezett 185,9 kim
re! szemben 190,9 km-ít tett ki. 
A szállítási távolság nagymér
tékű emelkedésének hatása- . 
kónft a díjszabási áru tonna- 
kilométer-teljes ítmény a tan
ná teljesítménynél lényegesen 
kedvezőbben — 100,6 és 95,5 
százalékra — alakult.

Az egy évvel korábbihoz vi
szonyítva az elszállított áruvo
lumen a belföldi forgalomban 
4,2 százalékkal, az importkül
deményeknél 5 százalékkal, a 
tranzitfuvarozásnál pedig 1,5 
százalékkal csökkent, míg az 
exportrelációban 10,6 százalék
kal nőtt. Az import- és tran- 
zitküldeményeknél tapasztal, 
ható visszaesés részben a len
gyel tengerpárti városokban 
kialakult helyzettel, munkabe
szüntetésekkel is összefügg.

A vasút a tervben előírt szál
lítási feladatát 

a belföldi és exportforgal
makban 93,5 és 93,9 száza
lékra, az import- és tran
zitküldeményeket illetően 
pedig 95, illetve 88,3 szá

zalékra teljesítette.
A tervtől való lemaradás a 
belföldi küldeményeknél több

Meggyorsítják Kelenföld állomás átépítését. A munkát nagy teljesítményű gépek segítik« 
A Dunántúl kapujában most nehezebb körülmények között dolgoznak a vasutasok. Er

ről szól riportunk a 4. oldalon. (Purt Gusztáv felvétele)

Villamosítás

Dolgoznak a magasban a felsővezeték-szerelők 

(Interjú a 3. oldalon) (Zelman Ferenc felvétele)

Mi leszel ha nagy leszel ?

Úttörővasút a Bükkben
A miskolci úttörővasút ün

nepélyes szezonnyiitásán tör
tént a közelmúltban. Egy kis 
termetű úttörő jegykezelői mi
nőségének teljes tudatában 
hozzáfogott feladata teljesíté
séhez. Rendben ment a dolog 
egészen addig, amíg egy eny
hén szólva kapatos utassal 
nem találkozott. Az ránevetett 
a kis legényre, és azt gondol
ta, hogy könnyű „ellenfélre” 
akadt. Jegye nem volt. és fi
zetnie sem akart. A pöttöm 
kalauz azonban kihúzta ma
gát:

— Kérem, én hivatalos sze
mély vagyok! — mondta és 
behajtotta az utastól a pótdíjat 
is.

ígv dolgoznak a miskolci út
törővasutasak. Kevesen tud
ják, hogy nemcsak Pesten, ha
nem Miskolcon is létezik kis
vasút. Már hároem éve műkö
dik a Lillafüredi Állami Erdei 
Vasutak fennhatósága alatt, 
Kilián állomástól Lillafüredig. 
Évekkel ezelőtt — különböző 
városrendezési okokra- hivat
kozva —, meg akarták szün
tetni a kisvasút városon belüli 
szakaszát, de a város lakói 
összefogtak, ezért csak a vonal 
lerövidítésére került sor.

Az ifjú vasutasok alapos ok
tatásban részesülnek mielőtt

elkezdenék forgalmi szolgá
lattevő, jegyvizsgáló és váltó
kezelő tevékenységüket. Szep
tembertől februárig minden 
héten egy alkalommal három
órás foglalkozásokat tartanak 
részükre, a miskolci igazgató
ság KISZ-fiatáljai. Az elmúlt 
tanévben tíz oktató mintegy 
60 kisdiákot tanított. A «tan
anyag a forgalmi utasításiból 
készült. A címe: Végrehajtási 
utasítás úttörQTyasutasok részé
re. Áz oktatók arra töreked
tek, hogy ne csak a száraz sza
bályokat biflázzák a pajtások, 
hanem azokat helyesen értel
mezzék. Az órákat filmvetíté
sekkel, rajzokkal és gyakorlati 
foglalkozásokkal tették színe
sebbé.

A szorgalmi időszak végén 
38 pajtás tett sikeres vizsgát. 
Jutalmul meglátogathatták a 
budapesti úttörővasutat.

A miskolci úttörő vasút nem
csak a Bükk hegység vonzere
jét növeli, hanem várhatóan 
enyhíti majd a vasút munka
erőgondjait is. Idén tavasszal 
az oktatók felmérést készítet
tek a kis vasutasak továbbta
nulási szándékairól. A „Mi le
szel, ha nagy leszel?” kérdés
re a pajtások 40 százaléka vá
laszolta, hogy a vasútnál sze
retne dolgozni.

Kara Nagy Irén

HATÁRIDŐ ELŐTT ÁTADTÁK

Konténerrakodó Sopronban
Üzembe helyezték a soproni 

teherpályaudvar több mint 30 
millió forintos költséggel épült 
konténerrakodóját és raktárát.

Építésében tíz vállalat mű
ködött közre, és nem egészen 
két év alatt készült el, igya 
tervezett határidő előtt adták 
át. A konténer- és raktárbá
zist két iparvágány, illetve két 
sínen mozgó 10 tonná§ daru 
szolgálja ki.

Sopron fontos központja a

papír-, a bútor-, valamint az 
épületfa-szállításoknak. A szo
cialista és a nyugati orszá
gokból ide érkező anyagokat 
itt tárolják, majd továbbszál
lítják a KGST- és a közöspia
ci államokba, a magyar—oszt
rák érdekeltségű Győr—Sop
ron—Ébenfurti Vasút és az 
öiBB, (az osztrák államvas
utak) közreműködésével. Az 
új fejlesztést is a GYSEV fe
dezte.

Ünnepi nagygyűlés

Vietnam függetlenségének 
33» évfordulója alkalmából

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és 
a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Vietnami Szocialista 
Köztársaság nemzeti ünnepe, az ország függetlensége kikiáltá
sának 35. évfordulója alkalmából szeptember 2-án, a Hazai 
Fésűsfonó és Szövőgyár Művelődési Házában nagygyűlést ren
dezett. Utána a vasutas szakszervezet Törekvés táncegyüttese 
és népi zenekara adott színvonalas műsort.
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KITÜNTETETT NÉPMŰVELŐ

Munkavédelmi szemle a kazincbarcikai üzemíőnökségen
ÜJSAGHlR: Az Alkotmány

ünnepe alkalmából Simáik 
Győzőnét, a ferencvárosi vas
utas dolgozók művelődési há
zának népművelőjét, közműve
lődési tevékenységéért Szocia
lista kultúráért kitüntetésben 
részesítették.

Munkahelyén kerestem fel a 
33 éves, temperamentumos 
népművelőt, akivel életéről, 
munkájáról beszélgettem. Tíz 
évvel ezelőtt még azt sem tud
ta, hogy mi fán terem a nép
művelés, s hogy egyáltalán lé
tezik egy művelődési ház a 
Péceli úton.*Azt sem mesélhe
ti majd el unokáinak, hogy 
márpedig neki gyermekkori ál
ma volt az ismeretterjesztés, 
hogy tudatosan készült erre a 
pályára, hiszen egészen vélet
lenül lett itt könyvtáros 1971 
tavaszán. Élettapasztalat dolgá
ban sem küszködik a bőség 
zavarával, amit gyűjtött, azt 
itt csipegette'* össze, munka 
közben, évről-évre, s ez a fo
lyamat csak ezután teljesedik 
ki igazán. Bölcsességekre pe
dig végképp nem hajlamos, 
annál inkább híve az egysze
rű, közvetlen, cicomázatlan be
szédnek .. .

Tizenhat évesen 
került a vasúthoz

Tizenhét évvel ezelőtt 16 éve
sen került a vasúthoz, komoly, 
tapasztalt emberek közé, akik 
a munkát mindig szent dolog
nak tartották. Zsuzsit pedig ta
nulásra, önbecsülésre biztat
ták. Miskolcon történt min,dez 
s a szép szónak meg is lett a 
foganatja: a munka mellett si
keresen leérettségizett a Föl- 
des Ferenc gimnáziumban. Tá
lán még ma is az Építési és 
Pályafenntartási Osztályon 
dolgozna, ha nem találkozott 
volna össze egy ferencvárosi 
technikussal. A munkakapcso
latból szerelem, a szerelemből 
házasság lett és Budapestre 
költözött. Kezdetben a Hámán 
Kató Vontatási Főnökségen 
dolgozott, majd átkerült Fe
rencvárosba, menetkedvezmé
nyesnek. Itt figyelt fel a talp
raesett; szorgalmas Simsikné- 
re a vontatási főnökség szb- 
titkára és beajánlotta könyvtá
rosnak a művelődési házba. 
Ezzel új szakasz kezdődött az 
életében: a művelődés szolgá
lata.

1974-ben fia született, s arra 
készült, hogy három éven át 
csak a gyerekkel foglalkozik. 
Egy évnél nem bírta tovább a 
távollétet, munkára jelentke
zett. Mivel előző státuszát be
töltötték, új munkaterületre 
került: ismeretterjesztési és ok
tatási előadó lett. A kezdeti fél- 
szegség után rájött: ezt a mun
kát neki találták ki,' itt jól 
hasznosíthatja könyvtárosi, 
szervezői, tapasztalatait, képes
ségeit. '

Emberközelben
Ez idő tájt már mindjobban 

erősödött Ferencvárosban is a 
felismerés: nem elég várakoz
ni, várni az embereket a ház 
rendezvényeire — egyes tanfo
lyamokat, előadásokat ki kell 
helyezni a munkaterületükre. 
Ehhez először a szolgálati fő
nökségek vezetőit kellett meg
nyerni, az oktatótermek fel- 
használását kellett szorgal
mazni, tagozatvezetők, aktivis
ták tucatjait kellett felkészíte
ni, előadók széles körét kellett 
kialakítani. Mindezt egyszerű 
dolog elgondolni, leírni, ám 
megcsinálni annál nehezebb 
volt. Számolatlanul sok kilo
métert, sok telefonálást, meg
beszélést tudhat maga mögött 
a ház minden dolgozója, élü
kön Vadász János igazgatóval, 
aki három éve került az intéz
mény élére. Szívós fáradozá
suk, lelkes ügyszeretetük ered
ményeként évről évre nőtt a 
munkahelyi előadások népsze
rűsége, látogatottsága, a klu
bok, tanfolyamok vonzereje.

A csomópont minden dolgo
zójához nehéz eljutni, ám szün
telenül arra törekszenek, hogy 
emberközelben dolgozzanak, új 
módszereket kutassanak fel, új 
csoportokat nyerjenek meg a 
tanulás, művelődés ügyének. 
Sziszifuszi munka ez, jó ideg
zet, kitartás, belső fűtöttség, 
lelkesedés szükségeltetik hoz
zá és minden kis eredménynek 
örülni kell.

Itt van például az általános 
iskolai felnőttoktatás ügye, 
amit Simsikné irányít. Az idén

Simpik Győzőné
immár negyedszázada, hogy 
ezt az oktatási formát életre 
hívták, de a csomóponton még 
mindig nyolcszáz embernek 
hiányzik az alapműveltségi bi
zonyítványa. Évről évre nehe
zebb összeverbuválni egy osz
tályra való hallgatót, mert a 
szolgálat végeztével, holtfárad- 
tan senki sem tanul szívesen. 
A népművelők tavaly kísérlet
be kezdtek: a vezetők támoga
tásával összevont, egész napos, 
hétfői tanulást kezdeményez
tek. Egy év után bebizonyoso
dott, hogy az emberek frissen, 
osztályközösséget alkotva tud
nak és szeretnek tanulni, a 
hétfői iskola „befutott” és bi
zonyára másutt is megszervez
hető. A sikerélmény Simsiknét

további kísérletek vállalására 
ösztönzi: az új tanévben mái 
múzeumlátogatással, filmvetí
téssel, élő irodalomórákkal te
szik színesebbé, hatékonyabbá 
a tanulást.

A munkaidő 
több mint nyolc óra

A művelődési ház .egyetlen 
dolgozója sem panaszkodhat 
azért, hogy kevés a munkája, 
nincs tennivalója. Simsikné 
sem csak a tanfolyamok szer
vezésével, s a felnőttoktatás
sal törődik; ö gondozza a Vas
utas Pódium programsorozatát 
és hozzá tartozik az egy éve 
alakított fúvószenekar is. Nem 
beszélve arról, hogy a házban 
egyre több politikai rendez
vényt készítenek elő, amikor 
minden munkatársnak bőven 
akad intézni valója. Egy dolog 
bizonyos: a munkaidejük nem 
nyolc óra. Ezt a munkát nem is 
lehet hivatali órák közé szo
rítani, s nem lehet lendület, 
belső meggyőződés nélkül vé
gezni.

Nem lehet tanulás nélkül 
sem. A jó népművelő mindig 
tanul, s ezt teszi Simsik Győ
zőné is. Egy éve végezte el a 
Marxizmus—Leninizmus Esti 
Egyetemet és jövőre szeretne 
felvételizni a tanárképző főis
kola népművelés-pedagógia 
szakára, a négyéves levelező 
tagozatra.. .

Pallag Róbert

Munkavédelmi szemlét tar
tottak augusztus 27-én a ka
zincbarcikai üzemfőnökségen. 
A- szemlebizottság vezetője 
Szabó Béla vezérigazgató-he
lyettes és Szemők Béla, a vas
utas-szakszervezet titkára volt.

A szemle célja a munka- és 
szociális körülmények vizsgá
lata, a balesetek megelőzése. A 
vezetői szintű ellenőrzést a 
miskolci igazgatóság vezetőjé
nek és munka-védelmi felügye
lőinek vizsgálata előzte meg. 
Kazincbarcika állomáson hu
szonkilenc — elsősorban az 
épületfenntartásra,. a bizton
ságtechnikára és a pályafenn
tartásra vonatkozó — szabály
talanságot, rendellenességet ta
pasztalt a bizottság. Bérente 
szénpályaudvaron harmincki
lenc hiányosságra hívták fel a 
helyi vezetők figyelmét. Ezek 
a munkakörülmények és a 
munkavédélmi követelmények 
elhanyagolásával függitek ösz- 
sze.

Kihasználatlan lehetőség
Megállapították töibbek kö

zött, hogy a Il-es szolgálati 
hely épületét tatarozni, festéni 
kell. Intézkedtek a használha
tatlan mellékhelyiség kijaví
tása ügyében is. Ugyanezen a 
szolgálati helyen a tárolóáll
ványok is szabálytalanok.
. A vasútiigazgatóság vezetője

N Y U G D Í J B A N

Kiskunhalason 30 éven á

Nagy Torma Gyula
Vasutas családból szárma

zik Nagy Torma Gyula. Apai, 
anyai ágon szinte minden ro
kona a vasúthoz kötődött, 
így nem csoda, hogy? amint le-

ő szélt a vonali telefonba
hetősége nyílt, ő is a MÁV- 
nál vállalt munkát. Akkor 
még 1939-et írtak.

Jánoshalma állomáson sajá
tította el a forgalmi és a ke
reskedelmi szolgálat ellátásá
hoz szükséges ismereteket. Az .• 
önállósító vizsga után Mély- 
kútra helyezték forgalmistá
nak, majd a tisztképző elvég
zése után Baja, Sárbogárd kö
vetkezett. A felszabadulást 
követő években Kiskunhala
son volt forgalmi szolgálatte
vő, oktatótószt, helyettesítette 
különféle beosztású társait, 
majd 1950-ben menetirányító 
lett. Ettől a beosztásától nem 
is vált meg az idei év köze
pén bekövetkezett nyugdíja
zásáig.

— Tizenkilenc éves korom
tól szolgálom a vasutat. Soha 
nem gondoltam arra, hogy 
más pályára menjek — emlé
kezik. — Nagyon szerettem a

forgalmat és ami talán meg
lepő: a forduló szolgálatot. A 
háború előtt az volt a szokás, 
hogy szabadidőnkben úgyne
vezett rövid túrra is beosztot
tak bennünket — főként táv- 
irásznak. Aztán itt, Halason 
forgalmi szolgálattevőként, 
majd 30 évig a menetirányi- 
tói poszton állandóan forduló
ban dolgoztam. Ha rajtam 
múlna, minden fiatalt rábe
szélnék arra, hogy ne idegen
kedjenek a szolgálatnak ettől 
a rendjétől. így nagyszerűen 
be lehet osztani''ti'pihenőt, a 
szabad időt. . .

Nagy Toriba* ‘  Gyulát min
denki pontos, fegyelmezett, 
utasításszerű munkájáról is
merte. A megbecsülést tükrö
zi, hogy többször kitüntették, 
most nyugdí j ázásakor pedig 
megkapta a Kiváló Vasutas 
címet is.

—  Én úgy érzem, nem tet
tem többet, mint mások — 
mondja szerényen. — Átlag 
ember vagyok, elvégeztem azt, 
amit vártak tőlem. Igyekez
tem mindig a legjobb tudá
som szerint dolgozni. A 
nyugdíjazás után a családi 
házban is megtalálom az él
foglaltságot, de úgy gondo
lom, a vasútnál töltött éveket 
nem lehet elfelejteni. Bárcsak 
újra kezdhetném eddigi hiva
tásomat. .. I

G. J.

TB-TITKÁRI POSZTON

Auguszt János, a 
szombathelyi területi 
bizottság titkára ha
marosan nyugdíjba 
vonul. Ebből az al
kalomból a SZOT 
augusztus 18-án a 
Szakszervezeti Mun
káért kitüntetés 
arany fokozatát ado
mányozta részére.

1943-ban, a szom
bathelyi járműjaví
tóban kezdte pálya
futását, betanított 
munkásként. Négy 
évvel később bizal
minak választották a 
megmunkáló osztály 
dolgozói. Később a 

társadalombiztosí
tási tanács elnöki 
tisztét töltötte be,
társadalmi munká
ban. 1964-ben az
üzem szákszervezeti 
bizottságának függet
lenített munkatársa 
lett. Szabad idejét a 
tanulásnak, a to
vábbképzésnek szen

telte. Sok gyakorlati 
tapasztalattal, isme
rettel rendelkezett 
már, amikor 1968. 
január 15-én megvá- 
IdsztoUák a területi 
bizottság titkárának.

— A nyugdíjba 
vonulás egyben
számvetés is —r 
mqndja Auguszt Já
nos. — Ilyenkor só

skát töpreng az em
ber, hogy vajon jó 
volt-e az, amit csi
nált, maradandót al
kotott-e. Én nem pa- 
naszkodhatom. Az el
telt tizenkét eszten
dő alatt munkatár
saimmal és az igaz
gatóság vezetőivel 
együtt több mint 
1300 család lakás
gondjait sikerült or
vosolni. Űj szociális 
létesítmények épül
tek Szombathelyen, 
Celldömölkön, Veszp
rémben és Zalaeger
szegen. Területünkön

sokat javult az 
egészségügyi ellátás 
színvonala. Elévülhe
tetlen eredmények 
születtek a tisztség- 
viselők továbbképzé
sében és a tömeg
sportmozgalomban is.

Auguszt János sok
rétű közéleti tevé
kenységét bizonyítja 
az is, hogy tizenkét 
éve tagja a Szak- 
szervezetek Vas me
gyei Tanácsának és 
a Szombathelyi Ha
ladás VSE elnökségé
nek. Eddigi eredmé
nyes munkásságát 
több kitüntetés, köz
tük a Munka Ér
demrend ezüst foko
zata is bizonyítja.

Auguszt János 
egyetlen fia is a vas
utat választotta élet
hivatásnak. A szom
bathelyi vontatási 
főnökség mozdony- 
vezetője. A tb-titkár 
a nyugdíjas években

Auguszt János

sem tétlenkedik 
majd. Szeretne beha
tóbban foglalkozni a 
nyugdíjas vasutasok 
gondjaival, és a 
munkahelyére is 
gyakran ellátogat. 
Idejének nagy részét 
az unokájának és a 

kertészkedésnek 
szenteli. . .

Sz. Jakab István

intézkedett, hogy a feltárt hiá
nyosságokat szüntessék meg. 
Ennek ellenére, az augusztus 
27-én tartott szemle vezetői — 
akik Kazincbarcika és Beren- 
te állomások dolgozóinak élet- 
és munkakörülményeit, a mun
káltatás biztonságát vizsgálták 
— nem találtak mindent rend
ben. Különösen a szociális kö
rülményekkel voltak elégedet
lenek. Megállapították többek 
között azt is, hogy egy 1977. 
szeptember 14-én feltárt bal
esetveszélyt a mérlegháznál 
csak az idén augusztusban 
szüntettek meg. Berente szén
pályaudvaron a vágányokat 
elborítja a gaz.

Berentén működik a miskol
ci vontatási főnökség kocsija
vító részlege. Néhány évvel ez
előtt ötvenen dolgoztak ott. 
Most mindössze tizenhatan. A 
művezető elmondta a szemle
bizottság tagjainak, hogy a 
dolgozók azért mennek más 
munkahelyre, mert nagyon 
rossz körülmények között dol
goznak. A szabad ég alatt ja
vítják a kocsikat, pedig ott álll 
kihasználatlanul, üresen a régi 
fűtőház épülete. Ha oda állíta
nák be a vagonokat — az idő
járás szeszélyeitől védve dol
gozhatnának. Szabó Béla ve
zérigazgató-helyettes elrendel
te ennek a jogos igénynek a 
kivizsgálását.

Van megoldás, 
de nincs engedély

A szociális körülményekkel 
kapcsolatban megállapították 
többek között, hogy Kazinc
barcika állomáson a kocsiren
dezők nem tudnak hol füröd
ni. A főnökség részükre nem 
biztosított tisztálkodási lehető
séget, pedig az állomáson levő 
építési és hídfenntartási fő
nökségnek jól felszerelt fürdő
je van. Sajnos, ezen a főnöksé
gen a saját takarítónőjüknek 
sem biztosítottak öltözőt.

A bizottság egyéb anomáliát 
is észrevett. Berentén a III-as 
őrhelyen már működik egy 
olyan újfajta kézi állítású vál
tókar, amelynek mozgatásához 
a. réginél lényegesen kisebb 
erőre van szükség. Ha ezt 
rendszeresítenék a MÁV-nál, 
akkor a nők is kezelhetnék a 
kézi állítású váltókat. Az egy
szerű újítást azonban addig 
nem lehet bevezetni, amíg a 
Vezérigazgatóság ehhez nem 
járul hozzá. Az engedély ki
adása azonban — ki tudja mi
lyen ok miatt? — késik.

A bizottság egyebek mellett 
megállapította még, hogy sok 
a kihasználatlan helyiség és az 
elfekvő anyag. Például a be- 
rentei szertár raktárában több 
tonna szódát tárolnak. Koráb
ban ezt a gőzmozdonyok ka
zánjainak vízlágyífására hasz
nálták. Most már elfekvő 
anyag.

Hat hónap múlva 
ismét ellenőrzés

A szemle befejezése után 
Szabó Béla vezérigazgató-he
lyettes és Szemők Béla titkár 
értékelte a látottakat. Megál
lapították, hogy a helyi veze
tők többet tehetnének a mun
ka- és szociális körülmények 
javításáért, a balesetek meg
előzéséért. Figyelembe vették 
azonban azt a körülményt, 
hogy az ■üzemifőnöikség csak öt 
hónapja működik, a vezetői 
többségükben fiatalok, és ke
vés idő állt rendelkezésükre, 
hogy alaposan felkészüljenek a 
szemlére. A bizottság úgy dön
tött, hogy 'hat hónap múlva 
megismétlik a szemlét. Az 
üzemfőnökség egész területén 
több napos vizsgálatot tarta
nak. Aj. akikor szerzett tapasz- 
pasztalatok alapján minősítik 
■majd az üzemfőnökség mun
káját.

P. J.

Dízelmotorok a jövőben
A fejlesztési szakemberek 

szerint a dízelmotornál nyílik 
jelenleg több -lehetőség a ta
karékosság hangsúlyozására. 
A megoldást a közvetlen be
fecskendezés megvalósításá
nak irányában keresik. Ez a 
motortáplálási mód a nagyobb 
teljesítményű . vontatóknál és 
hajógépeknél már elterjedt, 
most a személygépkocsival kí
vánják összeházasítani. Elő
nyei kétségtelenül vonzóak; 
jóval kisebb fogyasztás, ala
csony hőmérsékleten is köny- 
nyen indítható a motor, feles
legessé válnak az izzítógyer
tyák és elmarad a kellemet
len üresjárati kopogás. Mind
ezeket a jó tulajdonságokat az 
égőtér nyomásának jelentős 
emelésével lehet elérni, ami 
viszont ma még a személy- 
gépkocsik esetében egy kelle
metlen jelenséggel társul. Ez 
a motor trombitálása, vagyis 
a zaj, amit a befecskendezés a 
nagyobb teljesítménytartomá
nyokban produkál. A fejlesz
tők most azon dolgoznak, hogy 
ezt a mellékhatást kiszűrjék 
és „akusztikailag is kellemes
sé” tegyék a takarékos dízel
motort.

További megtakarításokat 
remélnek a hengerszám csök
kentésétől is. A jövő középka
tegóriájú autómotorját 3 hen
geres, 975 cm3-es erőforrás
nak tervezik, első hallásra 
csekély teljesítményűnek, hi
szen a tervezők 30 lóerőről 
(22 kW) beszélnek. Vélemé
nyük szerint ez a teljesítmény 
az -egyenletes haladáshoz bő
ven elegendő, akkor, ha egy

takarékos sebességváltót al-, 
kalmaznak és ha az autó 
légtechnikai szempontból opti
mális kialakítású. Az elkép
zelt utazási sebesség egy kö
zepes — mondjuk VW Golf 
méretű — kocsival legfeljebb 
140 km/óra. ami nem csekély 
és a 20 másodperces gyorsulás 
is elfogadható. Persze máris 
akadnak szakemberek, akik 
megkérdőjelezik ezt az erő
forrást — mondván, a mai 
közlekedésben szükség van át
menetileg nagyobb teljesítmé
nyekre, intenzívebb gyorsítá
sokra is. A hírek szerint a 
fejlesztésen munkálkodók gon
doltak erre. A költséges, de 
jól bevált turbófeltöltőt — 
mostani formájában — elve
tették, hiszen beépítése arány
talanul megdrágítaná a hol
nap autóját. Helyette konst
ruáltak egy olyan elektromos 
tengelykapcsolót, amely nagy 
gázadáskor működtet egy me
chanikus 'kompresszort, amely- 
lyel a teljesítmény átmeneti-' 
lég 42 lóerőre (31 kW) növel
hető, 5000-es percenkénti for
dulatnál. Ennek a megoldás
nak most még az a hátránya, 
hogy működtetése a motorról 
történik, szemben a hagyomá
nyos turbófeltöltő kipufogó
gáz-meghajtásával. A kísérle
ti „takarékos dízelmotor” ha
tásfoka a próbák jelenlegi ál
lása szerint feltöltési üzem
módban nem mondható opti
málisnak. Viszont, mivel nem 
folyamatosan működik a ki
segítő turbó, normál körülmé
nyek között a motor bőven 
megspórolja ezt az átmeneti 
többletet.

Gyógyítás
A lettországi idegsebészeti 

központ specialistái olyan bio
kémiai elváltozásokat fedez
tek fel, amelyeket permanens 
mágneses tér hatása vált ki a 
vénben. Az elektromágnesek 
segítségére vannak az orvo
soknak abban, hogy erek pro- 
tetizálásakor, traumás artériák

mágnessel
műtétéinél megakadályozhas
sák a véralvadást. A mágne
ses terek paramétereinek 
megváltoztatáséival az eLvóko- 
nyított énfalakat, többek kö
zött a nagyagy érfalait „ólom
zárolva” az érpálya bizonyos 
szakaszain tudatosan létrehoz
hatunk vérrögöket. (APN)
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A népgazdaság érdekeit is figyelembe véve

f  Villamosítás —  gyorsított ütemben
Épülhet az aluljáró

Robbantás a Marx téren
B E S Z É L G E T É S  C S Á R Á D I  J Á N O S  S Z A K O S Z T Á L Y V E Z E T Ő V E L

Mint ismeretes, a múlt év 
végén adták át a villamos 
üzem számára a Budapest— 
Kélebia közötti 174 ¡kilométer 
hosszú, nemzetközi fővonal 
felsővezetékJhólózatát. Ezzel 
a MÁV villamosított vasútvo
nalainak a hossza 1383 kilomé
terre növekedett. A MÁV-nak 
az V. ötéves tervidőszakra el
fogadott villamosítási prog
ramja ezzel teljesült. A mun
kálatok ezzel nem értek véget. 
A felsővezeték-építők ugyanis 
még tavaly megkezdték a Ceg
léd—Kiskunfélegyháza—Kis

kunhalas közötti vonal -villa
mosítását

— Mi indokolta a „ráadást”, 
az eredeti tervekben nem sze
replő villamosítási munkák 
megkezdését? — kérdeztük 
Csárádi .János szakosztályveze
tőtől.

— A tervidőszak második 
felében egyre világosabbá vált, 
hogy a népgazdaság érdekét a 

' fokozott energiamegtakarítás 
szolgálja. A vasútnál ennek 
leghatékonyabb módja a villa
mos üzem, amely sok egyéb 
előnye mellett jelentősen csök
kenti a gázola j -•felhasználást. 
A továbblépést a Cegléd— 

Kiskunfélegyháza—Kiskun
halas közötti vonal villamosí
tása jelentette. Ennek a 104 
kilométer vonalszakasznak a 
villamos üzeme lehetővé teszi, 
hogy a jövő évtől ¡Záhonytól 
Jugoszláviáig mozdonycserék 
és az ezzel együttjáró ácsorgá- 
sok nélkül, folyamatos szállítá
si főirányt lehessen képezni. A 
vonal villamos üzeme Buda
pest zsúfolt rendező pályaud
varainak elkerülését is lehető
vé teszi.

— A vonal villamosításával 
járó megtakarításnak milyen 
gazdasági eredményei várha
tók?

— A forgalmi terhelés éven
te meghaladja a 12 millió 
elegytonna-kilométert, melyet 
lényegesen megnövel a Jugo
szláviából a Szovjetunióba irá
nyuló timföldszállítás. A vil
lamosítással, számításaink sze
rint, évi 10 ezer tonna gázola
jat takarítunk meg. Ugyan
ilyen nagyságrendű a szén
megtakarítás, amely abból 
ered, hogy a dízelmozdonyokat 
olyan vonalra visszük át, ahol 
eddig gőzmozdonyok közleked
tek.

Vállalati szinten a villamos-

azonban nemcsak ezen a vo
nalszakaszon dolgoznak. Áll
nak már a felsővezeték-tartó 
oszlopok a Déli pályaudvaron, 
ahol műszaki szempontból is 
rendkívül nagy jelentőségű 
munkákat kellett végezni az 
alagút villamosításánál.

A  harmadik budapesti nagy
pályaudvar villamosítása sokat 
váratott magára. Ennek oka 
nem a 'pénzügyi lehetőségek 
szűkössége, hanem az alagút 
villamosításának műszaki ne
hézségei voltak. Korábbi el
képzelés szerint csak jelentős, 
60—70 centiméteres pályasüly- 
lyesztéssel lett volna biztosít
ható a szükséges villamos űr
szelvény, de ennek óriási költ
ségigénye elodázta, illetve a 
Déji szerelvénytároló rekonst
rukciójához kötötte a villamo
sítás időpontját. Időközben 
azonban megszületett a műsza
ki megoldás, amely kismérté
kű, tehát nagyságrendben ol
csóbb, s a tárolórekonstruk
ciótól függetleníthető — alig 
15—20 centiméteres pályasüly- 
lyesztéssel és az áramszedő 
által megközelített fairészlet 
műanyag szigetelőlapokkal 
történő bevonásával biztosítja 
a villamos űrszelvényt. A fel
sővezeték-tartó szerkezetek 
falba erősítését az Aknamélyí
tő Vállalat elvégezte, így a 
vezeték húzásának már nincs 
akadálya.

A tervezők és az építők an
nak tudatában végzik munká
jukat, hogy Budapest legkor
szerűbb és legszebb (fejállomá
sának felsővezeték építése 
nemcsak műszaki szempontból 
rendkívül nehéz feladat, meg 
kellett találniuk a felvételi 
épület együttes és az épülő 
acélszerkezetek, valamint a ki
feszülő felsővezeték hálózat 
esztétikailag is harmonikus 
összhangját.

— Mit jelent a Déli pálya
udvar villamosítása?

— A Déli villamos üzemfel
vétele nemcsak a környezetvé
delem és a kulturált utazás 
körülményeinek megteremté
sében jelent előrelépést, ha
nem számottevő vasútüzemi 
előnyei is vannak. A hegyes
halmi fővonal hivatásforgal- 
mának nagy részét a Keleti 
helyett a Déli pályaudvarig le
het közlekedtetni. A 13 kilo
méteres távolcságcsökkenés 
villamosenergia-megtakarítá- 

sa pedig egyértelmű.
Jelentős még ez a munka 

abból a szempontból is, hogy

a VI. ötéves terv vonalvilla
mosítása programjának fő té
tele a budapest—pécsi fővo
nal kivitelezésének egyik mű
szaki szempontból nehéz sza
kaszát már ebben a tervidő
szakban az energia ésszerű fel- 
használására biztosított állami 
támogatásból elkészíthetjük. 
Így azt — s ez a VI. ötéves 
terv várhatóan beszűkült pénz
ügyi lehetősége mellett rend
kívül fontos.— lényegesen ki
sebb ráfordítással végezhetjük 
el.

Itt szeretném megjegyezni, 
hogy e  két súlyponti munka 
mellett az építők rendkívül 
nagy erőfeszítéseket végeznek 
a pályarekonstrukciókkal kap
csolatos felsővfezeték-átépítési 
munkák határidőre történő 
teljesítéséért is. Ezeknél a 
munkáknál már kapacitáski
egészítésre volt szükség. Ezért 
a hegyeshalmi vonalon a bu*- 
dapesti vasútigazgatóság fel
ső vezeték-^fenntartó részlegei, 
a Tápiógyörgye—Űjszász, va
lamint a Rakamaz—Görögszál
lás, a Görögszállás—Nyírtelek 
felső vezetéki munkáinál a
csehszlovák Elektrizace Zelez- 
nic Vállalat végezték, illetve 
végzik. Hasonlóan a csehszlo
vák építők segítségét kellett 
igénybe venni az egri rendező 
pályaudvart az eperjeskei át
rakópályaudvar és a második 
félévben kezdődött Nyéklád- 
háza—Leninváros közötti vo
nalszakasz villamosítási mun
káihoz is. Az egri rendező 
pályaudvar villamos üzemfel
vétele a közelmúltban megtör
tént, a többit az év végére üte
meztük.

— Bizonyára elkészült már 
a VI. ötéves terv vasúti vil
lamosításának programja. 
Hallhatnánk erről is valamit?

— A következő tervidőszak
ban mintegy 400 kilométer 
hosszú vonal villamosítását 
tervezzük. Jövőre villamosít
juk a  Kiskunfélegyháza—Sze
ged közötti szakaszt és az év 
vége felé a pécsi fővonalon is 
megkezdjük a munkát. A terv
időszak második felében a 
Hatvan—Salgótarján és az
Aszód—Vác közötti vonalak 
villamosítására kerül majd 
sor.

— Köszönjük a tájékozta
tást.

Visi Ferenc

A Bányászati Kutató In
tézet szakemberei augusz
tus 28-án lerobbantották a 
Marx tér és a Lenin körút 
sarkán álló épületet, amely
ben korábban a BVKH 
dolgozott A robbantok az 
épületbe 3700 lyukat fúr
tak, s ezekben 350 kiló 
robbanóanyagot helyeztek 
el.

1. kép:
Előkészületek a robbantásra

2. kép:
A robbantás pillanata. . .

3. kép:
összeomlott az épület, ma

gasra csap a por

4. kép:
A következő hetekben el
szállítják a törmeléket, és 
az építők megkezdhetik a 
Marx téri aluljárórendszer 
utolsó szakaszának kialakí

tását

(Zelman Ferenc 
képriportja)

és dízelüzemköltség különbö- 
zetéből és a szolnoki mozdony
csere elmaradásából évente 
mintegy 50 ,millió forint költ
ségcsökkenés képződik. Zá
hony és Kelebi a 'között ugyan
is a tranzitátfutási idő 18 órá
ról 14 órára csökken, s a ko
csifordulók optimális kihasz
nálásával is jelentős mennyi
ségű kocsi szabadul fel.

— A felsővezeték-építők hol 
tartanak a vonal villamosítá
sával?

— Az építők ismerik ezeket 
a rendkívül jelentős gazdasá
gossági mutatókat. Ennek tu
datában nagy erőfeszítéseket 
tesznek, hogy betartsák az épí
tési ütemtervet. Cegléd—Kis
kunfélegyháza között már fe
szül a felsővezeték-hálózat, s 
az év második felének prog
ramját képezi a Kiskunhalas— 
Kiskunfélegyháza közötti vo
nalszakasz felsővezetékének 
megépítése.

Cegléden megkezdődtek a 
transzformátorállomás bővíté
sének előkészületei. A kiskun- 
halasival együtt ez biztosítja 
majd a vonal energiaellátását. 
A kiskunfélegyházi alállomás 
jövőre lép üzembe. Ennek a 
feladata lesz az 1981-ben 
üzembe kerülő Kiskunfélegy
háza—Szeged közötti vonal, 
szakasz energiaellátása is. Fo
lyamatban vannak azok a 
gyengeáramú kábeles ítési
munkák is, melyek elvégzése a 
villamos üzembe helyezés 
egyik alapvető feltétele.

A MÁV Villamos Felsőveze
ték Építési Főnökség építői

KŐSZEGI VASUTASOK

A napi munka me 
a határőröknek is set

A patinás kis város, Kőszeg 
állomásának vágány hálózata, 
beleértve a csaknem 100 éves 
felvételi épületet is, régen 
megérett már a felújításra. A 
nyílt vonalon beépített sín
szálak között olyan is találha
tó, amelyet 1882-ben gyártot
tak.

A vasút vezetői idejében fel
iismerték ennek a vonalnak a 
jelentőségét. Következésként 
tavaly el is kezdték a pálya
rekonstrukciót. Szombathely 
felől haladva eddig hat kilo
méter készült el, • s jelenleg 
Gencsjapátvnál taftanak a fel
újítással. Tervek szerint Kő
szegig 1981 végéig érnek el. 
Utána nemcsak megrövidül a 
menetidő, de valószínűleg a 
jelenleg naponta közlekedő 12 
pár személyvonat helyett töb
bet is közlekedtetnek. Ez azt 
jelentené, hogy a havi 100—120 
ezer utasnál jóval több is utaz
hatna vasúton.

— Ügy «tudjuk, hogy a pá
lyarekonstrukció után sorra 
kerül a felvételi épület felújí
tása is — tájékoztat Pethő 
László állomásfőnök. — Na
gyon várjuk azt a napot, ami
kor dolgozóink jobb körülmé
nyek között láthatják el a szol

gálatot, és az utasok is kultu
ráltabb váróteremben vára
kozhatnak a vonat indulására. 
Jelenleg ugyanis mostoha Vi
szonyok között dolgozunk, de 
erről beszéljen inkább Rutzui 
Sándomé bizalmi helyettes.

— Tizennyolc éve dolgozom 
a vasútnál, s mint katonafele
ség, sok helyen szolgáltam 
már, de ilyen mostoha szociá
lis ellátottsággal még nem ta
lálkoztam — vélekedik Rutzui- 
né. — Nincs egyetlen zuha
nyozónk, a helyiségeket nehe
zen lehet fűteni, ráadásul a 
forgalmi iroda köves, ami té
len nagyon hideg. Az étkezésre 
viszont nem panaszkodhatunk. 
A szomszédos textilgyárral ki
alakult jó kapcsolat eredmé
nyeként üzemi konyhájukon 
ebédelhetünk.

— Milyen az állomás teher
forgalma? — fordulok ismét a 
főnökhöz.

— Hasonló a személyszállí
táshoz. Kőszegnek természete
sen az idegenforgalma a leg
jelentősebb. De vannak tex
tilgyárai, és mezőgazdasági 
üzemek is találhatók a környé
ken. Napi átlagban 15 kocsi 
ki- és berakását kell biztosí
tani. Az idén eddig az áru
szállítási tervünket 100 száza

lékra teljesítettük. Elégedet
tek vagyunk a kocsikihaszná
lással is.

— Miben különbözik a kő
szegi vasutasok munkája az 
ország más területén szolgá
latot teljesítő kollégáikétól?

— Annyiban, hogy közvet
len a nyugati határon va
gyunk. Ezzel azt akarom mon
dani: mi amellett, hogy vas
utasok vagyunk, határőri tevé
kenységet is ellátunk. 1966 óta 
megszakítás nélkül minden 
évben elnyertük a Kiváló Ha
tárőrs címet. Sokan nem is 
hinnék el, hogy ez a feladat 
mekkora odafigyelést,, ébersé
get kíván a kollektívától.

— Most, az őszi hónapok
ban mire kell legjobban össz
pontosítaniuk?

— A turista- és az idegen- 
forgalom a nyári idény után 
Valamelyest csökken, de az 
őszi csúcs nálunk is érezteti 
már hatását. Éppen ezért to
vábbra is azon fáradozunk, 
hogy .a személy- és áruszállí
tásban egyaránt eleget te
gyünk a követelményeknek. 
Ebben a munkában számítok a 
kollektíva, a Széchenyi István 
nevét viselő brigád segítségé
re.

Sára Sándor
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Frázisok nélkül
ttfelynethep félév után

Hajlamosak vagyunk arra, hogy frázissá koptassunk 
tartalmas kifejezéseket. trA, világgazdaság be
gyűrűző hatása” —  hangoztattuk két-három esz

tendeje. Azt megelőzően és azóta ás rendszeresen be
szélünk hatékonyságról, szervezésről, termékszerkezet
váltásról, s még sorolhatnánk azokat a szavakat, szó- 
összetételeket, amelyek egy valamirevaló gazdasági 
eleitozésben csakúgy helyet kapnak, mint a termelési 
tanácskozások beszámolóiban. Megszoktuk őket, s néha 
már úgy csengnek ‘Miiünkben, mint a „jó  napot kívá
nok.”

Atait sokat hallunk, az megszokottá válik ugyan, 
de megszívlelendő is. 6  ha Idővel eljutottunk ahhoz 
a felismeréshez, hogy a begyűrűző hatásokon kívül a 
nem megfelelő hatékonyság, a tessék-lássék szervezés 
és az igencsak döcögve haladó termékszerkezet-váltás 
olyan folyamat, amely a népgazdasági egyensúly meg
bomlásához vezethet, nem mondhatunk le a cselek
vésről.

(Hfa idő kellett is e  felismeréshez, ha a tétova út
keresés miatt lépéshátrányba kerültünk is, az idén — 
adatok és személyes tapasztalatok tanúsítják — egész
ségesebbé váltak a gazdálkodás folyamatai. A  sokak 
által legkíméletlenebbnek tartott tükör, a statisztika — 
az első félév liemrég ismertté vált mérlege — ad szá
mot erről. Anélkül, hogy a teljességre törekednénk, 
hadd utaljunk arra: külkereskedelmi forgalmunkban a 
kivitel oly módon haladta meg a behozatalt, hogy mi
közben a deviza-igényes import 1,3 százalékkal csök
kent, a devizát hozó export 8,5 százalékkal (ezen belül 
a „kemény valutát” jelentő kivitel 21,7 Százalékkal) 
növekedett. Ez nyilvánvalóan az egyensúly javulásá
hoz vezet, s a magyar népgazdaság világpiaci jelenlété
nek erősödésére utal.

Ám ahhoz, hogy többet exportáljunk, s egyszer
smind kevesebbet importáljunk, jobb minőségű, kor
szerűbb, „minden, piacon” — tehát az iparilag fejlett 
országokban csakúgy, mint a fejlődőkben — jól érté
kesíthető termékekre vtan szükség. Amikor a termék- 
szerkezet korszerűsítése napirendre került, az volt a 
cél, hogy a ¿IMade is Hungary”  feliratú gyártmányok 
ne csak megtűrtek, «hanem keresettek legyenek a vi
lágpiacon. Miután évtizedekig a „mindig többet”  szem
lélet bűvöletében éltünk, sokak számára talán megle
pő, hogy az idei első félévben — 1979 első feléhez ké
pest — 1,8 százalékkal csökkent az ipar termelése, s 
emiatt jószerével senki nem vonja össze a szemöldö
két. Az 1,8 százalék ugyanis átlagot jelent, s az idén is 
volt olyan iparág, amelyik több mint 10 százalékkal 
növelte produktumát, miközben másutt a termelés 
hasonló, vagy még nagyobb mértékben csökkent. Fel
gyorsult !a szelekció, s a gyártók arra törekszenek, 
hogy minél kevesebb cikkük heverjen eladatlanul a 
raktárban.

Gazdálkodásunk neuralgikus pontja volt sokáig a 
beruházás is: többet költöttünk építkezésre, fej
lesztésre, mint amennyire erőnkből futotta, s ez 

kapkodáshoz» a határidők kényszerű módosításához — 
ismét csak az egyensúly megbillenéséhez vezetett. Köz
helynek tűnt az a kifejezés, hogy „a beruházási kedv 
helyes mederbe terelése” — mégis ez volt, s ez ma 
is az egyetlen lehetőség a megfelelő rangsoroláshoz. 
Vagyis, hogy ott fejlesszünk, ahol valóban indokolt. A 
számok arról adnak hírt, hogy az idén 11,5 százalék
kal kevesebbet költött a népgazdaság beruházásra, s 
ez valamelyest enyhített a korábbi „túlfűtött”  állapo
tokon.

A vasút — a többi fuvarozó vállalathoz hasonlóan 
— sajátos helyzetben van, s akárcsak a statisztika, 
szeizmográfként jelzi a gazdaságban végbemenő folya
matokat. Ha mérséklődik a beruházás, kevesebb építő
anyagot, gépet kell szállítani; ha jó a mezőgazdaság 
termése, több vagonra van szükség — de még a nem
zetközi árucseréforgalom is mérhető. Nos: ami az
áruszállítás mennyiségét ilűeti, a vasút 64 millió 409 
ezer tonna árut szállított hat hónap alatt, 1,8 száza
lékkal kevesebbet, mint 1979 első felében. A tranzit- 
szállítás viszont 4,5 százalékkal fokozódott és kiáihí- 
ján elérte a 10 millió tonnát. Árutonna-kilométer 
•teljesítményben mérve mindössze 04 százalékkal 
csökkent a vasúti produktum, a tranzitszállítás tel
jesítménye viszont 8 százalékkal növekedett

Szántunkra persze aligha születtek kedvezőbb fel
tételek. A szállítási csúcs várhatóan az idén sem ma
rad el, s  a szerződéses fegyelem még meglévő döcce- 
női, az ipari termelés ciklikus hullámzásai — a haj
rák — továbbra is kihatnak a munkánkra. Azt is tud
juk: lenne hol beruháznunk, ha több forintot fordít
hatnánk fejlesztésre. De most a vasúti beruházásoknál 
is rangsorolni kell, s e rangsor élén a közlekedés biz
tonsága áll.

A z ötödik ötéves tervidőszak finiséhez érkeztünk, 
immár a hatodik ötéves terv számai formálód

nak. A vasút lehetőségeit a népgazdaság lehetőségei 
határozzák meg. Ezért is fontos, hogy gazdasági szem
pontból miként alakul 1980. Az összkép nem kedvezőt
len. S ez a népgazdaság egész területén, így a szállí
tásnál is, előrelépést ígér.

(földes)

Brigádok vetélkedője
A kiskunhalasi pályafenn

tartási főnökség gazdasági ve
zetősége és a közművelődési 
bizottság kezdeményezésére az 
alkotmány napja tiszteletére 
szocialista brigád-vetélkedőt 
rendeztek a vasutasok műve
lődési házában. A vetélkedőn 
részt vevő tizenegy brigád 
szakmai, forgalmi, munkavé
delmi, politikai, irodalmi és

sport ismereteikről adott szá
mot.

A győzelmet a kiskunhalasi 
III-as főpályamesteri szakasz 
Kossuth-brigádja szerezte meg. 
Második a bajai V-ös főpálya
mesteri szakasz Jelky András, 
harmadik pedig a kiskunhala
si VI-os főpályamesteri sza
kasz Kossuth-brigádja lett.

Az első három helyezett csa
pat könyvjutalmat kapott.

KELENFÖLDI VASUTASOK KÖZÖTT

Jó ütemben halad az utasaluljáró építése
(Part Gusztáv felvételei)

Budapest-Kelenföld állomá
son ilyenkor, nyár Végén is 
nagy a forgalom. A vonatok 
két-három percenként követik 
egymást. Ezen az állomáson 
szolgálatot teljesíteni — külö
nösen napjainkban — nem 
könnyű feladat. Tudták ezt az 
itt dolgozók már akkor is, ami
kor először került szóba az ál
lomás átépítése. Most még a 
régi biztosítóberendezés mű
ködik. Ez különösen a váltó
kezelők dolgát nehezíti.

— Egy szolgálatban legalább 
négyszázszor kell megemelni a 
váltók emeltyűit, egyikétt-má- 
sikat 70—80 kilogrammos erő
vel. A legtávolabbi váltó hu
zalja 120 kilós húzóerőt igé
nyel — mondja Teszárik Lász
ló váltókezelő.

A  vágányhálózat elavult. Az 
állomás teljes kitérőhálózat^ra 
20 km/ó sebességkorlátozást ír
tak elő. Ezt az intézkedést ké
sőbb csak a páratlan oldalon 
hagyták érvényben. A vonatok 
átbocsátása ennek következté
ben hosszabb időt vesz igény
be. Minden vonatnál 2—3 perc 
a veszteség, ami különösen 
reggel és délútán okoz torló
dást a késések miatt.

Helyszínen 
«  államtitkár
Ez természetesen csak átme

neti állapot. Az állomás átépí
tése azonban sajnos nem a ter
vek szerint halad. Ezt vizsgál
ta a közelmúltban a KPM mi
niszteri értekezlete. Megálla
pította, hogy a munkálatok az 
építési ütemtervhez képest 
mintegy másfél évvel elma
radtak.

Augusztus 26-án XJrbán La
jos közlekedés- és postaügyi 
államtitkár a beruházásban

gos aluljáró három diletációs 
szakasza is elkészült. De ez 
még csak a kezdet. Az aluljá
ró építési munkái miatt a XVI 
—XVII. vágányt csonkavá
gánnyá alakították, amelyeket 
gyakorlatilag csak kocsitáro
lásra lehet használni.

Idegölő, 
de szép feladat
A MÁV az átépítés miatt 

megszüntette a közforgalmú 
rakodót és a bérelt rakterüle- 
ték nagy részét. A TÜZÉP 6- 
os Vállalatnak ott biztosítot
tak helyet. A Halértékesítő 
Vállalatot Józsefvárosba köl
töztették, i a Duna-parti szük
ségrakodón pedig megoldották 
a helyi kocsik kezelését.

— Mindez már eddig is egé
szen új állomási technológiát 
követelt. A régi, begyakorlott 
rendszer tarthatatlanná vált
— magyarázza Wikidal László 
rendelkező forgalmi szolgálat- 
tevő, aki társadalmi munká
ban az állomás KlSZ-titkára.
— Én viszonylag kezdő ren
delkező vagyok, az idegeim 
jók, mégis két csomag cigaret
tát szívok el egy műszakban; 
máskor egy is elég volt. A pil
lanatnyi forgalmi helyzetet 20 
—30 perces előrelátással kell 
értékelni, s aszerint dönte
ni. ..

Most már négyes túrban 
dolgoznak <a rendelkezők. Egy 
éjszakai szolgálat után 48 óra 
pihenés jár. Ezt a rendszert 
április 1-én vezették be. Kell 
is ide a pihent ember, hiszen

3—4 percenként érkeznek a 
vonatok — három irányból. 
Az állomás amúgy is csökkent 
kapacitását tovább rontják az 
ún. „áthozatal!” szerelvények. 
Ha ,a Déli pályaudvarról a K e
letibe, vagy Józsefvárosba to
vábbítanak szerelvényt, a gép 
Kelenföld állomáson „körül
jár” , ami 5—10 percet vesz 
igénybe. Hétfőtől péntekig 
ezek a szerelvények a munká
sókat szállítják, a hét végén 
pedig a balatoni Jorgalmat 
szolgálják.

A  legrutinosabb rendelkező
ket — Tézsla Józsefet, Kovács. 
Zoltánt, Takács Miklóst — is 
igénybe veszi ez a munka. Pe
dig nekik igazán a kisujjukban 
van a forgalom irányítása.

Fiatalok
dicsérete

Tézsla József szerint egy 13 
órás szolgálatban 230—240 vo
natot kell áthaladhatni, illetve 
indítani, vasárnaponként 290- 
et, 300-ait. Sok a keresztmoz
gás, ami fokozott felelősséget 
ró a rendelkezőkre, a térfelvi-, 
gyázókva, a váltókezelőkre.

Itt sok a fiatal, s megállják 
a helyüket. Az állomás vezetői 
foglalkoznak velük, figyelem
mel kísérik munkájukat, fejlő
désüket. Arra törekednek, hogy 
megszerettessék velük a vas
utat. Teszárik László, Tajti Jó
zsef és Novák Zoltán fiatal 
váltókezelők is szeretik a mun
kájukat. Már őket is erős szá
lak kötik Kelenföldhöz: . .

Bermann István

Szemet szúró 
szeméthegyek

Kevés állomásra lehet 
azt mondani, hogy olyan 
rendezett és tiszta, mint a 
patika. . .

Nehéz rendet tartani ott, 
ahol naponta emberek sza
zai, ezrei fordulnak meg, 
s még nehezebb a nagy 
forgalmú pályaudvarokon, 
a csarnokokban és környé
kükön. Amit a takarító 
személyzet éjjel rendbe
hozott (elsöpört, felmosott 
stb.), azt órák alatt tönkre
teszik a nemtörődöm sze
metelek, a hányaveti do
hányzók, a gondatlan em
berek.

Gyakran megfordulok . a 
Keletiben, s azt tapaszta
lom, hogy a legforgalma
sabb pályaudvar tisztasá
gáért sziszifuszi munkái" 
végeznek az illetékesek. Az 
indulási és az érkezési ol
dalon reggelente még jól 
láthatók a takarítás nyo
mai, a kihelyezett szemét- 
gyűjtők arra szolgálnak, 
amire rendeltettek, s az 
utasok túlnyomó többsége 
nem nézi senki földjének, 
lomtárnak a közösségi he
lyiségeket.

Amennyire elfogadható a 
nagy csarnok tisztasága, 
olyannyira meglepő kép 
tárul az ember szeme elé, 
ha kisétál a sínek közé, a 
72-es postahivatal felöli 
oldalra. Itt és a százlábú i 
híd környékén a külső Vá- : 
gúnyokon veszteglő sze- j 
relvények alatt és között | 
piszkos papírhalmok ékte
lenkednek. Szakadt zacs
kók, valamikori cigarettás
dobozok, törött üvegek he
vernek szanaszéjjel, meg
lehetősen nagy területen. 
A vonattal érkező utasok
nak is feltűnő ez a sze
métlerakat, amely feltehe
tően nem egy-két nap alatt 
keletkezett. A közelebbről 
vizsgálódónak az a benyo
mása, hogy a nemzetközi 
szerelvényekből kisöpört 
szemetet hónapok óta 'áz* 
tatja az eső, fújja a szél. . .
. Mielőtt egy járványügyi 
szakértő, közegészségügyi 
szakember tüzetesen meg
vizsgálná ezt az elhanya
golt terepet, érdemes len
ne egy kiadós nagytakarí
tást rendezni ezen a kör
nyéken. Éspedig egyszerűen 
azért is, mert a pályaud
var területén nincs helye 
semmiféle szemétlerakat
nak. Sem a Keletiben, sem 
másutt.

(pallag)

érdekelt tervező, beruházó és 
kivitelező vállaljatok képvise
lőivel a helyszínen koordiná
ciós megbeszélést tartotit. A 
részvevők megállapították, 
hogy az elmaradást legfőképp 
a szanálás és kisajátítás, a vá
rosrendezési tervkészítés, va
lamint a különböző építési és 
közműáthelyezési engedélyek 
elhúzódás» okozta, bár jelen
tős szervezési fogyatékosságok 
is voltak. Határozat született, 
hogy a tervezők, beruházók és 
á kivitelezők szorosabb együtt
működésének elősegítésére k é
szüljön közös építési és üzem
viteli, valamint ellenőrzési 
operatív ütemterv. Gyorsítani 
kell a tanácsi engedélyezése
ket, és fokozottabb figyelmet 
kell fordítani a szervezésre, az 
együttműködés pontosabb ősz- 
szeli angol ás ára. A pályaudvar 
legfontosabb átépített szaka
szait 1983-ban állítják a forga
lom szolgálatába.

Eddig már elkészült Kelen
föld és a Déli pályaudvar kö
zött az ideiglenes vonalkor- 
rekció, amely lehetővé teszi a 
Ferencváros felé vezeti vonal 
számára az áthidalás megépí
tését-. A vonalkorrekció során 
kb. 50 méterrel eltolták a vá
gányt az eredeti helyéről, majd 
visszacsatlakoztatták a régi 
állomásfejre. A  leendő gyalo-

xcun „cáitri -L o i?
Néhány éve még az is

kolapadban ült. , Amikor 
1976-ban tisztté avatták, 
egyszer csak ott állt egyen
ruhában indítótárcsával 
szülőfaluja, Bodrogkeresz- 
túr felvételi épülete előtt.

— Na, nézd már a kis 
csitri lváncsó Évát — 
mondták az idősebb falu
béliek. — ö  fogadja, in
dítja itt a vonatokat. . .

A  kis csitri bői azóta fel
nőtt ember lett, férjhez 
ment. Majoros Józsefné — 
egy hároméves kislány 
édesanyja és főtiszt

— Minden úgy ment — 
az indulást kivéve —, 
mint a karikacsapás — 
mondja Majorosné. — Pos
tás szakközépiskolába je 
lentkeztem, de a felvételi 
nem sikerült. A  vasútfor- 
galmi szakközépbe viszont 
felvettek. Nem bántam 
meg. Most már elmondha
tom, hogy jó pályát vá
lasztottam. Felelősségteljes 
munka, amit csinálok, de 
szeretem.

Bizonyítja ezt az is, hogy 
az idei vasutasnapon ki
váló dolgozó kitüntetésben 
részesítették.

— Pedig jószerint még 
meg sem melegedett a 
munkahelyén — szól a be
szélgetésünkbe a fiatalasz- 
szony édesanyja. — Még

most is tanul a lányom. 
Tegnap is vizsgázott.

A  fiatal főtiszt mosolyog, 
és elmondja, hogy a kis 
állomáson — ahol egyéb
ként huszonnyolc ember 
teljesít szolgálatot — a for
galmista éjszaka egyedül 
van. ö  kezeli a személy- 
és árupénztárt is. Szóval1 
mindenhez érteni kell. Négy 
iparvágány tartozik az ál
lomáshoz, s ezért kereske
delmi ismeretekből vizsgá
zott éppen tegnap. *

— Mivel tölti a szabad 
idejét?

— Kézimunkázok. Aztán 
nyáron itt a nagy kert. A  
háziasszonyi teendőket sze
rencsére a mama ellátja, 
de a gyereknevelés az én 
gondom.

— És a férje?
— ö  borász. Tolcsván 

dolgozik az Állami Pincé
szetnél, és csak este van 
itthon. No, meg a hétvége
ken. Akkor — ha nem va
gyok szolgálatban — ko
csiba ülünk, és bemegyünk 
Miskolcra, színházba, vagy 
a környék nevezetességei
vel ismerkedünk.

— Ki keres többet a csa
ládban?

— Én — válaszol büsz
kén Majoroné. — Átlago
san havi ötezret. A férjem  
ezerrel kevesebbet.

— És emiatt nincs a csa
ládban „bérfeszültség” ?

— Miért lenne? ö  is 
kezdő ember. Az én mun
kaadóm jobban fizet. 
Mondja is néha viccesen, 
hogy a boroshordókról át
nyergel a vasútra. De hói 
ez képtelenség, mert ő is 
szereti a szakmáját. Már a 
nagyapja és az apja is vin
cellér vo lt . . .

— A maguk kertjében is 
szép a szőlő?

— Itt, Tokajhegyalján ez 
a háztáji. Ebből származik 
egy kis mellékes jövedelem.

A  fiatal főtiszt ismét a 
vasútra tereli a szót, El
mondja, hogy gyermekkora 
óta csodálja a vasutat 
Most, hogy már megvaló
sult az álma, sok mindent 
másképp lát. Ha az ipar
vágányokon való tolatás 
miatt valamelyik személy- 
vonatot néhány perccel is 
késlelteti, nagyon bántja a 
lelki ismeret.

— A késésnek persze
több oka is lehet. Én azt 
szeretném a legjobban, ha 
a vonatok olyan pontosan 
közlekednének, mint régen. 
Hogy a határban dolgozó 
emberek is a menetrend 
szerint közlekedő vonatok
hoz igazítanák ismét az 
órájukat. t "

Dávid József
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SZOT-elniikségi ütés napirendjén a kooperáció és a minőség

Csúcsforgalom

A Nyugati rendezőben
Ferencváros Nyugati rendezőjében szinte mindig csúcs
forgalom van. Az elmúlt fél évben az itt dolgozó vas
utasok különösen a TEEM-vonatok menetrend szerinti 
indítása terén értek el kiemelkedő eredményt. A 97 szá-

A SZOT elnökségének jú
nius 30-i ülésén a termelési 
kooperációk és á termékmi
nőség helyzetét, valamint az 
ezzel kapcsolatos szakszerve
zeti feladatokat vitatták meg 
a résztvevők.

Az ülés elé terjesztett je
lentés megállapította, hogy a 
vállalatok közötti szerződéses 
fegyelem betartását, a zavar
talan kooperációt még most is 
sok minden akadályozza. 
Emellett a termékek minősé
gének javulása is' lassabban 
halad a lehetségesnél. Kedve
ző fordulat tehát egyik vo
natkozásban sem következett 
be a kívánt mértékben.

Az előidéző okok közül a 
kooperációs szerződések ese
tében. kiemelték, hogy egyes 
nagyvállalatok visszaélnek 
monopolhelyzetűkkel, amely
nek pozíciójából gyakran vá- 
laszltják a könnyebb és ké
nyelmesebb megoldásokat 
Megállapították továbbá, hogy 
a minőség javulását kedve
zőtlenül érinti az ösztönző bé
rezés lassú elterjedése, a mi
nőségellenőrzés hagyományos 
módszere, a laza munkafegye
lem és igen sok esettben a ja
vulás feltételeinek a hiánya.

A szakszervezetek eddig is 
számos alkalommal szorgal
mazták, segítették és ellen
őrizték a termelési kooperá
ciót, különösen a termékek 
minőségével kapcsolatos kér
dések megoldását. Az ismert 
elvárásoknak ennek ellenére 
sem sikerült eleget tenni, így 
a szakszervezetek segítsége, 
mozgósító és felvilágosító 
munkája nem jutott kellően 
érvényre.

■A' SZOT elnöksége határo
zatban mondta ki, hogy a 
szakszervezetek az illetékes 
irányítószerveknél azt szor
galmazzák, hogy tegyék még 
érdekeltebbé a vállalatokat a 
minőség javításában, a koope
ráció fejlesztésében. A jó mi
nőség legyen érdeke a válla
latnak, a kisebb kollektívák
nak és az egyéneknek is. Az 
elnökség felhívta az ágazati
iparági szakszervezeteket, 
hogy értékeljék a kooperáció 
és a minőség területén kiala
kult helyzetet, s a partner ál
lami szervekkel közösen szab
ják meg a teendőket.

Ahí s vasúin is érvényes...

A SZOT-előterjesztés elké
szítése során az illetékesek 
több népgazdasági a Iá gaza tót 
vizsgáltak meg a termékmi
nőség és a kooperáció szem
pontjából. A közlekedést és\ 
azon belül a vasutat azonban 
nem vonták be a vizsgálati 
körbe. Elképzelhetően abból 
a megfontolásból, hogy a 
kooperációban a közlekedés
nek nem meghatározó a sze
repe. Pedig a  közlekedés a 
társadalom tevékenységének, 
természetes fejlődési folyama
tának nélkülözhetetlen része, 
összekapcsoló elem a terme
lés, az elosztás és a fogyasz
tás között. Teljesítőképessége, 
szervezettsége, műszaki szín
vonala, hatékonysága befolyá
solja a termelést, a lakosság 
ellátását, a társadalom szociá
lis és kulturális fejlődését, ez
zel jelentős szerepet játszika 
kooperáció és a minőség te
rületén is. Ezzel párhuzamo
san a termelési szerkezet, a 
termelési kooperáció változá
sának, kiterjesztésének jelen
tős gazdasági hatása van a 
közlekedésre.

A közlekedésre vonatkozó 
megállapítások — általános
ságban — a vasútra is érvé
nyesek. A MÁV-nak a jövő
ben is döntő szerep jut a köz
lekedési teljesítmények alakí
tásában. E vonatkozásban 
elegendő, ha a fajlagos ener

gia, illetve a munkaerő vas
úti felihasználására utalunk. 
Megállapítható, hogy a ma
gyar vasút, mind a hazai, 
mind az európai, és különö
sen a KGST-őrs zógok gazda
sági-társadalmi életének fon
tos tényezője. Ezért fejleszté
sénél nemcsak a hazai, ha
nem a külföldi igényekre, a 
KGST integrációján belül a 
termékszerkezet változásaira, 
a nemzetközi kooperációra is 
figyelemmel kell lenni.

A vasúti közlekedésben a 
fejlesztések hatására bekövet
kezett • szerkezeti változások 
(villamosítás, dízelesítés, a 
gazdaságtalan vonalak meg
szüntetése a körzetesítést stb.) 
a vasúti szállítás költségeit, 
¡termelékenységét, energiaigé
nyességét kedvezően befolyá
solták. Ezek a fejlesztések 
közvetlenül javítják a nép
gazdaság .más ágainak haté
konyságát is, a szállításban 
eltöltött rövidebb idő és a 
{szállítási költségek csökkené
se következtében. A termelési 
kooperáció szükségszerű kiszé
lesítésével egyre nagyobb lesz 
p, vállalatok közötti szállítási 
igény. Ez a közlekedéstől, 
ezen belül a vasúttól is jobb 
szervezettséget, pontos és biz
tonságos szállítást igényel.

A termelési kooperáció a 
hozzáigazított ütemes szállí
tást segítheti. Ez nagy feladat 
n vasút számára is, mert pél
dául csak a garantált kocsi- 
ráállítás is két vagy többolda
lú termelési kooperációt felté
telez. Különös jelentősége van 
minden területen a fuvarozó 
lés a fuvaroztató eredményes 
kapcsolatának, együttműködé
sének.

Jobban helytállnia loyarplacon!

. A szállítás korszerűsége és 
hatékonysága nemcsak a fu
varozó vállalaton múlik. A 
bútorgyár és a Bel kér fogad ó-| 
berendezéseinek kiépítésével, 
a bútorszállítás konténerizá- 
cáójával járó beruházás rövid 
idő alatt megtérülne az el
maradó károk és a szállítási 
költségek csökkenésének hatá
sára. Mindez korántsem jelen
íti azt, hogy bennünket, vas- 
(Utasokat az említett problé
mák ne érintetnének. A szál
lításnak is fontos a minőségi 
pldala, sőt a jövőben elsősor
ban ez lesz az, amellyel ki
emelten kell foglalkoznunk.

A szállítás minősége napja
inkban egyre nagyobb szerep
hez jut az üzemvitelben. Ezt 
a gazdasági, környezet válto
zása, a fuvarpiacon történő 
helytállás igénye meg is kö
veteli. Az elmúlt években a 
jvasút csak úgy tudta kielégí
teni a* fuvaroztató felek a 
¡népgazdaság áruszállítási igé
nyét, hogy szállítókapaci'tásá- 
nak kihasználtsága a maxi
mum körül mozgott, így ami
nőség kérdését a mennyiségi 
szemlélet háttérbe szorította.

Melyek azok a fontosabb té
nyezők, amelyek közvetlen 
hutással vannak a szállítások 
minőségére? Ezeket a legcél
szerűbb a két fő szempont 
szerint meghatározni.

1. Árufuvarozás: A vonat-
forgalom tervszerű lebonyolí
tása, a ■ menetrendszerűség és 
a vonatközlekedési terv elő
írásszerű betartása. A kocsi
forduló idők csökkentése, amit 
leginkább a kocsik állomáso
kon, rendezőpályaudvarokon 
eltöltött várakozási idejének 
csökkentésével, a gyorsabb ki
ás berakással lehet elérni. A 
számadások kocsiktól való el
választásának kiküszöbölése, 
pimít a vonatátvevői és azát- 
menesztői munka színvonalá
nak javítása eredményezhet. 
A vonatácsorgások, feltartások 
és feloszlatások számának 
csökkentése. A kocsi-gazdálko
dási munka színvonalának ja
vításával csökkenthető az 
üreskocsi-futósok részaránya, 
jobban és gazdaságosabban ki
elégíthetők a .fuvaroztató! igé
nyek. Az áruk sérülésmentes 
^továbbításával megelőzhetők a 
népgazdasági károk. A nagy
ságrendet jói példázza, hogy 
1979-ben több mint 280 millió

forintba kerülték a 'kártéríté
sek és az azokkal járó impro
duktív költségek. Ez az ösz- 
szeg 39 millió forinttal halad
ta meg az 1978. évit.

2. Személyszállítás: A jelen
legi energiahelyzetben nép
gazdaság! érdekké válik, hogy 
az utazóközönség nagyobb 
mértékben vegye igénybe a 
vasút szolgáltatásait, mente
sítve ezzel a lényegesen ener- 
giaigényesebb közúti közleke
dést.

A vasúttal szemben tehát 
jogos az elvárás, hogy a sze
mélyszállítást olyan színvona
lon bonyolítsa le, amely meg
közelítőleg felveheti a ver
senyt az autó áltat nyújtott 
kényelemmel és gyorsasággal. 
Ezen elvárásoknak az utóbbi 
években tapasztalt fejlődés el
lenére sem sikerült kielégí
tően eleget tenni. A lehetősé
geket is figyelembe véve a 
személyszállítás minőségének 
javításában a vasutas dolgo
zók akkor tehetnek legtöbbet, 
ha menetrendszerűen, helye
sebben : p o n t o s a n  közle
kedtetik a vonatokat, bizto
sítják a kocsik és az utaste
rek tisztaságát, kellő világí
tását és fűtését, udvariasan vi
selkednek és figyelmesen tá
jékoztatják az utasokat.

Kisebb ráfordítással

A személy- és áruszállítási - 
alaptevékenység minőségének 
^biztosítása elsősorban az 
üzemviteli dolgozók feladata. 
A háttérben azonban ott dol
goznak mindazon szakszolgá
latok, amelyek megteremtik o 
a feltételeket. A pályafenn
tartás, a járműjavító üzemek,
(.i különböző építési főnöksé
gek, a szertárfőnökségek dol
gozóinak tevékenysége tehát 
alappillére a vasútüzem mun
kájának. Az a minőség, ame
lyet ők nyújtanak, hatással 
van az üzemvitel biztonságá
ra és szervezettségére. t Ezért 
kell követelménynek tekinte
ni a karbantartási és javítá
si technológiák pontos betar
tását, a jó minőségben el
végzett javításokat, a pálya
rekonstrukciók tervszerű meg
valósítását.

Kétségtelen, hogy (különö
sen az elmúlt egy évben) a 
minőség alakulásában pozitív 
változások történtek. Nem is 
kis mértékben javultak az 
pdyan mutatók, amelyek éve
ken keresztül gondot .okoztak 
p vezetésnek és a végrehajtó 
szolgálat dolgozóinak egy
aránt. Ezeknek már kézzel
fogható gazdasági eredmé
nyük is'van. Elég csak az ide
gen kocsikkal történő helyes 
gazdálkodás következtében lé
nyegesen javuló egyenlegre 
utalni. Saját érdekünk, hogy 
ezt a folyamatot a jövőben 
erősítsük, hisz a vasút ered
ménye nemcsak a bevételek 
növekedésével emelhető, ha
nem a ráfordítások csökken
tésével is. Ha most kevesebb 
a szállításra felkínált áru, 
mint amennyit -terveztünk, ak
kor minden erőnkkel arra kell 
.törekedni, hogy ezt a keve
sebbet gazdaságosabban, gyor
sabban, sérülésmentesen, • ki
sebb munkaráfordítással jut
tassuk el rendeltetési helyé
re. Belső tartalékaink erre le
hetőséget kínálnak.

A MÁV speciális feladatá
ból adódóan viszonylag kevés 
vállalattal folytat kiterjedt 
kooperációs tevékenységet de 
a mi vonatkozásunkban is 
nyugodtan beszélhetünk a fu
varoztató felekkel és más köz
lekedési vállalatokkal kiépí
tett kapcsolatokról, illetve a 
hálózathoz közvetlenül csatla
kozó idegen vasutakkal való 
együttműködésről. Javítani
való e területeken is akad bő- 
pen. Elég csak a kocsiállás- 

* pénzes órák magas számáról, 
Vagy a fuvarozási határidő
túllépésekről beszélni. Ezek is 
bizonyítják, hogy a szállíttató 
felek és a vasút közötti szer
ződések betartásával ma még 
elég sok probléma van.

A vállalatok közötti jó ko-. 
operációs kapcsolatoknak 
egyik fontos láncszeme apon- 
tos szállítás. A vasút tehát 
úgy is részt tud venni a vál
lalatok együttműködésének ja
vításában, hogy időben és ma
radéktalanul kielégíti szállítá
si igényeiket, és emellett spe
ciális kívánságaiknak is eleget 
vtesz (Példa erre a garantált 
¡kocsikiállítás' a garantált fu
varozási határidő stb.)

Szakszervezeti feladata ink

Az elkövetkező időben szak- 
szervezetünk termelést segítő 
tevékenységében az eddig em
lített kérdéseknek nagyabb 
szerepet kell kapniuk. A szál
lítások minősége, valamint a 
fuvaroztató felekkel való 
együttműködés színvonalának 
javítása érdekében szakszer-' 
vezeti szerveinknek az alábbi 
célok elérésére kell töreked
niük:

O Szorgalmazzák, hogy az 
áru- és személyszállítás 

(minőségi mutatóinak javítása 
palában érdeke legyen mind 
a vasútigazgatóságoknak, mind 
a szolgálati helyeknek és az 
egyes dolgozóknak. Ehhez a 
gazdasági vezetőkkel együtt
működve ki kell bővíteni a 
minőségre eddigieknél sokkal 
jobban ösztönző bér- és jutal
mazási rendszereket. Működ
jenek közre a minőségi kö
vetelmények kidolgozásában és 
¡azok lebontásában egészen a 
végrehajtás szintjéig.

O! Kísérjék állandóan figye
lemmel a minőségi mun

kát akadályozó tényezőket, 
azokat jelezzék a gazdasági 
vezetőknek, és segítsék meg
szüntetésüket. Foglalkozzanak 
az eddiginél fokozottabban a 
károk okainak feltárásával, és 
a gazdasági vezetőkkel együtt 
tegyenek hatékony intézkedé
seket a károk megelőzése ér
dekében.

O Tájékozódjanak rendsze
resen a minőségi muta

tók helyzetéről. Az üzemré
szek, a szocialista brigádok és 
az egyéni munkaverseny 
résztvevőinek megítélésénél a 
minőségi teljesítmény legyen 
a mérce.

O A termelési agitációs 
munkában kerüljön elő
térbe a gazdaságos szállításra 

való törekvés. A Magyar Vas
utas, a különböző kiadvá
nyok és az üzemi híradók 
rendszeresen foglalkozzanak a 
minőségi kérdésekkel. A vas
utas dolgozók gondolkodás- 
módját Jconkrét példákkal irá
nyítsák az új követelmények
re.

O Törekedjenek arra, hogy 
az üzemi demokrácia 

megfelelő fórumain rendsze
resen értékeljék a minőségi | 
feladatok végrehajtását. E fó
rumokon, valamint tapaszta
latcserék szervezésével is já
ruljanak hozzá az új kezde
ményezések elterjedéséhez, a 
minőség javításában élenjáró 
dolgozók, brigádok népszerűsí
téséhez.

O Szakszervezeti szerveink 
az üzemvitel területén is 

szorgalmazzák a DH-munka- 
rendszer érdemi bevezetését. 
Ehhez dolgozzanak ki ajánlá
sokat, és segítsék a dolgozó
kat megismertetni a Díj
rendszer lényegével.

O A vasút és a fuvaroztató 
felek együttműködésének 

javítása érdekében szakszerve
zeti szerveink minden szinten 
szélesítsék kapcsolataikat a 
nagy száUítattók szakszerveze
ti szerveivel. Kössenek továb
bi együttműködési megállapo
dásokat, és ezek elsősorban az 
eszközök jobb kihasználását, 
a szerződések pontos betartá
sát, a szolgáltatás minőségé
nek javítását tűzzék ki célul.

Szemőtk Béla 
a vasutas-szakszervezet 

titkára

zalékos célkitűzést 99,4 százalékra teljesítették

Pálinkás János gurításvezető 32 éve dolgozik a pályaud
varon. Napi gurítási teljesítményük 1250 kocsi

A toronyban Lukács István és Nemesi Mihály kezeli a 
vágányféket

(Lőrincz János képriportja)
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NEM LEHET MELLEBESZELNI (2.) A  NYÁRI FŐIDÉNYBEN

Válaszolunk az újítók jogi kérdéseire

A Minisztertanács már idé
zett újítási rendeletének 3. §-a 
4. bekezdése értelmében „aki 
az (1) bekezdésben megjelölt 
javaslattevővel szemben bi
zonyítani kívánja, hogy a ja
vaslat tárgyát képező megol
dás egészben vagy részben tő
le származik, kérheti a bíró
ságtól, hogy szerzőnek vagy 
társszerzőnek ismerjék el”.

Ha tehát valaki bizonyítani 
akarja, hogy a vállalathoz újí
tási javaslat formájában be
nyújtott megoldásnak nem az 
újítási javaslatban- szerzőként 
megjelölt személy vagy szemé
lyek, hanem teljes egészében 
ő, vagy részben 6 is a szerző
je, e jogát a bíróság előtt kell 
érvényesítenie. Ilyen esetben a 
perben az alperes az a sze
mély, (személyek), aki (akik) a 
benyújtott újítási javaslatban 
szerzőként, vagy társszerző
ként van (vannak) megjelölve.

írásbeli 
nyilatkozat ?

teleknek (viszonylagos újdon 
ság, munkaköri kötelesség, je
lentős alkotó teljesítmény 
stb.). Ha úgy találja, hogy e 
feltételeknek a javasolt megol
dás megfelel, az újítóval hasz
nosítási szerződést köt, amely
ben a díjazás mértéke, folyósí
tási rendje, tekintetében is 
megállapodnak. Ha a javas- 
lattevő újítói jogait a vállalat 
nem ismeri el, jogában áll kö
vetelését bírói úton érvénye
síteni.

Elévülési U ö
Felmerül a kérdés — s e  te

kintetben számos, egymástól 
eltérő magyarázattal 'találkoz
hatunk —, hogy ezt a követe
lést meddig érvényesítheti a 
javaslat szerzője.

A PTK 324. §-ának (1) be
kezdése a következőket tartal
mazza: „A  követelések öt év 
alatt elévülnek, ha a jogsza
bály másként nem rendelke
zik.”

Most már az a kérdés, hogy
A vállalat az újítási rendelet az elévülés kezdő időpontjá

3. § (3) bekezdése értelmében, 
az újítási javaslat nyilvántar
tásba vétele után „ . . . a  szerző 
személyét, vagy a szerzőség 
arányát csak a javaslattevő 
hozzájárulásával, vagy jogerős 
bírói ítélet alapján” változtat
hatja meg. Ez azt jelenti, 
hogy ha valaki a vállalatnál 
azzal az igénnyel lép fel, hogy 
egy nyilvántartásban szereplő 
újítási javaslatban foglalt 
.megoldásnak ő, vagy ő is szer
zője, azt a vállalat csak akkor 
ismerheti el, ha ezt a  javaslat
ban szerzőként feltüntetett 
személy írásban kinyilatkoz
tatja. Ilyen nyilatkozat hié

nák mit kell tekinteni. Az ú jí
tási javaslat elutasítása jog
erőre emelkedésének a napját, 
vagy a hasznosítás megkezdé
sének a napját?

Az ötéves elévülés kezdő 
időpontja az az időpont, ami
kortól valakinek joga van va
lamit követelni.

Vajon van-e joga például 
újítási díj követelésére egy 
újítónak mindaddig, amíg az 
általa javasolt megoldást nem 
hasznosítják? Nyilvánvaló, 
hogy nincs. Újítási díj iránti 
igénnyel a javasolt megoldás 
szerzője csak attól az időpont
tól kezdve léphet fel, amely

nyában a szerzők személye és időponttól az általa javasolt 
a szerzőség aránya .tekinteté- megoldást a vállalat hasznosí- 
ben csak jogerős bírói ítélet ânj kezdte. 
kötelezheti a vállalatot bármi- Összefoglalva tehát azt mand- 
lyen változtatásra. hatjuk, hogy ha egy hasznosí-

Az újítási rendelet 14. §-ának tási igény hiányában elutasí- 
(4) bekezdése pedig kimondja, tott újítási javaslatban foglalt 
hogy: „Aki mással szem- megoldásit — ha az megfelel a
ben szerzőségi (tánsszerzőségi) 
igényt kíván érvényesíteni, 
legkésőbb az újítás hasznosí
tásának a megkezdésétől szá
mított egy év alatt fordulhat 
a bírósághoz.”

Orvosolták 
a sérelmet

Régi sérelme volt sok újító
nak, hogy javaslataikat azon a 
címen, hogy

— nem tartják megvalósít
hatónak,
, — nem tartják gazdaságo

san hasznosíthatónak,
— nincsenek meg a haszno

sításhoz szükséges műszaki,
gazdasági feltételek,

elutasították, de pár évvel 
később hivataliból, vagy mások 
javaslatára hasznosították. Az 
eredeti javaslattevők újítód jo
gaikat csak a legritkább eset
ben .tudták érvényesíteni. Egy
séges bírói gyakorlat sem ala
kult ki ebben a ¡kérdésben.

A rendelet orvosolja ezt a 
sérelmet, és a 4. § (2) bekez
dése úgy rendelkezik, hogy: 
„Ha az újítási javaslatot a 
vállalat azért utasította el, 
mert azt nem tartotta haszno
síthatónak, vagy nem kívánta 
hasznosítani, de az elutasítást 
követően mégis hasznosítja, a 
3. § (1) bekezdésében megha
tározott javaslattevőt kell a 
megoldás szerzőjének tekinte
ni.”

E jogszabályi rendelkezés 
szerint tehát egy hasznosított 
mégoldás szerzőjének azt kell 
tekinteni, aki azt a vállalathoz
— újítási javaslat formájában
— elsőként terjesztette elő.

Hogyan kell tehát ilyen eset
ben az újítónak eljárni?

Ha azt tapasztalja, hogy a 
benyújtott újítási javaslatában 
leírt megoldást a válialaiF" — 
bár korábban ettől elzárkó
zott r— hasznosítani kezdte, 
kérnie kell a vállalattól, hogy 
újítói jogait ismerje el.

A vállalatnak jogában áll az | 
újító jogait elismerni. Ebben 
az esetben vizsgálnia kell, hogy 
az általa hasznosított megol
dás megfelel-e a rendelet 2. § 
(1) bekezdésében foglalt felté-

rendelet 2. § (1) bekezdésében 
foglalt feltételeknek — a vál
lalat később bármikor hasz
nosít, az, aki azt újítási javas
lat formájában a vállalathoz 
elsőként nyújtotta be, a hasz
nosítás megkezdésétái számí
tott 5 éven belül léphet fel 
újítási díj iránti igényével. A 
hasznosítás megkezdésétől szá
mított öt év letelte után köve
telése bírói úton már nem ér
vényesíthető.

Dr. Gyóni Béla

Kisebb létszámmal is helytálltak 
Balatoafüred állomás dolgozói

Balatonfüred állomáson jú
nius közepétől augusztus de
rekáig tartott a szokásos nyá
ri főidény. A bevétel a tavalyi 
időszaknak megfelelően ala
kult, sőt még néhány százalé
kos többlet is mutatkozik.

Júliusban 42 092 volt az el
adott jegyek száma. Ez nem 
tükrözi a tényleges utasforgal
mat, mert ennek a kétszeresét 
teszik ki azok az utasok, akik 
menettérti jeggyel érkeztek, s 
az állomáson csak bélyegez
tettek. Növelte a bevételt az 
is, hogy a helyi IBUSZ-iroda 
az idén már nem adott ki kül
földi vasúti jegyeket.

A füredi állomásnak hat 
pénztárosa van, két nappalos, 
egy pedig éjszaka teljesít szol
gálatot. A kiszolgálásban nem 
volt fennakadás — még a jú
nius 1-től bevezetett menet
jegy-korszerűsítést is hamar 
„átvészelték” — bár az új je
gyek itt is késtek. Örvendetes 
tényező az is, hogy az infor
mációs feladatokat ellátó két 
dolgozó rendelkezik már né
met nyelvtudással — egyikő
jük ősztől, a forgalom csökke
nésével, a raktárban dolgozik 
majd.

Korántsem nyújt azonban 
ilyen megnyugtató képet a ta

gyen látják el ezt a fontos — 
főleg nyáron az — feladat
kört. Pedig a forgalmas állo
más területének tisztántartása 
mellett még heti négy; vasár
naponként egy szerelvény ta
karítását is el 'kell végezniök. 
Munkájukat — bár gépkezelő 
is csak egy van — korszerű 
takarító gépek segítik: 2 ko
saras Román emelő, 1 Rapid 
típusú seprő-porszívó és 1 ma
gas víznyomással dolgozó fel
mosó berendezés.

A nyári idényben így nagy 
segítséget jelent a négy ka
zánfűtő munkája. Ketten ru
határosként, ketten pedig víz
töltőként, takarítóként dolgoz
nak.

A három tucatnyi váltó 
egyetlen tisztítóját a tavasz 
végén megtartott felmérés so
rán tartalékossá léptette elő a 
szombathelyi vasútigazgatóság, 
s feladatkörét a málházók vet
ték át. Az övével együtt ösz- 
szesen tizenhat mnkakört 
szüntettek meg. A füredi kol
lektíva azóta már túltette ma
gát a létszámcsökkentés okóz
ta nyomott légkörön.

Szükség is van az átszerve
zésre, hiszen április 1-től Fü 
red állomás irányítása alá tar
tozik Arács és Csopak is. 
Gyors döntések, átirányítások

karítás. A  tíz főnyi taka- nélkül nehéz volna eleget ten- 
rítószemélyzet helyett csak né- ni a megnövekedett feladatok-

P A L Y A T A K  AR I T A S

TI Ü U I

(Kesztyűs Ferenc rajza)

ENYÉM, TIED, K IÉ ?  (3.)

b á li ru h a
Különös tárgyak a kocsifosztogatók „kelléktárában'

Az asztalomon néhány je
lentés és statisztikai kimuta
tás az új beszerzésű személy- 
kocsik rongálásáról, az utasok 
által okozott sérülésekről, ami 
ugyancsak a személykocsikban 
esett. Minderről egy debreceni 
kalauznő, aki szolgálatának 
hét éve alatt csak egyetlen ab
lakbetörőt ért tetten, ezt 
mondja:

— Szinte naponta látunk öt
hat bicskavágással ejtett sebet 
a bőrüléseken. Tarthatatlan 
helyzet az is, hogy a jegyvizs
gáló kollégák szinte már fél
nek bármiért pótdijat beszed
ni, mert valahol, valamelyik 
állomásnál az ülés felhasításá
val válaszolnak rá a gazembe
rek . . .

Ugyanilyen értelmetlenül 
lopkodják egyesek a vasúti 
személykocsik villanykörtéit. 
Ezek az égők 24 Voltosak, a 
foglalatuk is különleges szab
vány szerint készült, másutt 
tehát egyáltalán nem használ
hatók. Miért teszik h á t...?

— Vannak, akiknek a vona
ton jól jön a sötétség — szól 
a kalauznő, majd eltűnődik 
egy pillanatig azon, hogy

mondja-e tovább, amit elkez
dett. Aztán mégis folytatja: — 
Néha förtelmes „diákcsínyek” 
fordulnak elő, amelyekből a 
lányok is kiveszik részüket. Le 
ne írja, hogy például léggömb 
helyett mii eregetnek el a ko
csikban!

Ez persze semmi ahhoz ké
pest, hogy Hajdú-Biharban 
vannak olyan falvak, ahol éj
szakánként kőzápor fogadja a 
robogó vonatot. Az ilyen és a 
hasonló esetek megszüntetése 
érdekében szükséges, hogy né
ha civilbe öltözött rendőr is , 
kísérje a szerelvényeket.

De nézzük e rövid beszélge
tés után a károkról összeállí
tott kimutatást:

Legtöbbször az ablaküvegen 
töltik ki bosszújukat a „van
dálok” . Tavaly tehát 269-szer 
fordult elő személykocsik ab
lakainak a bezúzása — csak a 
debreceni vasútigazgatóság te
rületén. Elloptak ezenkívül 57 
tükröt a fülkékből, illetve a 
mosdókból, s elvittek továbbá 
59 fényképet, kerettel, vala
mint 56 hamutartót, ugyan
annyi mosdókagylót és 9 fedő
lapot a WC-ülésekről. Az el
tulajdonított függönyök száma

és értéke sem csekély. Ez 
utóbbi adattal egyébként szo
rosan összefüggésbe hozható 
Iszály Mihálynak, .Debrecen 
állomás egyik kapusának ese
ménykönyvi jelentése, amely 
így hangzik:

„Február 2-án 21 óra 10 
perckor ellenőrzést tartottam 
a nem dohányzók várótermé
ben, amikoris egy olyan sze
méllyel találkoztam, aki vas
úti kocsik függönyéből készült 
öltözetet viselt. Igazolásra szó
lítottam fel, de az intézkedés 
eredménytelen maradt, mert 
megszökött. . . ”

Mivel az eset farsang idején 
történt, az illető nyilván jel
mezes bálra varratta a külö
nös ruhát. De mire használha
tók vajon a levágott ablakfel
húzó fogantyúk? No és — úgy 
látszik — a porral oltó készü
lékek is nélkülözhetetlenek a 
tolvajok „kelléktárában”, akár
csak a W. C.-k mozaiklapjai.

Summázva mindezt: elvit
tek, összetörtek 878 vasúti tár
gyat egy év alatt a kocsik fosz
togatói. A mintegy negyedmil
lió forintos kárt velünk, mind
annyiunkkal fizettetik meg.

Szalai Csaba

nak. Az újdonsült segédtisztek 
is gyorsan cserélődnek a kü
lönböző posztokon, .megfelelő 
szolgálati idő és a szakvizsgák 
megszerzése után ugyanis szol
gálattevővé lépnek elő. Után
pótlásukról nem könnyű gon
doskodni.

A teherszállítási csúcsidő- 
szakot Füreden nem az ősz, 
hanem a nyár jelenti. Napon
ta 3—4 vagont tesz ki a sok 
göngyöleg. A helybeli malom 
heti 4—5 vagon lisztet, korpát 
ad föl, a borforgalmi vállalat 
is hasonló tételben szállíttat. 
A partnerek közül egyedül a 
Tüzép késedelmeskedik a ra
kodással. Ennek az az oka, 
hogy míg régebben az állomás 
területén saját rakodógépet 
üzemeltettek, most — ki tud
ja miért? — Veszprémből hoz
zák a rakodógépet, ami két- 
három nap késedelmet jelent.

Mindezek ellenére a kocsi
tartózkodáson sikerült fél szá
zalékot javítani és a terhelés 
is kedvezően alakult az állo
máson.

Sipka Tamás

A S Z O C I A L I S T A  K U L T Ú R Á É R T

Kitüntetés
A művelődésügyi miniszter 

augusztus 20., az alkotmány 
ünnepe alkalmából a Szocia
lista Kultúráért jelvénnyel 
'tüntette ki a Debreceni MÁV 
Filharmonikus Zenekar két 
tagját: Gellén László oboamű
vészt és Fejes Márton harso- 
naművészt.

Zárszámadás 

a sárvári KST-ben
Augusztus 5-én délután 290 

ezer forint betétet és kamatot 
fizettek ki Sárváron a vasutas 
kölcsönös segítő takarékpénz
tár 71 tagjának. Alakuláskor 
— 19 éve — a csoport betét
jeinek összege havonta 1800 
forinttal gyarapodott, az idei, 
havi 23 000 forint növekedés
sel szemben. 1961-ben az egy 
főre jutó betét kétszáz forint 
volt, jelenleg pedig többen 
ennek a tízszeresét, havonta 
kétezer forintot is félre tud
nak tenni a fizetésükből.

A takarékossági évet min
dig augusztusban kezdő és 
záró vasutas KST az elmúlt 
12 hónapban mintegy 100 ezer 
forint hitelt nyújtott tagjai
nak.

ÍGY A TÖBB! KÖZÜL

Az Északi Járműjavító mondott avatóbeszédet. Hang- 
Üzemben — részint társadal- súlyozta többek között, hogy 
mi összefogással — 150 sze- az óvodai hálózat bővítése 
mélyes óvodát építettek, fontos társadalmi igény. A 
amelynek átadására augusztus vasút a gyermekintézmények 
26-án került sor. Megjelent az bővítésével elsősorban a fiá 
átadási ünepségen Kemény kai dolgozók gondjait igyek- 
Péter, a X. kerületi pártbi- szik enyhíteni. Ebben az év- 
zottság titkára, Szemők Béla, ben adták át a székesfehér-
a vasutas-szakszervezet titká
ra és dr. Barta Györgyné, a 
kerületi tanács elnöke. Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes

Gulyás János ünnepi beszédéi 
mondja

vári járműjavító 100 szemé
lyes óvodáját. Ezenkívül öt
ven hellyel bővítették a szol
noki járműjavító, 25-tel pe
dig a Landler járműjavító 
óvodáját.

Az Északi járműjavító most 
elkészült 150 személyes kor
szerű óvodája 21 millió fo
rintba került. Az üzem dol
gozói vállalták a generál ki
vitelezői munkát. Ezek után 
már a járműjavító dolgozói
nak minden óvodás korú 
gyermekét el tudják itt he
lyezni, sőt lehetőség nyílik ar
ra is, hogy a budapesti igaz
gatóság területén dolgozó vas
utasok több óvodás korú 
gyermekét is felvegyék ide. 
Ebben az évben a debreceni 
igazgatóság területén is átad
nak egy 200 személyes óvodát 
és egy 60 gyermek befogadá
sára alkalmas bölcsődét, Sze
geden pedig a postás dolgo
zókkal közösen építenek egy 
gyermekintézményt.

Gulyás János megköszönte 
a járműjavító valamennyi dol
gozójának, a beruházóknak és 
kivitelezőknek a munkáját,

| majd az óvoda építésében 
I élenjárt dolgozóknak jutalmat 
j és kitüntetéseket adott át. 

Utána a vezérigazgató- 
helyettes átvágta az óvoda 
bejárata előtti nemzeti színű 
szalagot. A gyermekek műsor
ral kedveskedtek az építők
nek.

Kőhidi László

P ir o gig

I f g l p J M f f

A  kicsik már birtokba vették a játszóteret
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IDEÁLIS KÖRNYEZETBEN Cascosok kérték :

Öreg kocsival se „ szőrözzön ”

Búcsú a kisvasúitól

Látogatás a zánkai oktatási és üdülőtelepen

| Az állomás tőszomszédságá
ban található Zánka-Köveská- 
lon a MÁV oktatási és üdülő
telepe.

Az első látásra talán barát
ságtalannak tűnik az öt szürke 
barakk, amelyet valamikor 
felvonulási épületnek használ
tak, ám a kényelmes, jól fel
szerelt szobák, a tágas, tisz
ta tüsolók, társalgók, no meg 
az épületek közötti terület 
zöldje, a sok virág — és fő
ként a Balaton — hamar old
ják a kép sötétebb színeit.

Télen, nyáron
Az épületek közül három 

egyenként 15 szobás, ezenkí
vül ott kapott helyet az étte
rem és konyha, ahol 140 em
bernek terítenek egyszerre. A 
sort az 5-ös épület zárja, 
amelyben az orvosi rendelő és 
a büfé található.

Az oktatási és üdülőtelep — 
rövid megszakítással — egész 
évben üzemel. Szobái jól fűt- 
hetők, mindegyikben olajkály
ha van. Tavaly az október vé
gétől december közepéig tar
tó „holt időt”  jól használták ki 
a gondnokság dolgozói: ekkor 
került sor a teljes, külső-belső 
tatarozásra, értve ez alatt 640 
négyzetméternyi parkettázást 
is.*

Az idén a soproni fütőház 
KISZ-esei voltak az első ven
dégek, majd a kelenföldieknek 
következett kétszer egy hetes 
vontatási-energetikai tanfo
lyam. Utánuk ismét KlSZ-esek 
vették birtokba a terepet: az 
építési és géptelep főnökség 
KISZ-bizottsága tartott to
vábbképzést.

Családosok
paradicsoma

.Április elejétől „bérbeadták” 
az épületeket — mint teszik 
ezt bölcsen mindig, ha éppen 
nincs tanfolyan, vagy üdülte
té s — a Röntgen és Kórház- 
technikai Vállalatnak. Ez az 
időszak nemcsak egy kis be

vételt hozott, de alkalmat te
remtett a dracinák, pálmák 
kiültetéséhez és az ágyneműk 
javításához is.

Május utolsó hetében a tit
kos ügykezeléssel foglalkozók
nak tartottak itt tanfolyamot, 
utána pedig — június 3-án — 
megkezdődött a szeptember 
derekáig tartó üdültétési sze- I 
zon. Attól kezdve a Szak- és \ 
Szerelőipari, valamint más 
építési főnökségek — buda
pesti, miskolci, szentesi, jász- 
kiséri — dolgozói nya
raltak itt. Turnusonként átla
gosan 90 felnőtt és félszáz gye
rek kapott ide beutalót.

A  konyhán* amely immár 
kilenc éve működik, az újak 
és a visszatérők legnagyobb, 
megelégedésére naponta' 260— 
270 személynek főznek. Innen 
kosztolnak a közeli postás 
üdülő vendégei, a Gyógyszer- 
kutató Intézet és a Pesti Épí
tőipari Szövetkezet dolgozói 
is.
> A beutaltaknak a szobát, a 

teljes ellátást 36 forintos térí
tésért biztosítja a szakszerve
zet, illetve a gyerekek után 20 
—24 forintot kell fizetni.

Csicsó, Tolod, 
Monoszló

A strandolás és a házi spor
tolás mellett a legnépszerűbb 
program a környék nevezetes
ségeinek felkeresése. Van mit 
járni, látni: aki a zöld jelzést 
követi, eljuthat Antalfára, a 
csicsói öreg bükkfához (500 
éves!), a tálodi romokhoz és 
Nagyvázsonyba, ahol a Kini
zsi vár van. A kék jelzésű 
út Kabhegy felé visz, a sárga 
Hegytüre, Monoszlóra, a Do
bogó-patak völgyébe; a Ki
rálykői bazaltsziklákhoz.. .

Az önfeledt nyár után ismét 
a továbbképzések, tanfolya
mok színhelye lesz az üdülő. 
Szeptember végén a Nyugati 
pályaudvar KISZ-szervezete és 
a KPM 1. szakosztálya tartja 
itt mozgalmi, szakmai konzul
tációit.

Sipka Tamás

az Állami Biztositó
Szeptember 1-től új szerződés köthető

Magyarország közútjain 503 
ezer olyan gépjármű fut, ame
lyek tulajdonosai cascoszerző- 
dést kötöttek. Ez a biztosítási 
fajta az eltelt 14 év alatt nép
szerűvé vált. Az 1966-ban be
vezetett eredeti változatot csu
pán 1972-iben kellett az autó
zás’ új igényeihez igazítani. A 
szerződés megújítására az el
telt 8 év alatt sem került sor. 
mert a felmerült gondokra az 
Állami Biztosító rugalmasan 
reagált. Minden esetben

díjemelés nélkül bővítette 
cascoszolgáltatásait.

A több kár, a motorizáció 
területén bekövetkezett válto
zások — értékesebb gépjármű- 
park, az alkatrészek, a javítá
si költségek emelkedése — 
megnövelték az Állami Bizto
sító által kifizetett kártérítés 
sek összegét. Közben újabb 
igények is felmerültek. Ezért

új, szélesebb választékot 
nyújtó cascoszerződést

dolgozott ki az Állami Bizto
sító. Ennek bevezetésére 1980. 
szeptember 1-én került sor.

A casco díját a jövőben a 
kocsi értéke és a kiválasztott 
önrészesedés összege együtte
sen határozza meg. Lehetőség 
lesz arra is, hogy az autósok 
önrészesedés nélküli szerződést 
kössenek. Választékbővítést 
jelent az úgynevezett részle
ges cascobiztosítás is, amely a 
töréskárok kivételével a hatá
rozatlan időre szóló casco va

lamennyi szolgáltatását tar
talmazza.

A kártérítés feltételei között 
már nem szerepel az „avulta- 
tás”, tehát bizonyos kivételek
től eltekintve (alváz, karosszé
ria, komplett motor)

a teljes helyreállítás költ
ségeit fizeti meg a biztosí

tó,
az értékemelkedés levonása 
nélkül. Ezért a régi autók tu
lajdonosai számára is előnyös 
az új casco.

Felemelték a balesetbiztosí
tási összegeket, megtérítik a 
parkoló gépkocsikból ellopott, 
személyi használatú tárgyak 
értékét. Kifizeti a biztosító — 
forintban j— a szocialista or
szágokban bájba jutott autó
sok hazautazási költségeit is. 
Szerepel a kötvényfeltételek
ben az elektromos berendezé
sekben keletkezett, valamint 
a lezúduló hótömeg, a belvíz 
és a felhőszakadás áltol oko
zott károk megtérítése is.

A balesetmentesen vezető 
autósok továbbra is díj
visszatérítésben részesül

nek.
Az 1980. szeptember 1. előtt 

kötött cascoszerződ és ek nem 
szűnnek meg automatikusan. 
Mindaddig érvényben marad
nak, amíg az ügyfél el nem 
adja kocsiját, illetve másikat 
nem vásárol. Az új tulajdono
sok viszont az új cascobiztosí- 
tás formái közül választhat
nak.

A nyíregyházi fiatalok készítik

Játékrasút as úttörőknek
A  nyíregyházi csomópont 

RlSZ-bizottságának fiataljai 
elektromos játékvasutat készí
tenek a szabolcsi úttörőknek 
és kisdobosoknak. A. nyolc 
négyzetméter alapterületű te
repasztal — amelyen a tervek 
szerint több szinten futnak 
rriajd a szerelvények — már 
helyére került Nyíregyházán, 
az úttörőház épületében. Ed
dig 12 ezer forint értékben vá

sároltak különböző tereptár
gyakat, vagonokat és mozdo
nyokat.

A fiatalok már megkezdték 
Tardi András távközlés techni
kai műszerész irányításával a 
szerelést. Ha élkészül a beren
dezés, egyszerre 2—3 pajtás 
irányíthatja egymástól függet
lenül a forgalmat. Az ajándé
kot a Télapó hozza majd a 
gyerekeknek.

Don Juan meg a
ÜJSAGH tR: „N em  mindennapi élményben részesülnek azok, 

aikük augusztus 5. és R ,  valamint szeptember 16. és 02. között 
a franciaországi Cévennes-hiegysögbein Nevérs és Vichy közt 
közlekedő szerelvényeken utaznák. Egy vállalkozó kedvű am a
tőr színtársulat ugyalnáts bejelentette, hogy ezekben az idő
pontokban a  vonatokon Csehov-darab okát adnak elő. Minit 
mondották, a  színháznak természetesen nem  lesz függönye, de 
az égbolt valóságos lesz, akárcsak a felhók, az útközben lát
ható falvak, a hegyek, a tavak.’*

idő — valóságos felhők takar
ták el a  valóságos eget — sö-

: Ördög tüdja miért alakult 
ekként, de tény: sem augusz
tusban nem jártam arra sem 
szeptemberiben nem visz az 
utatm a franciaországi Cóven- 
nes-hegységbe, augusztusban 
Kiskundélegyházára utaztam, 
szeptemberiben pedig — a  jel
zett időben — Dömsödön akad 
dolgom), így hát nem látha
tom a vonatszínház Csehov- 
előadásait, őszintén sajnálom, 
utóvégre mindez valóságos fel
hőkkel, falvakkal, hegyeikkel 
és tavakkal körítve valóban 
nem mindennapos élmény. 
Még akkor sem, ha a vállal
kozó kedvű előadóművészek 
— amatőrök. Az amatőr ptá- 
voltuk valamelyest azért meg
vigasztal mert — bár az új
ságok nem szerepeltetik híreik 
között — a magyarországi vo
natokon is megannyi amatőr 
tart színielőadást, ugyancsak 
valóságos felhők, falvak, he
gyek, s tavak szolid statisztálá- 
sa mellett. Néhány színiélmé
nyemről, engedéhnükikel be is 
számolok.

Molière: Don Juan (előada
tott tél végén, Almásfüzitő és 
Mosonmagyaróvár kpzöttj. A 
Don Juan szerepéiben« tetszel
gő, amatőr Almásfüzítő-felső
nél szállt föl a szerelvényre. 
Bár odakint borongás volt az

tét napszemüveget viselt. Az 
első fülkében egy barna lány 
ült önmagában. Don Juan. ala
posan szemügyre vette, meg
állapította róla, hogy* az orra 
piszébb, mint amennyire ő sze
reti — emiatt tovább lépdelt. 
Két fülkével arrébb egy éj
fekete hajú hajadon olvasta a 
Lúdas Matyit — ő már tet
szetősebbnek találtatott... 
csak éppen ülőhely nem voli 
a közelében (s Don Jüannak 
túlontúl szaggatott a  Iáiba ah
hoz, hogy végig a folyosó” - 
szemezzen). Végül címszerep
lőnk egy szőke leányzót mél
tatott arra, hogy meliéeresz- 
kedljék.

A  hódítás első fázisában 
angol nyelvű újságot vett elő 
a  zsebéből, és — „elnézést, 
nem zavarjá a dohányfüst?” 
kérdéssel — rágyújtott egy 
Dunlhillre, miközben napszem
üvegén keresztül hódítóan fixí_ 
rozta útitársnőjét. A lány, lá t
va az angol újságot, szeré
nyen megszólalt: „Does tihis
train connect With one fór 
Csorna?”  <Van ennek a vonat
nak csatlakozása Csorná
ra?) . . .  „He? . . .  Hogy? M i?” 
— dadogta« az amatőr Don 
Juan. „You speafc quite

fluently”  (Egész folyékonyan 
beszél) — szólt ismét a szőke 
lány kacagva. Don J uan — 
miként a idrámaköltő megírta 
— menten kőszóborrá válto
zott.

Shakespeare: Tévedések víg
játéka (előadatott a hegyes
halmi határátkelőhelyen). Mo
nológ:

„Nem, higgye el, tisztelt 
vámvizsgáló elvtárs, véletlenül 
sem gondoltam volna erről a 
kis csekély csecsebecséről, 
amelyet Bécsben egy utcai 
árustól néhány sohillingért 
vettem, hogy aranyból volna. 
Az unokahúgomnak, szánom, 
olcsó kis rézgyűrű, gondoltam 
én, nahát, hogy becsaptak en
gem, ilyesmi is csak a kapi- 
talistáéknál fordulhat elő . . .  
Hogy ez a kis csilingelő micso
da zsebszámítógép? De hiszen 
gyerekjáték, vámvizsgáló elv
társ, az .unokahúgom kisfiának 
gondoltam szuvenírként, jó 
lesz neki az óvodáiba. . .  Hogy 
ezt az újságot elkobozza, ¡mi
velhogy pornólap? De kérem 
szeretettel, ismébcsak téved
nék? Ezek a meztelen testek 
nem görög istenek szobrai va
lamelyik múzeumból? Tessék 
nekem hinni: lépten-nyomon
a jóhiszeműségem áldozatta 
vagyak!”

Madách Imre: Az ember
tragédiája (előadatott Kisúj
szállás és Püspökladány kö
zött, a bisztró-kocsiban). Mo
nológ:

„Már hogyne tudnám, hogy 
ittas egyént nem szolgálnak 
ki, de máért lennék én egy it

tas egyén? Én kérem egy fel
szarvazott férj vagyok, aki 
megérdemli a sorsát. Mert 
ugye, ha valaki rendszeresen ! 
utazik, mert olyan a szakmá
ja, az igazodjék a  menetrend
hez. Tudja az asszony, hogy 
mikor van érkezésem. De a 
minap, az egész napos napidí
jat, mind a harmincegy forin-. 
tót felvéve, az esti vonat he
lyett a délivel mentem haza 
Szegedről. És kit találok az 
ágyamban? Ha még a legjobb 
barátom lenne, az hagyj án, őt 
csak-csak szájon vágom ugye. 
de a főnököm feküdt az asz- 
szony mellett, a tulajdon fő
nököm. Aki vidékre küld és az 
egész napi napidíjat is igazol
ja. Hát nem tragédia?!. . .  Szó
val kapok még egy üveg kő
bányai világost?”

Goldini: A hazug (előada
tott Váchoz közel, de még a 
f egyházon kívül). Pár jelenet:

— És ha Pestre érve együtt 
bemegyünk az OTP-ibe, és ott 
kiveszek ötvenezer forintot, és 
átadom önnek uram, biztos, 
hogy szerez lakást?

— No, de asszonyom, mióta 
ismer engem? Már másfél órá
ja, nem? Ilyen rossz ember
ismerő volna? Csak a javát 
akarom. . .

— Persze, persze, ezt látom. 
De ugye ötvenezer sok pénz.. .

— Hát ha nem a kerületi ta
nácselnök lenne a testvérbá
tyám, hanem az elnökhelyet
tes, neki a  negyvenezer is 
elég lenne. Csakhogy a lakás- 
kiutalás nem a helyettestől, 
hanem az elnöktől függ! Ha 
mai ideadja az ötvenezret, hol
nap kezében a lakáskulcs, ma
gam nyújtom át a Marx téri 
aluljáróiban.

. . .  Nos, tessenek mondaná * 
szükséges ezért Franciaország
ba utaznunk, hogy amatőrök 
színielőadását hallgassak-lás_ 
suk a vonaton? F. T.

Meghitt ünnepséget rendeztek augusztus 30-án a Szé- 
chenyi-hegyi úttörővasúton. Százhatvan nyolcadik osz
tályt végzett „öreg” vasutas búcsúzott a kisvasútiéi. Er
re az alkalomra minden állomást ünnepi díszbe öltöztet
tek. A ballagok közül többen továbbra Is szolgálatban 
maradnak: ifi vezetőként foglalkoznak majd az utánpót

lás nevelésével

Elindulnak a kis vasutasok... Virággal, tarisznyával

Száll az ének: „Hegyek között, völgyek között, zakatol a 
vonat..

Az úttörővasutas-zenekar már elfoglalta helyét a vo
naton

14 óra 50 perc. Indul a különvonat Széchenyi-hegy állo
másról. Az úttörők még egyszer végigutaznak a vona
lon, búcsút vesznek az állomásoktól, egykori szolgálati 

helyeiktől
(Óvári Árpád képriportja)
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JElsősorban az olimpiai sportágak...”
Beszélgetés Vágvölgyi Mátyással, a BVSC elnökével

Néhány héttel a moszkvai 
olimpia záróünnepélye után, 
ám még jócskán az évad befe
jezése előtt villám-beszélgetés
re kértük fö l . Vágvölgyi Má
tyást, a BVSC elnökét néhány, 
az egyesületet érintő időszerű 
kérdésről. \

— A legtöbb sportklubnál 
megtörtént már az olimpiai 
szereplés értékelése: az egye
sület vezetése hogyan ítélte 
meg a BVSC-olimpikonok 
moszkvai teljesítményét?

— Válaszul két adatot 
ismertetnék. Elnökségünk 12— 
15 olimpiai pont elérését tűzte 
célul, s ebből mindössze 7,16 
pontot sikerült versenyzőink
nek hazahozniuk. Más kérdés, 
hogy ha, tegyük föl, a kardví
vó Gerevich az egyik sorsdön
tő csörtéjében egy találattal 
többet ad, s így döntőbe kerül 
— teljesítjük a kitűzött szin
t e t . ..

— Az élet a sport területén 
sem áll meg, a nyári játékokat 
rangos versenyek egész sora 
követte és követi. Ezek* közé 
tartozik például a hagyomá
nyos Tokaj Express nemzetkö
zi párbajtőrvívó verseny, a 
klub egyik legjelentősebb ese
ménye . . .

— Az idei Tokaj Express 
verseny, amely sorrendben a 
tizenegyedik, jelentősen külön
bözik majd a megelőzőektől. 
A decemberi vívóparádéra még

az eddigieknél is népesebb ver
senyzőgárdát várunk, hiszen a 
találkozót a Nemzetközi Vívó 
Szövetség (FIE) A-kategóriás 
versennyé léptette elő. Ez a 
gyakorlatban annyit jelent, 
hogy a viadal eredménye bele
számít abba versenysorozatba, 
amely minden esztendőben a 
Világ Kupa-pontokért folyik.

— A  vívók példája nem „ih
lette meg” a többi BVSC-sport- 
ágat?

— Nagyon remélem, hogy az 
atlétákat már igen, hiszen a 
néhány nap múlva sorra kerü
lő Közi Aranka emlékverseny
nyel az a célunk, hogy minél 
előbb a sportág nagy hazai ese
ményei közé kerüljön.

— Ha már a szakosztályok
nál tartunk, a néhány hónapja 
megszüntetett jégkorong-szak
osztályt mások is követik, eset
leg megpróbálkoznak újabb 
sportágakkal?

— A szakosztályok számában 
a közeljövőben nem tervezünk 
sem csökkentést, sem bővítést. 
Jelenleg tizenkét sportágban 
szerepelnek BVSC-versenyzők. 
A cél természetesen az, hogy 
elsősorban az olimpiai sport
ágak kapják a nagyobb támo
gatást, ám akadnak rendhagyó 
kivételek is, így például az 
egyik legeredményesebb szak
osztályunk, az asztalitenisz.

— A jó ^eredmények meg

szerzésének egyik alapfeltéte
le, hogy az egyesület rendel
kezzen megfelelő létesítmé
nyekkel. Mi a helyzet a buda
pesti vasutasok házatáján?

— Az anyagi gondok ellené
re javulásról számolhatok be. 
A Tatai úton felépült a klub 
labdarúgó utánpótlásának és 
tenisz szakosztályának új há
romszintes otthona, melyben 
„mini szálloda” is helyet ka
pott. Az itt létesített vendég
szobák jó alkalmat biztosíta
nak majd az edzőtáborozások 
lebonyolításához éppúgy, mint 
a vidéki vasutas testvéregye
sületek versenyzőinek elszál
lásolásához. Márpedig az így 
jobban központosított munká
nak az eredményekben is meg 
kell mutatkoznia.. .

(pilhál)

Hasznos
kézikönyv

A Táncsics Szakszervezeti 
Könyv- és Folyóiratkiadó Vál
lalat a közelmúltban jelentet
te meg Burán Károly: Szo- 
cialista brigádok az újító 
mozgalomban című könyvét. 
A szerző többek között vá
laszt ad arra, hogyan kell az 
újítást megfogalmazni, hová 
kell benyújtani és mennyi újí
tási díj illeti meg az újítót.

A kiadvány foglalkozik még 
az újítási szabályzattal, az 
újítók anyagi elismerésével, az 
adományozható kitüntetések
kel és a vitás ügyek intézésé
nek módjával.

Motorvonatok
exportra

A Ganz-MÁVAG Vasúti 
Járműgyárában az első ne
gyedévben ütemes, tervszerű 
volt a termelés. Határidőn be
lül elhagyta a gyárat Tunisz 
számára három újabb luxus 
motorvonat, bangladesi rende
lésre elkészült négy Diesel 
hidraulikus mozdony. A terv
nek megfelelő ütemben ké
szülnek szovjet megrendelésre 
a négyrészes motorvonatok és 
más megrendelések.

Ünnepség a Keletiben S I O T O U R  KUPA

Az MSZBT tiszteletére Győzött a BVSC csapata
A Magyar—Szovjet Baráti 

Társaság■ megalakulásának 35. 
évfordulója tiszteletére ün
nepséget rendeztek augusztus 
22-én a budapesti igazgatósá
gon. A megjelenteket Marsi 
Gyula, az MSZBT igazgatósá
gi ügyvezető dlnöke köszön

tötte, majd értékelték a szer
vezet három és fél évtizedes 
eredményeit, a magyar és a 
szovjet vasutasok közös szak
mai munkáját.

Az ünnepség után lövés »ver
senyt rendestek a Keleti pá
lyaudvar pincelőterén.

ö t csapat részvételével bo
nyolították le Siófokon a IV. 
S1ÓTOUR Kupa nemzetközi ví- 
zilabdatornát. Az augusztus 
utolsó három napján sorra ke
rült eseményen öt együttes sze
repelt: a rendező BVSC mel
lett a Szentesi Vízmű, a Tata
bányai Bányász, a nyugatnémet 
S W  E sslin gen valamint a 
csehszlovák CH Kosice.

Az esemény — rendkívül 
szoros küzdelem után — a vas-

utas pólósok sikerével ért vé
get. A BVSC két döntetlen 
után (a Szentes és a Kosice 
ellen) megnyerte az utolsó két 
mérkőzését (— Esslingen 12:7, 
— Tatabánya 9:5), így végül 
jobb gólkülönbséggel a táblá
zat élén fejezte be a tornát a 
csehszlovák klubcsapat előtt. 
A torna legjobb góllövőjének 
kijáró címet a BVSC váloga
tott balkezes játékosa, Horkai 
György kapta.

A SIÓTOUR KUPA végeredménye:

1. BVSC 4 2 2 — 39:30 6
2. Kosice 4 2 2 — 32:26 6
3. Szentes 4 2 1 1 26:22 5
4. Tatabánya 4 — 2 2 24:29 2
5. Esslingen 4 — 1 3 21:35 1

T Ú R A A J Á N L A T

Erdei vasút
Túraajánlatunk a Börzsöny

be vezet: Budapest, Nyugati 
pályaudvar — Kismaros (vo
nattal) — Morgó-völgy— Szo- 
kolya — Királyrét-puszta — 
Kismaros (erdei kisvasút) — 
Budapest (vonattal).

Budapest Nyugati pályaud
varról vonattal Kismarosig 
utazunk. Az állomás területén 
levő nagy vasúti híd melletti 
lépcsőkön lemegyünk, és az 
országúton északnyugati irány-

Sakkbarátok
találkozója

Verseny a pincelőtéren
(övári Árpád felvétele)

Kassa állomás és a Miskolc. 
Tiszai pályaudvar dolgozói az 
idén is megtartották hagyo
mányos sakkbarát találkozóju
kat. Augusztus 11. és 15. kö
zött 26 tagú csehszlovák sakk- 
csoportot láttak vendégül a 
miskolciak. A látogatás viszon
zására szeptember közepén 14 
tagú magyar csoport utazik.

GÉPMUNKÁSOK BRIGÁDJA

Ha kell, építők is...
Az Északi jár

műjavító XII-es
gépműhelyében 

dolgozik a Tamási 
Áron szocialista 
brigád. Az eszter
gályosokból és 
marósokból álló 
kollektíva vezető
je Rajs Ferenc.

— Mi olyan 
motoralkatré

szeket gyártunk, 
amelyeket a javí
tás során használ
nak fel — tájé
koztat a brfgádve- 
zető. — Az üzem 

vezetőségétől 
'megtudjuk hogy 
egy-egy hónapban 
hány motort kell 
felújítani, és mi

elkészítjük a szük
séges alkatrésze
ket. A tervteljesí
tésünk általában 
H9—120 százalék. 
A motoralkatré
szeken kívül szer
számokat is készí
tünk, hogy ne 
kelljen azokat tő
kés importból be
szerezni.

A brigád tagjai 
élenjáró újítók is. 
Ezzel a tevékeny
ségükkel tavaly 
240 ezer forintot 
takarítottak meg 
az üzemek. Most 
az M 62-es moz
donyotok készíte
nek páramentesí
tőket.

— Tavaly ezer

óra társadalmi
munkát végeztünk 
— folytatja a bri
gádvezető. — Dol
goztunk a kőbá
nyai Barátság 
parkban, a labda
rúgópályán és az 
óvoda építésénél 
is. Fűtést szerel
tünk, terepet ren
deztünk. A szabad 
időben is gyakran 
együtt van a kol
lektíva. Sokat ki
rándulunk a csa

ládtagokkal 
együtt. Legutóbb 
augusztus 2-án, 
Hajdúszoboszlón 

és a Hortobágyon 
voltunk a vállalat 
autóbuszával

K. L. (Kesztyűs Ferenc rajza)

— A tisztaságért. A dunake
szi járműjavítóban 89 szocia
lista brigád vett részt a tisz
tasági versenyben. A szép, ren
dezett munkahelyi környeze
tért összesen 4537 óra társa
dalmi munkát végeztek. Össze
gyűjtötték és rendszerezték a 
fém- és egyéb hulladékokat, 
tárolólapokat készítettek, az 
anyagmozgatáshoz, parkosítot
ták az üzem környékét. Az 
üzem vezetői a legeredménye
sebb 34 brigád munkáját ok
levéllel ismerték el.

— Tapasztalatcsere. Salgó
tarján állomás huszonkét dol
gozója augusztus 23-án — meg
hívásra — Besztercebányára 
látogatott. A csoportot az ál
lomás gazdasági és társadalmi 
vezetői fogadták, majd a ven
dégek megismerkedtek az ál
lomás munkájával, a gépesí
tett árurakodással. Délután az 
Alacsony-Tátrába kirándul
tak.

— Taggyűlés. A hatvani 
szakszervezeti bizottság nyug
díjas csoportja augusztus 26- 
án tartotta második félévi tag
gyűlését. Teliér Sándor, a cso
port elnöke számolt be az első 
félévben végzett munkáról, 
majd tizenhármán szólaltak 
fel.

— Felújítják az állomást. 
Üjrafestik a barcsi vasútállo
más felvételi épületét, kijavít
ják a tetőszerkezetet, rendbe 
teszik a mellékhelyiségeket. A 
munkálatokat, amelynek érté
ke megközelíti a százezer fo
rintot, a nyár elején kezdték 
el, és hamarosan befejezik. Az 
állomás felújítása része a bar
csi városszépítő programnak.

— Véradás. A ferencvárosi 
csomóponton a közelmúltban 
véradónapokat rendeztek. Kél 
nap alatt 111-en adtak vért té
rítésmentesen. A csomóponton 
hamarosan megszervezik a ké
szenléti véradók csoportját.

—■ Ünnepi ’ megemlékezés. 
József Attila születésének 75. 
évfordulója tiszteletére au
gusztus 28-án emlékünnepsé
get rendeztek a hatvani cso
móponton. Az ünnepségen 22 
brigád vett részt. A rendezők 
a jelenlevőknek József Attila- 
emléklapot adtak át

bán haladunk, az erdei kis
vasút pályája mellett. A  lakó
házak elhagyása után a Mor
gó-völgybe érünk. A völgy 
lassanként szűkülni kezd, az 
út északkeleti irányba fordul. 
A kanyar után a szűk völgy
ben az országúton lassan emel
kedve haladunk tovább, és 
mintegy másfél-kétórás gya
loglás után érünk el Szoko- 
lyára.

A falu főutcáján haladva az 
országúton leereszkedünk a 
Nagy-völgy patakjához, az er
dei kisvasút sínjeit keresztez
zük, elhagyjuk a fűtőházat, 
majd a paphegyi kőbányát, és 
utána Királyrétre érkezünk.

Királyréten felülünk az er
dei kisvasúira, amelyen elju
tunk Kismarosra. Kismarosról 
vonattal jövünk Budapestre. A 
séta kb. 3 órát vesz igénybe.

Munkavédelmi
gyorsmérleg

Az első félévben tovább ja
vult a baleseti helyzet a szom
bathelyi igazgatóság területén. 
1978 első felében 102, tavaly 
ugyanebben az időszakban 93, 
az idén hat hónap alatt 78 
üzemi baleset fordult elő.

Kedvezően alakult a kiesett 
munkanapok száma is. A bal
esetek következtében 1980 első 
felében nyolcszáz órával ke
vesebb ideig voltak távol a 
munkahelyüktől, mint két esz
tendővel ezelőtt.

— Munka és művelődés. A
kiskunhalasi pályafenntartási 
főnökség művelődési bizottsá
ga augusztus 16-án szellemi 
vetélkedőt rendezett, amelyen 
tizenegy brigád vett részt. A 
legjobb eredményt elért négy 
csapat értékes könyvjutalmat 
kapott. *

— Társadalmi munka. Ta
polcán ifjúsági sport- és kul- 
túipark épült. A tapolcai kör
zeti üzemfőnökség brigádjai, 
dolgozói társadalmi munkában 
segítették az építést. A mun
kálatokban összesen hét bri
gád tagjai vettek részt.

— Kommunista műszak. A 
ferencvárosi vontatási főnök
ség Üj élet és Nógrádi Sándor 
szocialista brigádja a SZOT 
XXIV. és a vasutas-szakszer
vezet X. kongresszusa tisztele
tére kommunista műszakot 
szervez szeptemberben. Az ér
te járó bért az árvízkárosultak 
javára ajánlják fel.

— Konténerrakodó. Nyír
egyházán, a Guszev-lakótelep 
mellett korszerű konténerra
kodót építenek. A tervek már 
elkészültek. Az áruszállítást 
lényegesen meggyorsító beru
házást 1981 végére szeretnék 
átadni.

— Hétvégi rakodás. A mis
kolci igazgatóság területén au
gusztus 23-án, szombaton 1800 
vagont raktak meg áruval. 
Teljes üzemmel dolgozott és 
szállított a nyéki ádházi kavics
bánya, a táUyai kőbánya, va
lamint a leninvárosi Tiszai Ve
gyi Kombinát és a kazincbar
cikai Borsodi Vegyi Kombi
nát.

A Hivatalos Lapból
A  Hivatalos' Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket:

32 szám ból: 10 8546/1980. Záhony
Üzemigazgatóság létesítése.

109 099/1980. A  sajtóban megje
lent közleményekkel kapcsolatos 
válaszadási kötelezettség.

33. számból: 109,596/1980. Az
Üzemviteli Szakosztály szervezed 
tének módosítása.

34. számból: 107 517/1980. Az
1980. évi év végi részesedés vál
tozó keretrészére jogosító feltéte
lek.

Lakáscsere
Elcserélném Budapest, XI. kerü

let Budafok—Albertfalva állomás 
túloldalán levő 400 négyzetméter 
rés telekkel övezett, földszintes 
MÁV-házba másfél szobás főbér
letet vasutas dolgozóval. Kérek: 
tanácsi szoba, konyhás lakást 
Budapest bármely kerületében, 
vagy Velence községben. Cím: 
özv. Hegyi Ferencné, 1116 Buda
pest, Albertfalva M ÁV-ház 189.

Elcserélném budapesti három 
szoba összkomfortos MÁV-bérla- 
kásomat kisebb tanácsira. Stigl 
mayer Mihályné, telefon: 472—
467, egész nap.

Elcserélném kőbányai tiszta, vi
lágos, n . emeleti, egy szoba, 
konyhás, olcsó bérű lakásunkat 
kertes lakásra. üzenethagyás: 
Bp. Keleti pályaudvar vontatási 
főnökség; 14—46-os üzemi, vala
mint 138—020 városi telefonszá
mon, Kisvárdai vonatvezető.

Elcserélném nagy méretű (97 
négyzetméter) kettő szoba kom
fortos, n . emeleti MAV-bérlaká- 
somat vasutas dolgozóval egy
szobás, komfortos földszinti, vagy 
I. emeleti budai tanácsi lakásra. 
Cím : Hegedűs, Budapest, VUL, 
Kerepesi út 1—5. vi. épület n. 
emelet 31.

Elcserélném két szoba komfor
tos MÁV-bérlakásomat (60 négy
zetméter) hasonló tanácsi lakás
ra, Budapest területén. Érdeklőd
ni egész nap: Formádiné, Buda
pest, X V ., Vasutastelep u. 11. sz.
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Megnyerni a fuvaroztatók bizalmát
P

Észak-Magyarország vasutasai 
az őszi szállítás sikeréért

Myolc hónap móriege • Kevesebb bácsiban több áru 
Megállapodás a nagy fuvaroztatókkal • Dinnye után 

jön aa alma • Szüretelő diákok különronatai

Közeledik az utolsó negyedév, az utolsó lehetőség 
arra, hogy az egész évi terveket megvalósítsuk Ilyenkor 
már kirajzolódnak ennek lehetőségei, az eddigi terme
lési adatok jelzik, mire számíthatunk. Így van ez a vas
úti áruszállításban is. A rendelkezésűnkre álló statiszti
kából pontos diagnózis ájllapítható meg, világosan lát
hatjuk erényeinket és figyatékosságainkat.

Minden nagyobb csomópon
ton

tárgyaltak a fuvaroztatók
kal és ismertették a ked

vezményéket.
Eddig 85 nagyvállalattal kö
töttek megállapodás . Ennek 
lényege az, hogv ha a részük
re érkezett kocsik 90 százalé
kát időben kirakják, akkor a 
jövő év első negyedében 12 
óra alaprakodási időt biztosít 
a MÁV.

Felkészültek Miskolc térsé-
A miskolci igazgatóság üzem- ménye, hogy kevesebb kocsival 

viteli szakemberei is a napok- több árut tudtak szállítani.
H l  1 S I 1 1 1 1  * £  J í£ 5  gében*a termi

kék gyors továbbítására is. 
Tárgyalták a területükön levő 

felmérték
várható kocsiigény . Biztosítot
ták Kál-Kápolna és Hort- 
Csány állomásokon a dinnye
szállítás folyamatosságát, elő
készültek az alma- és szőlőszü
retre.

nyolc hónapjának fuvarozási csökkenése ellenére, az irány 
adatait, és meghatározták a vonattal történő áruszállítás 
teendőket. Megállapították töb- majdnem 30 ezer tonnával nö- ^í0v á r a T
bek között, hogy az igazgató- vekedett a bázishoz viszonyít— — --------- -
ság kielégí .ette a szállítási va. 
igényeket, , .. , wKöztudott, hogy

sőt, a kocsiigényes szál
lítás a bázishoz képest 
majdnem 193 ezer tonná

val növekedett.

a vasút fuvarozási telje
sítményei nemcsak a vas

utasokon múlnak.

Az összesen szállított áru nyolc Függvénye ennek a termelés
hónap alatt azonban 20 063 060 intenzitása, a külföldi vasutak

Az almát szüretelő diákok 
első különvona'át szep

tember 7-én indították
tonna volt, 207 ezer tonnával fogadókészsége, kereskedelmi Bevetem-városból akf>vo<u»hh a tarvivra +nől Fn- kapcsolataink stb. Sok tényező a roisKoici c-gyeiem varosom a kevesebb a terveze tnél. En befPolyásolja tehát> hogy a/ elő_ Nyírségbe Ha megérik a szőlő,

re meghatározott tervszámok a Hegyajjára *s indítanak ha- 
az év végére mennyire bizo- s°nló különvonatokat. 
nyúlnak reálisnak vagy irreá- A miskolci vasútigazgatóság 
lisnak. dolgozóinak az év végéig a

Hiba lenne azonban ebből tervek szerint összesen 30 mil- 
azt a következtetést levonni, U,0 6°?-.e“ r ^nna árut kellene 
hogy a vasút -  külső okok elszállítani. Az eddigi eredme- 
miatt -  semmit sem tehet, nyék alapjan - ismerve az;ob-
nern tudja szabályozni teljesít- ?kUv ° kok? ‘  “  “  előreláUia- —  — ------- J toan 300—400 ezer tonnával

nek egyik oka az, hogy a má
sodik félévtől a vállalatok ke
vesebb árut szállíttattak. Na
ponta ötezer tonnával csök
kent például a borsodi szénbá
nyák termelése. A Lenin Kd- 
hászati Művek 3-as számú ko
hójának javítása, valamint a 
Dunai Vasmű más alapanyag
felhasználása miatt a vasérc-
fuvarigény napi 3000—4000 ményét Ismeretes, hogy az i~VGSebb Még három hó
tonnával kevesebb. A borsodi utóbbi években a vállalatok J*“  áU tzonbanrendelkezésre 
és a hejőcsabai cementművek sok terméket a közúton fuva- , P *. i H fnr
is napi 1500-2500 tonnával roztatnak. Olyan árukat is, hogy kedvezőbbre fór-
csökkentették árueladásaikat. amelyek szállítása vasúton

gazdaságosabb. Kocsihiány és 
egyéb okok késztették erre az 
elhatározásra a termelőket. A 
fuvaroztatók bizalmát tehát is
mét meg kell nyerni! A lehe
tőségeket a vasutasoknak kell 
felmérni. A fuvaroztatók csak 
akkor lesznek hajlandók a 
drágább közúti szállítást a 
vasútira cserélni, ha garanciát 

Ez a fuvarozta ókkal való jó látnak áruik gyors továbbító- 
kapcsolatnak és a kocsik jobb sóra. Felismerték ezt Észak
kihasználásának köszönhető. A Magyarország vasutasai is. En- 
státikus terhelés 4.1 százalék- nek szellemében készültek fel 
kai növekedett. Ennek ered- az őszi forgalomra.

Az igazgatóság
különösen jó eredménye
ket ért el a munkaszüneti 
napokon való rakodás 
megszervezésében. Az idén 
57 768 tonna árut raktak 
kocsiba, a tavalyi 56 935 

tonnával szemben.

múlik ezen, hiszen a fuvaroz
tatók bizalmára jövőre is szűk 
ség lesz!

K. S.

Az első félévi eredmények alapján

Záhonyban maradt a vándorzászló
FOLYTATÓDIK A SZOVJET-MAGYAR VASUTASOK MUNKAVERSENYE

A határállomások és körze
tek szocialista munkaverse
nyének első félévi eredményeit 
augusztus végén a szovjet vas
utak ungvári aligazgatóságá- 
nak székházában értékelték, 
melyen részt vett Szabó Béla 
vezérigazgató-helyettes is. Eb
ből az alkalomból került sor 
az ungvári aligazgatóság, s a 
záhonyi üzemfőnökség terüle
tén dolgozó kollektívák mun
kájának értékelésére, Csap— 
Záhony, Batyevo-^-Eperjeske 
állomások a csapi—záhonyi 
vontatási főnökség és a két 
műszaki kocsiszolgálat, vala
mint a rakodási főnökségek 
eredményeinek elemzésére.

Az értékelés szempontjai kö
zé tartozott az árufogadási 
terv teljesítésének alakulása, 
az idegen kocsik és mozdo
nyok normaidő szerinti tartóz
kodási idejének csökkentése, a 
fuvarokmányok minőségi ve
zetése, az árukárok és kocsi- 
sérülések csökkentése, vala
mint a nemzetközi gyorsvona
tok menetrend szerinti közle
kedésének biztosítása.

Kulcsár József vasútigazgató ismerteti a záhonyi körzet 
eredményeit

első helyettese, A. P. Korol
kov, a szovjet vasutasszak
szervezet Ívovi elnökhelyette
se,magyar részről pedig Kul-

dorzászlót a záhonyi kollektí
vát képviselő Rigó Zoltán 
üzemigazgatónak és Verba Fe
rencnek, a körzeti szakszerve-

Az első félévben a záhqnyi cs^r József vasútigazgató és zeti bizottság titkárának. A 
körzeti üzemfőnökség eredmé- Volosinovszki János, a debre- delegációk mégállapodtak ab- 
nyei felül múlták a szovjet ceni területi szakszervezeti bi- bán is, hogy a második félévi
vasutasokét, így továbbra is 
Záhonyban maradt a vándor
zászló.

Az értékelt időszakban to
vább mélyültek a magyar és 
szovjet vasutasok termelési és 
baráti kapcsolatai, tervsze
rűbb, zökkenőmentesebb volt 
a munka, mint a korábbi idő
szakban. Az elért eredmények
hez jelentősen hozzájárult az 
MSZMP. Xll. kongresszusa 
tiszteletére kibontakozott mun
kaverseny is, melyhez a csapi 
és batyevói vasutasok is csat
lakoztak. Kommunista szom
bat szervezésére is sor került 
mindkét oldalon, közös rész
vétellel.

A közel két évtizede tartó 
munkaverseny, melyben a két 
határkörzetben több mint 10 
ezer vasutas vesz részt, évről 
évre jobban segíti a közös fel
adatok megoldását.

A verseny politikai tartal
mát a következő időszakban 
az SZKP XXVI. kongresszu
sára való készülődés jegyében 
határozzák meg.

Az értékelés keretében, te
kintettel a záhonyi körzetnek 
1980. szeptember 1-től önálló 
üzemigazgatósággá történt át
szervezésére, a delegációk ve
zetői meleg szavakkal méltat
ták azt a jó  és gyümölcsöző 
kapcsolatot, amely a Ívovi 
vasútigazgatóság, az uzsgorodi 
aligazgatóság és a debreceni 
vasútigazgatóság vezetése, va
lamint a szakszervezeti szer
vek között kialakult.

Az eredmények összegezésé
ről és a további feladatokról 
szóló jegyzőkönyvet szovjet 
részről A. P. Gargala, a Ívovi 
vásútigazgatóság vezetőjének

zottság titkára írták alá, majd eredmények értékelésere ma- 
ezt követően átadták a ván- gyár területen kerül majd sor.

Debreceni brigádok kezdem ényezték

Ünnepi műszak november 7. tiszteletére
A debreceni körzeti üzemiő- üzemfőnökség 37 brigádja, 

nökség felhívással fordult az Vállalták többek között, hogy 
igazgatóság területén levő szeptember 1. és november 
üzemfőnökségek szocialista elseje között több százalékkal 
brigádjaihoz, hogy a Nagy javítják a személyvonatok
Októberi Szocialista Forrada
lom közelgő 63. évfordulója 
tiszteletére szervezzenek ün
nepi műszakokat.

A felhíváshoz már csatla
kozott a mátészalkai körzeti

menetrend szerinti indítását, 
többet tesznek a kulturált uta
zás érdekében. Kocsi- és állo
mástakarítást szerveznek a 
kollektívák, ezenkívül szigo
rítják az anyag- és energia
takarékosságot.

Ötletláda az ajtó m ellett

Bejárók klubja Békéscsabán
A vasutas-szakszervezet sze

gedi területi szakszervezeti bi-
— gazdag, változatos prog
ramról gondoskodott. Heti egy

zottsága, a békéscsabai körze- alkalommal „Ismerd meg 
ti üzemfőnökség, a vasutas szomszédainkat, barátainkat”
klubkönyvtár és a városi ta
nács közös összefogásával a

címmel filmvetítéseket ren
deznek. Lehetőséget teremte -

lyes átadásra szeptember 1-én 
került sor, amelyen ValkóPál 
üzemfőnök ismertette a klub 
életre hívásának célját.

A klubkönyvtár — amely a 
bejárók klubjának fenntartója

Teherforgalom a Balaton déli partján

A kongresszusi készülődés jegyében

Tanácskoztak a minisztérium 
és a szakszervezetek vezetői

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium vezetői és a 
tárcához tartozó ágazatok dolgozóit tömörítő szakszer
vezetek — a vasutas, a közlekedési, a postás, és az épí
tők — főtitkárai a közelmúltban megbeszélést tartottak 
a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezetének 
székházában.

Előbb Bajusz Rezső, a KPM főosztályvezetője tartott 
rövid tájékoztatót a VI. ötéves terv ágazatpolitikai kér
déseiről. Ezután Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi 
miniszter a tárca és a szakszervezetek együttműködésé
ről, a VI. ötéves terv megvalósításával kapcsolatos tenni
valókról beszélt.

Később kötetlenül folytatódott a beszélgetés, melynek 
keretében a főtitkárok is tájékoztatást adtak a minisz
térium vezetőinek az ágazati szakszervezetek feladatai
ról, a kongresszusra való felkészülés helyzetéről.

békéscsabai vasútállomás egyik nek minitárlatok rendezésére 
várótermében létrehozták a is, s az adott témákban bő
bejárók__klubját. Az ünnepé- vebb anyag a klubkönyvtár

ban kerül majd bemutatásra, 
így a hónap végén Békés me
gye kézműiparából először a 
békési kosárfonók munkájával 
ismerkedhetnek meg a klubba 
betérők. A későbbiekben ter
vezik a mezőtúri fazekasok 
munkájának kiállítását is.

A bejárók klubja szombat 
délután és vasárnap kivételé
vel egész nap az utasok ren
delkezésére áll. A százköte
tes könyvtárat, a napilapokat, 
a folyóiratokat, színes kiadvá
nyokat és a játékokat — iga
zolvány ellenében — min
denki igénybe veheti. S, hogy 
e helyiség valóban a bejárók 
klubja legyen, az nagymér
tékben függ az utazóközön
ségtől is. Éppen ezért minden 
javaslatot, észrevételt öröm
mel fogadnak a klub vezetői, 
ezért is helyezték el a bejá
ratnál ötletládájukat.

A hivatalos megnyitót köve
tően megtartották az első fog
lalkozást. A részvevők és be
térő utasok filmkockák segít
ségével ismerkedtek Békés 
megye nevezetességeivel.

A Balaton déli partján — az üdülési szezon végén — már kevesebb személyvonat 
közlekedik. Egyre több azonban az árut szállító tehervonat, amely az őszi forgalom

élénkülését jelzi
(Laczkó Ildikó felvétele)

G. J.

Felkészültek 
a répakampányra

Kisterenye állomáson mór 
felkészültek a közelgő répasze
zonra. A Selypi Cukorgyár 
szeptember második feléiben 
kezdi a termelést. Csecsei Ernő 
állom isfőnök ¡harminc olyan 
nyugdíjas vasutast kért fel a 
kampányban való részvételre, 
akik a korábbá években is 
eredményesen dolgoztak.



2 MAGYAR VASUTAS 1980. SZEPTEMBER 22.

Választás után

f ip
irány unkánkból/ /

Látogatás a Rákos vontatási főnökség szakszervezeti bizottságánál

Nehéz szb-titkárnak lenni 
olyan munkahelyen, ahol a 
dolgozók sok gond, probléma 
megoldását várják tőle. Zom
bori Jánost is effajta meggon
dolásból választották munka
társai erre a posztra Rákos 
vontatási főnökségén. Ezzel 
kapcsolatban Kocsis Sándor 
párttitká'r azt möndja:

— A 'közelmúltban lezajlott 
szakszervezeti választás idején 
az volt nálunk a fő kérdés, 
hogy ki ismeri legjobban az 
emberek gondjait, a munkával 
összefüggő feladatokat, a szo
ciális ellátottság hiányosságai
ból adódó kérdéseket, azok 
megoldásának lehetőségeit 
stib. Kovács Sándor kocsivizs
gáló, aki az előző öt évben a 
főnökség szb-titkárg volt, 
egészségi okok miatt* kérte 
mentesítését a mozgalmi mun
ka alól, így aztán Zombori Já
nos lett a dolgozók első számú 
jelöltje. Számára a megbízatás 
nem jelenti azt, hogy — mint 
mondani szokták — bedobták 
a mély vízbe, hiszen most ott 
folytatja, ahol 1976-ban ab
bahagyta. Addig ugyanis ő volt 
az szb-tiifckáru'nk, s közmegelé
gedésre látta el ezt a tisztsé
get. Annak idején sajnáltuk 
is, hogy lemondott, de hát az 
építkezés ugyancsak fontos, 
amibe akkortájt belefogott. . .

A bizalom 
hatására...

— Bevallom, egy kicsit ki
zökkentem a szorosan vett 
mozgalmi munkából — jegyzi 
meg Zombori János, aki beosz
tását tekintve a kocsijavító 
műhely esztergályosa. Nem 
hiányzott neki, hogy a héttagú 
vezetőség élén magára vegye 
250 szakszervezeti tag ügyét- 
baját, ám a megnyilvánult bi
zalom hatására szívesen látott 
munkához. Nem rettenti meg, 
ha' a műhelyekben — ahová 
most az ő kíséretében indu
lunk el — számtalan kéréssel 
és kérdéssel ostromolják az 
emberek.

Farkas Lajos bognár, a Bem 
József szocialista brigád veze
tője állít meg bennünket elő
ször, s valósággal ömlik be
lőle a panasz:

— A KOKÖV-kocsik retten
tően piszkosak. Amit a marko
ló otthagyott, nekünk kell ki
takarítani, mintha nem bognár 
szakmunkások lennénk. Ez a 
helyzet a vegyszeres kocsikkal 
is, ráadásul sem védőitalt, sem 
idénypótlékot nem kapunk. . .

Fodor Ferenc, Farkas Lajos 
és Túri Ferenc a keresetet te
szi szóvá. Aki nyugdíj előtt áll, 
alig több az órabére, mint a 
fdatal'abbaké. Nagy István, aki 
a Ganz-MÁVAG-ból nemrég 
került ide, a nem kielégítő 
szerszámozottságot kifogásol
ja. Ezenkívül az újabb típusú 
vagonok alkatrészellátása is 
akadozik. Mások a raktárt hiá
nyolják, közben mutatják a 
szabad ég alatt rozsdásodó ko
csitartozékokat. Olyanokkal is 
találkozunk, akik megkérde
zik, hogy a kocsijavító vágá
nyok közelében levő csatorná
kat mikor, kik, melyik szerv 
emberei fogják kitisztítani, 
mert elviselhetetlen bűz jön 
fel az aknákból, A vontatási 
főnökség dolgozói sok mindent 
elintéznek saját erőiből — így 
például a motorszerelők társa
dalmi munkában felszedték a 
régi fűtőház csúszós, balesetve
szélyes keramitkockáit, és le
betonozták a területet —, de a 
csatornatisztításnak mégiscsak 
mások a „felelősei” . Az öltözők 
és a fürdők elhanyagolt álla
potára sem kevesen panasz
kodtak.

A fehér füzet 
margójára

Miután mindezt végighall
gattuk, megkérdeztük az szb- 
titkártól: — Lát-e kiutat a hiá
nyosságok orvoslására?

— Igen, én derűlátó vagyok, 
annak ellenére, hogy jelenleg 
nem rózsás a helyzetünk — 
válaszolja, majd elővesz egy 
fehér fedelű kiadványt, amely

nem más, mint szakszerveze
tünk soron levő kongresszusá
nak határozattervezete. Az el
nökség ezt minden szolgálati 
helyre elküldte áttanulmányo
zás és észrevételezés céljából. 
A kérésnek a Rákos vontatási 
főnökség szakszervezeti bizott
sága már eleget tett. A füzet 
lapjainak margóján szereplő 
megjegyzések tanúsítják, hogy 
alaposan tanulmányozták a 
tervezetet. Mi több: szeptem
ber 8-i kelettel el is küldték 
válaszukat a központi vezető
ségnek. Ennek lényegéről Zom
bori János így beszél:

— Minden olyan kérdésre, 
amelyről a dolgozók az előbb 
is beszéltek, a X. kongresszus 
határozattervezete megnyug
tató választ ad. Kimondja töb
bek között, hogy „a fejlesztési 
lehetőségeken belül gyorsítani 
kell a rendező pályaudvarok, 
vontatási főnökségek — ki
emelve a kocsijavítók — kor
szerűsítését, eszközeinek és 
technológiai kapacitásának bő
vítését” . Ami a bérezéssel kap
csolatban elhangzottakat ille
ti, az is benne van a tervezet
ben : „A  bérgazdálkodásban tö
rekedni kell a teljesítmény és 
a végzett munka szerinti bére
zés megvalósítására. A diffe
renciálás során jusson kifeje
zésre a nehéz munkakörül
mény, a többlettevékenység”
■— olvasható a tervezetben. 
Benne van az is, hogy „a mun
ka biztonsága és az egészséget 
közvetlenül veszélyeztető tech
nológiák felszámolása nem le
het a fejlesztési lehetőségek 
függvénye.”  Gyakran szóvá te
szik nálunk is a dolgozók a 
ruhaellátás fogyatékosságait, 
de a határozattervezet ezt 
szintén figyelembe vette „Az 
egyen- és munkaruha meny
nyi ségi ellátásán kívül előtér
be kell helyezni a méretvá
laszték bővítését,- A jogos, igé
nyeknek megfelelően kell kez
deményezni a ruha kihordási 
idejének megváltoztatását, és 
a ruhakiosztás adminisztráció
jának egyszerűsítését.” Azt hi
szem, fölösleges tovább sorol
ni a tervezet pontjait, hiszen 
ebből is világos, hogy a követ
kező öt évben — a VI. ötéves 
terv időszakában — a X. kong
resszus határozatának a meg
valósításáért érdemes lesz 
munkálkodnunk.

Zombori János jól tudja, 
hogy egyedül vagy akár az szb 
néhány tagjával nem sokra ké

pes. A feladatokból mindenki
nek részt kell vállalnia. Akik
re elsősorban számíthat, név 
szerint sorolja. Közéjük tarto
zik például — mint műhely
beliek — a Bene testvérpár, 
Ferenc és János, a kocsivizsgá
lóknál Csorna Mihály, Basa 
Pál, Földi Miklós és Balogh 
Béla brigádvezető. Az irodai
aknál Nagy Kálmánné, a moz
donyvezetőknél Szabó II. Ist
ván főbizalmi, vagy Koncz Jó
zsef, a Baross Gábor szocialis
ta brigád vezetője.

K ezd eményezően
Mintha csak az előbbi sza

vakat támasztaná alá — bár a 
beszélgetésnél nem volt jelen 
—, érdekes javaslattal hozako
dik elő Szabó II. István:

—  Bővítsük ki főnökségünk 
dolgozóinak és családtagjaik
nak pihenési és sportolási lehe
tőségét! Horgászegyesületünk 
Pécelen már 3—4 éve eredmé
nyesen működik, de jó lenne, 
ha közülünk nemcsak harmin
cán, hanem sokkal többen ke
resnének kikapcsolódást az ott 
levő tavakon. Az egyesület el
nökével, Lindermayer Róbert 
mozdonyvezetővel egyetértés
ben kérjük a budapesti vasút- 
igazgatóságtól, hogy az átszer
vezés következtében megszün
tetett péceli pályamesteri sza
kasz oktatótermét bocsássák 
egyesületünk rendelkezésére. 
Ha megkaphatnánk, hogy ott 
horgásztanyát létesítsünk, bi
zonyára sok vasutas állna be 
közénk. A tagdíjakból' már 
eddig is sok halat telepítet
tünk, s bőven akad horogra 
ponty is, csuka is. Még több 
az amur és a busa, de ezek nö
vényevő halak, s nem kapnak 
a csalira . . .  Szeptember 21-én 
egyébként nagy horgászver
senyt rendezünk. . .

A kezdeményezés bizonyára 
támogatásra talál, amit a von
tatási főnökség dolgozói azért 
is megérdemelnek, mert ked
velik a sportot, a közös kirán
dulásokat, rendezvényeket. 
Nemrég zajlott le például a 
házi labdarúgó-bajnokság, 
majd a műszakiak a nők és 
férfiak közötti mérkőzést is 
megrendezték. Az eredmény 
5:5 lett — Vinczei László üzem
gazdász faliújságra készített 
tudósítása szerint: — a nők ja
vára.

S. — K.

N YUGD ÍJBAN , d e  n e m  n y u g a l o m b a n

Ácsai M ihály élete összeforrt 
a vasúttal és a m unkásm ozgalom m al

i \A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa Ácsai Mihálynak, a 
Vasutasok Szakszervezete sze
gedi területi bizottsága volt 
titkárának, eredményes mun
kája elismeréséül, nyugdíjba 
vonulása alkalmából a Munka 
Érdemrend arany fokozatát 
adományozta. Ebből az alka
lomból kerestük meg, hogy 
felelevenítsük gazdag életút
ját, a szakszervezeti mozga
lomban végzett kiemelkedő te
vékenységének egy-egy jelen
tősebb állomását.

— Agrárproletár családból 
származom. Szüleim napszá
mosok voltak, s ez lett az én 
sorsom is ■— kezdte a beszél
getést. — Summásként jár
tam az országot. Azokban a 
nyomorúságos években még 
nem sok remény látszott arra, 
hogy életem egyszer jobbra 
fordul majd. Ez az idő a fel- 
szabadulással érkezett.

A vasútra küldték 
politikai munkásnak

Az új élet formálásában az 
első percektől részt vett. Be
lépett a pártba, ahol előbb 
mint pártbizalmi, majd a ve
zetőség tagjaként dolgozott. 
Nem sokkal később szülőfalu
jában, Tótkomlóson, utána Fü
zesgyarmaton függetlenített 
községi párttitkár volt.

— Hogyan lett vasutak?
—  Füzesgyarrnatról Szeged

re küldtek 3 hónapos pártisko
lára. Itt kerestek meg a Köz
ponti Bizottságtól és a vasút
ra irányítottak politikai mun
kásnak. A Vasúti Főosztályon 
a személyzeti szakosztályon 
előbb főelőadói, majd csoport-

vezetői beosztást kaptam. Et
től kezdve életem szorosan ösz- 
szeforrt a vasúttal, a vasuta
sok életével. Három hónap 
után alapszervezeti párttitkár
nak is megválasztottak.

Szeretni kell
az embereket

Ácsai Mihályt 1954-ben új
ból pártiskolára küldték, mely
nek befejezése után saját ké
résére — hogy szüleihez köze
lebb kerüljön —, Szegedre he
lyezték. Az igazgatóság vasút- 
politikai osztálya mellett mű
ködő pártbizottság titkára lett. 
Az ellenforradalom idején a 
karhatalom tagjaként fegyver
rel védte a néphatalmat. 1957 
áprilisától pedig újabb, fontos 
munkaterületre került, az 
MSZMP Csongrád megyei Bi
zottsága osztályvezető-helyet
tesének nevezték ki. Tíz évet 
töltött ebben a beosztásban, 
majd a szegedi területi bizott
ság titkárának választották. 
Ebben a tisztségben tizennégy 
évig dolgozott nagy felelős
séggel. Mígnem ez év nyarán

Fazekas Lajos:

A PALYA V O LT...
A pálya volt az 'egyetlen út, ' 
amelyet ismert, csillagfényben is, 
s a tájat, mint a tenyér gödreit, 
lombos tanyát, ágbogas falut.

A pálya ivolt az egyetlen út: 
életét hordó, vas-szilárd való, 
akkor is, ha hő, akkor is, ha hó 
kínzóit földet, embert és falut.
A szabad pálya: állomások 
virág-lánca volt; tájak, emberek.
— Amit csillagfényben is látott, 
megőrzi a féltő emlékezet. — •
A napok, vagy talán az évei 
a pálya kilométerkövei.

» -

Ahogy egy szb-elnök látja

ah is I' m ozgalom ban is

új m unkam ódszerekre van szükség
A választások óta eltelt idő

szak tapasztalatai azt mutat
ják, hogy a szakszervezeti 
tisztségviselők egyre tudato
sabban felismerik: a régi
mozgalmi munkamódszereken 
változtatni kell. A kollektíva 
érdekelnek fokozottabb védel
me és képviselete, az időszerű 
gazdasági, mozgalmi feladatok 
sikeres végrehajtása az új 
szervezeti keretek között alig
ha képzelhető el másként. 
Szerencsére a tisztségviselők 
többsége Rugalmasan alkal
mazkodik az új körümények- 
hez, tárgyilagosan feltárják 
azokat a problémákat, ame
lyek a bizalmi csoportok, szak- 
szervezeti bizottságok szintjén 
az elmúlt hónapokban előáll
tak.

Aki éppen ráér?!
A miskolci területi szak- 

szervezeti bizottság a közel
múltban értékelte a tömegpoli
tikai és a tisztségviselő okta
tások tapasztalatait. Fodor 
Sándor vonatvezető, a Tiszai 
pályaudvar szb-elnöke az ülé
sen szóvá tett néhány olyan 
problémát, amely az 1979—

1980-as oktatási évben előfor
dult.

—- A választások alkalmá
val csökkent az alapszerveze
tek, s a tisztségviselők száma 
— mondotta. — Ennek ará
nyában a beiskolázási kerete
ket is módosítani kellene. Ez 
nemcsak a szakszervezeti bi
zottság költségvetése szem
pontjából lenne előnyös, ha
nem azért is, mert így csök
kenteni lehetne az ügyeletes 
tanfolyamra járók körét. 
Nemcsak az alapszervezetek
nek, a mozgalom számára is 
hasznosabb lenne, ha nem azt 
küldenék bentlakásos tanfo
lyamra, aki „éppen ráér”. A 
munkaidő-kiesés nemcsak a 
népgazdaságnak, hanem a 
vasútnak is drága, nem be
szélve arról, hogy a helyette- 

‘ sítést, a vezénylést úgy össze
hangolni, hogy az ne zavarja 
az üzemet, egyre nehezebb. A 
bentlakásos képzés és a meg
levő létszámhiány között a 
reális igényekhez igazodva 
kellene megtalálni az össz
hangot. Nem jó  dolog az, ha 
csak az oktatási központok 
statisztikáját akarjuk min
denáron javítani. Inkább ar
ra kell törekedni, hogy a be

iskolázott tisztségviselő hasz
nos tapasztalatokkal térjen 
haza a tanfolyamokról.

Káros szemlélet
Említést érdemel az a fejte

getése is, hogy az oktatási 
központokban az előadások 
témájában fellelhető ismétlő
déseket mérsékelni kell, s 
közvetlenebb, egyenesebb vá
laszt kell adni a konzultációs 
kérdésekre. De nemcsak az 
oktatásban fellelhető hiányos
ságok kiküszöbölésére utalt, 
szóvá tette azokat a problémá
kat is, amelyek az új szerve
zeti keretek között hátráltat
ják az üzemi demokrácia ér
vényesülését/.

— Az a tapasztalatom, hogy 
a tagság egyre gyakrabban 
mond véleményt a meglevő 
hiányosságokról és használ
ható javaslatot is ad azok 
megszüntetésének módjára. 
Sajnos sok esetben nem az öt
letet veszik figyelembe — le
gyen az bármilyen ésszerű —, 
hanem a javaslattevő beosztá
sát. Sőt a közismert suszter
kaptafa közmondás mintájára 
azt mondják, kocsirendező 
maradjon a vágányok között, 
a vonatvezető a szerelvény

nél, s ne ártsa bele magát a 
dolgokba. Mondani sem kell, 
hogy az ilyen szemlélet pedig 
hátráltatja az ésszerű munka- 
megosztást, a vezénylésben, a 
gépkihasználásban, a munka
fegyelemben rejlő, sokat em
legetett tartalékok feltárását, 
az egészséges munkahelyi lég
kör megteremtését.

Közéleti ember
Fodor Sándor immár há

rom évtizede dolgozik a Ti
szai pályaudvaron. Ennyi idő 
alatt valóban gazdag tapasz
talatokat szerzett. S ha ehhez 
még hozzátesszük, hogy lak
helyén, Hejőpapiban 20 éve 
tanácstag, a Dél-Borsod me
gyei Áfész igazgató tanácsá
nak tagja, négyszeres kiváló 
dolgozó, akkor érthető csak 
igazán, hogy közéletiségével is 
a dolgok jobbításának ügyét 
szolgálja. Amikor az ülés után 
szót váltottunk, az őszi csúcs- 

. forgalom munkaverseny-felté- 
teleivel kapcsolatban is volt 
észrevétele.

— Érthető, és mi is helye
seljük, hogy a* követélmények 
nagyobbak, azonban a felté
teleket is biztosítani kell, mert 
csak azt lehet elvárni tőlünk, 
aminek alakításában nekünk 
is szerepünk van. Köztudott 
például, hogy a kocsitartózko
dás paraméterei csomópon
tunkon javításra szorulnak, 
de mit tehetünk, hiszen önhi
bánkon kívül, a záhonyi ko
csigondok miatt alakultak így 
a számok. Természetesen 
azért mindent megteszünk az 
őszi forgalom sikeréért.

Orosz Károly

hosszan tartó betegsége miatt 
orvosi tanácsra, kérte nyugdí
jazását.

— Harmincegy év a mozga
lomban nagy idő. Bizonyára 
gazdag tapasztalatokra tett 
szert?

— Életem nagyobbik részét
valóban a mozgalomban töl
töttem, mint függetlenített 
pártmunkás és szakszervezeti 
funkcionárius — válaszolta. — 
Megvallom, a mozgalomban 
nem könnyű dolgozni, bár en
nek a munkának is megvan 
a maga szépsége. Szinte na
ponta kellett az emberek 
ügyeiért kiállni, vitatkozni. 
Soha nem számoltam hány 
ember ügyes-bajos dolgát in
téztem el. Köszönetét sem vár
tam érte, mert szerettem, amit 
csináltam, és az embereket is 
szeretem. Különösen a fiatalo
kat. Az a véleményem: nem
kell félteni őket, bátran kell 
bízfH bennük. .Én is sok fiatalt 
indítottam az életpályára itt a 
szakszervezetnél is. S mond
hatom, nem csalódtam ben
nük, megállták a helyüket.

Ügy mint annak idején 
Ácsai Mihály is, aki állandóan 
képezte magát. Előbb közgaz
dasági érettségit, majd a Jó
zsef Attila Tudományegyete
men középiskolai tanári ok
levelet szerzett. Később elvé
gezte a Marxista—Leninista 
Esti Egyetemet.

A munkához és a tanuláshoz 
több fontos társadalmi tisztség 
is járult. A Vasutasok Szak- 
szervezetének központi veze
tőségében és az elnökségben 
tevékeny részt vállalt a szak- 
szervezeti mozgalom céljainak 
megvalósításáért. Tagja a 
Csongrád megyei SZMT-nek. 
a megyei pártbizottság fegyel
mi bizottságának és a megyei 
sportbizottságnak.

Nagy munkabírása mindig 
igényességgel párosult. Igé
nyes volt magával, beosztot
taival és környezetével egy
aránt. Széles körű emberisme
rete,.,nyílt és őszinte vélemé
nye eredményesen segítette 
azt az ügyet, amelyet szolgált. 
Vezetése alatt a területi bi
zottság sikeresen oldotta meg 
feladatait.

— Munka közben gyakran 
kellett vitatkozni, de azért 
megértettük egymást a mun
katársaimmal, s a partnerekkel 
is. Nagyon jó volt a kapcsola
tom az igazgatóság, a MÁV, a 
vasutas-szakszervezet vezetői
vel és dolgozóival, a társme
gyék SZMT-ivel.

Nem vált meg 
a szakszervezettől

— Mire a legbüszkébb? — 
Elgondolkodik, majd így vá
laszol :

— Talán arra, hogy ez alatt 
az idő alatt sehol sem épült 
annyi új művelődési intéz
mény, mint nálunk. A Békés
csabán, Kiskunhalason és 
Szentesen átadott létesítmé
nyek a munkásművelődés ott
honai lettek.

— Most, hogy nyugdíjba vo
nult, mivel foglalkozik?

— Nekem új és szokatlan 
még ez az életforma. Az már 
biztos, hogy nem válók meg a 
mozgalomtól. Aki annyit dol
gozott ezen a területen, az nem 
tudja abbahagyni. Szeren
csémre van elfoglaltságom. A 
területi szakszervezeti bizott
ság elnökeként továbbra is se
gítem a munkát, s továbbdol
gozom a pártbizottság fegyel
mi bizottságában is. Ha elfá
radok, kimegyek felüdülni a 
Szegedhez közeli kis kertem
be, amit évek óta féltő gon
dossággal ápolok feleségem
mel együtt. Ez jelenti a ki- 
kapcsolódást, az új erőgyűj
tést.

Ácsai Mihály helytállását 
több magas kitüntetés is bizo
nyítja. Tulajdonosa a Munkás- 
Paraszt Hatalomért Érdem
éremnek, a Szocialista Mun
káért Érdeméremnek, a Szak- 
szervezeti Munkáért kitünte
tés arany fokozatának, az Ár- 
vízvédelmi Emlékéremnek, 
megkapta a Kiváló Vasutas 
kitüntetést, a Munka Érdem
rend ezüst, majd most nyug
díjazásakor é kitüntetés arany 
fokozatát.

Gellért József
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Korszerűsödött a szervezeti rendszer Szemők Béla titkár látogatása Dombóváron

A Vasutasok Szakszervezete 
1975. október 14—1'5-én tartot
ta legutóbbi kongresszusát. Az 
azóta eltelt csaknem őt eszten
dő igazolta a kongresszuson el
fogadott határozatok helyessé
gét. A végrehajtás során fej
lődött szakszervezetünk szer
vezeti rendszere, érdekvédel
mi, valamint termelést segítő 
tevékenysége. Erősödött ' tö
megkapcsolata, tekintélye, be

folyása a dolgozók, a társadal
mi szervezetek, s a gazdasági 
vezetők körében.

Minden korábbinál jobban 
emelkedett a bizalmiak mun
kájának színvonala. Követke
zetesebben szálltak síkra dol
gozótársaik érdekképviseleté
ben. Üj fórumok létrehozásá
val erősödött az üzemi demok
rácia szervezet rendszere.

A vasút szervezeti felépítéséhez 
igazodtak az alapszervezetek

A beszámolási időszakban 
jelentős változások történtek a 
vasúti szervezeti felépítésében, 
a gazdasági vezetők jog- és 
hatáskörében. A szakszervezet 
részt vett a változások kidol
gozásában és mindenkor hoz
záigazította saját szervezeteit. 
A centralizáció következtében 
nagyobb létszámú alapszerve
zetek jöttek létre: az alapszer
vezetek száma 416-ról 257-re 
csökkent. Létrehoztuk a MÁV 
ipari üzemek, az építési fő
nökségek, valamint a vas üt
eg és zségügyi szolgálat új kö
zépszerveit.

Több vonatkozásban is kor
szerűsödött szervezeti rendsze
rünk. A területi, vállalati és 
üzemi szakszervezeti tanácsok, 
a munkahelyi bizottságok meg
szüntetésével, a főbizalmi
rendszer bevezetésével a szer
vezet egyszerűsödött. Az új 
szervezetben kedvezőbbek a 
feltételek az üzemi és a szak- 
szervezeti demokrácia érvény
re jutásához. Továbbfejlesz

tettük vezető testületeink irá
nyító munkáját, munkamód
szerét, erősítettük a kollektív 
vezetést, növeltük a különböző 
szinten tevékenykedő szerve
ink önállóságát, felelősségét. 
Konkrétabbá tettük a határo
zatok útján történő irányítást, 
munkánkban gyakorlattá vált 
a középszervek vezető, irányí
tó munkájának alapos elem
zéssel történő értékelése és se
gítése.

Az irányító munkában haté
kony módszernek bizonyult a 
széles körű véleményegyezte
tés, és konzultáció, a helyszíni 
segítő, ellenőrző munka. A 
központi vezetőség, az elnök
ség tagjai és a politikai appa
rátus meghatározott ütemterv 
alapján, rendszeresen részt 
vettek a közép- és alapszer
vezetek testületi ülésein, Ren
dezvényein. Fejlődött szak- 
szervezeti szerveink kezdemé
nyezőkészsége, öntevékenysé
ge, politikai bátorsága a sok
rétű testületi munka felelős
ségteljes ellátásában.

Erősödött a kollektív vezetés
A kongresszus határozatá

nak megfelelően tovább erő
södött a kollektív vezetés és 
az egyszemélyi felelősség össz
hangja. Az újszerű; és meg
növekedett feladatokhoz iga
zodva továbbfejlesztettük ve
zető testületeink közötti mun
kamegosztást. Pontosítottuk a 
központi vezetőség, az elnök
ség és a titkárság feladatát.

A központi vezetőség, a 
kongresszusi határozatban meg
jelölt legfontosabb kérdések
kel a mozgalmi élet fejleszté
sével és általában az egész 
tagságot érintő témákkal fog
lalkozott. Az elnökség követ
kezetesen biztosította a terv- 
szerűséget és a gyakorlati élet 
követelményeihez szükséges 
rugalmas alkalmazkodást. A 
döntések, állásfoglalások és a 
gyors intézkedések jól szolgál
ták a határozatok végrehajtá
sát, a feladatok eredményes 
megvalósítását.

A napirendek előkészítését, 
az állásfoglalásokat, döntése
ket, széles körű elemző, hely

zetfelmérő munka előzte meg, 
amelyben rendszeresen részt 
vettek a választott vezető tes
tületek tagjai, és az apparátu
sok. Jó munkát végeztek a:? 
többségében központi vezető
ségi tagokból álló szakbizott-. 
ságok és munkabizottságok.

Az egységes munkamegosz
tásban tovább fejlődött közép
irányító szerveink tevékeny
sége is. Növekedett önállósá
guk, felelősségük. Rendszere
sen értékelték a határozatok 
végrehajtásának helyzetét, in
tézkedéseket tettek az ered
ményesebb munkára.

Az alapszervezetek többsége 
a követelményeknek megfe
lelően látta el sokrétű felada
tát. Testületeik általában hoz
záértéssel tettek eleget hivatá
suknak, elősegítve a termelő- 
munkát, a tagság érdekeinek 
védelmét. Ennek ellenére a 
gyakorlati munkájuk sok át
tételen keresztül érvényesült. 
Még mindig erősek a helyi be
idegződések, szokások. Bürok
ratikus a mindennapi ügyek 
intézése.

Fejlődött az üzemi demokrácia
Tovább erősödött a szak- 

szervezeti és az üzemi demok- 
ráció színvonala. A fejlődést 
nagymértékben elősegítette a 
bizalmiak megnövekedett sze
repe, és hatásköre. Az üzemi, 
munkahelyi demokrácia to
vábbfejlesztése lehetővé tette, 
hogy szakszervezeti' szerveink 
az üzemi demokráciának nem
csak szervezői, de érvényesítői 
is legyenek. Az üzemi de
mokrácia fórumrendszerének 
kialakításával és működtetésé
vel összefüggő szakszervezeti 
feladatok ellátása új színt és 
tartalmat adott a szakszerve
zeti demokrácia fejlődésének.

Az új feltételek hatására a 
szakszervezeti csoportok tar
talmi munkájában is előbbre- 
lépés történt. Rendszeresebbé 
váltak az értekezletek, a dön
tések előtti véleménykérések, 
fejlődött a tagság tájékoztatá
sa, és viss^informálása. Az 
előrehaladás ellenére sok még 
a tennivaló, elsősorban az uta
zószemélyzet és a szétszórt 
munkaterületeken dolgozók 
körében.

A hagyományos demokrati
kus fórumok, a szocialista bri
gádvezetők tanácskozása, a 
termelési^ és a különböző ré
tegtanácskozások is eredmé
nyesen működtek. Növekedett 
a dolgozók beleszólása a veze

tésbe, saját ügyeik intézésébe, 
a törvények, rendeletek érvé
nyesítésének ellenőrzésébe.

Erősödött szakszervezeti szer
veink együttműködése a párt- 
szervezetekkel. Gyakorlattá 
vált, hogy a pártszervezetek a 
szakszervezeti szerveinkben 
dolgozó kommunistákat beszá
moltatták. Ez növelte tisztség- 
viselőink felelősségét.

Tovább javult az együttmű
ködés az állami és gazdasági 
szervekkel. A munkakapcsolat 
sokoldalú, összehangolt volt. 
Az érdemi döntések előkészí
tését segítették szakszerveze
tünk, a Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium, valamint a 
MÁV Vezérigazgatóság közöt
ti megbeszélések, tanácskozá
sok.

A SZOT-tal való jó  kapcso
latunk biztosította a feltétele
ket a kongresszusi határoza
tokban megjelölt feladatok 
végrehajtására. A SZOT tit
kárság szakszervezetünknél 
tartott kihelyezett ülésén hely
színi ellenőrzéssel is segítette 
tevékenységünket.

Ugyancsak gyümölcsöző 
együttműködés alakult ki a 
szakszervezetek megyei * taná
csaival. Ez konkrétan, a  tiszt
ségviselők képzésében, a kul
túrintézmények művelődéspo

litikai tevékenységének segí
tésében, és a területpolitikai 
munkában nyilvánult meg.

Szakszervezetünk választott 
testületéi rendszeresen foglal
koztak a különböző rétegek 
helyzetével. Fokozott gondot

fordítottak a nők, a fiatalok, a 
nyugdíjasok, az értelmiségiek 
sajátos problémáinak feltárá
sára, és lehetőség szerinti 
megoldására. Tisztségviselőink
ben egyre tüdatosabbá válik a 
rétegpolitika fontos szerepe.

Javult a kádermunka színvonala
A beszámolási időszakban 

javult a kádermunka tervsze
rűsége. Tüdatosabbá vált az 
utánpótlás kiválasztása, neve
lése, felkészítése, a káderek 
cseréje. Az eredmények eléré
sét segítette, hogy a vezető tes
tületek rendszeresen értékel
ték a kádermunka részterüle
teire hozott határozatok vég
rehajtását. A káderhatáskörök 
rendezésével tovább javult a 
szervek közötti együttműkö
dés. A kádereket érintő fonto
sabb kérdésekben szinte min
den esetben testületek dönte
nek.

A választások előkészítésére 
és lebonyolítására káderpoliti
kai szempontból is gondot for
dítottunk. A tisztségviselők 
soraiban a munkások, a nők 
és a fiatalok aránya megfele
lőnek tekinthető. A  különféle 
mozgalmi iskolán tanulók kö
zött egyre több a fiatal és a női 
tisztségviselő. Ügyeltünk arra, 
hogy a megszűnő testületek 
aktív, jól dolgozó tagjait az új 
szervezeti rendszerben is meg
tartsuk.

Haladást érünk el a szak- 
szervezeti mozgalomban dol
gozó káderek, tisztségviselők, 
aktivisták anyagi és erkölcsi 
megbecsülését illetően. Meg
különböztetett elismerésben 
részesültek a nyugdíjba ke
rülők.

A SZOT XXIII. kongresz- 
szusának határozata alapján 
készült, öt évre szóló káder
képzési, ^utánpótlási és káder
cseretervek évenkénti pon
tosítása jó  feltételeket biztosít 
a káderek képzésére. Ered
ményt értünk el a testületi ha
táskörök és a felelősség erősí
tésében, a hármas követel
mény következetesebb érvé
nyesítésében.

Az eredmények ellenére 
azonban nem mindig sikerült 
biztosítani a tervszerű káder- 
utánpótlást, elsősorban a kö
zép- és felsőszintű szerveink
nél. Az elvárhatónál mérsékel
tebb a kádermozgás az állami, 
a gazdasági és az egyéb tö
megszervezetek között. I

Az üzemfőnökség vezetői tájékoztatják a vasutas-szakszervezet
titkárát

Szemők Béla, a vasutas
szakszervezet titkára a közel
múltban látogatást tett a 
dombóvári üzemfőnökségen. 
Kovács Sándor, az üzemfő
nökség szb-titkára adott tájé
koztatót a szakszervezeti mun
káról, a szervezéssel kapcso
latos gondokról, majd Haran
gozó László üzemfőnök mél
tatta az átszervezés szüksé
gességét. Kiemelte többek kö
zött, hogy a munkaerő átcso
portosítása következtében 
csökkent a túlórák száma. Â  
szakszolgálatok jobb együtt
működése növeli a termelé
kenységet.

A központi vezetőség titká
ra ezután találkozott az üzem
főnökség szakszervezeti bizal- 
miaival, akik már tanulmá

nyozták a vasutas-szakszerve
zet Közelgő X. kongresszusá
nak határozattervezetét. Sze
mők Béla ezzel kapcsolatban^ 
elmondotta, hogy a termelés 
segítésén kívül a szakszerve-! 
zetnek nagyobb gondot kell 
fordítani a jövőben a techno
lógiai utasítások betartására, 
a takarékosabb gazdálkodás
ra, valamint a dolgozók ér
dekvédelmére. Emelni kell a 
szociális és egészségügyi ellá
tás színvonalát is, mert az 
összefügg a létszámhelyzettel.

A tájékoztatót kötetlen han
gú beszélgetés követte. A je
lenlevők szóltak az üzemfő
nökség gondjairól és véle
ményt alkottak a határozat- 
tervezetről.

Évről évre nőtt a tagdíjbevétel S E G É LY  A  N A G Y C S A L Á D O S O K N A K
A tapolcai körzeti üzemfőnökség szakszervezeti bizottsága, 

a szombathelyi területi szakszervezeti bizottsággal együtt az 
idén is segítséget nyújtott a családfő nélküli, és a sokgyerme
kes családok gyermekeinek beiskolázásához. Rendkívüli segély 
címén, 164 gyermek után összesen 16 400 forintot fizettek ki.

Névadó ünnepség Rákospalotán

A szakszervezet tömegkap
csolatának kézzelfogható bi
zonyítéka a szervezettség és a 
tagdíjfizetési készség alakulá
sa. A beszámolási időszakban 
köztudottan csökkent a szak- 
szervezetünkhöz tartozó válla
latok létszáma. Ez az abszolút 
számokban bekövetkezett csök
kenés azonban a szervezettség 
arányában nem hozott válto
zást. A 97,5 százalékos szerve
zettség és a 99 százalékos fize
tési készség éveken keresztül 
alig változik.

A csökkenő létszám ellenére 
a tagdíjbevétel évről évre nö
vekedett az egy személyre eső 
átlagdíj fokozatos emelkedése 
következményeként.

A tagdíjbevétel felhasználá
sa a következők szerint ala
kult: az alapszervezetek 62, a 
középszervek 11, a központ 17 
százalékkal részesült. A SZOT- 
járulék 1Ö százalék. Érdemes 
megjegyezni, hogy az alap
szervezeteknél'felhasznált ösz- 
szeg 49 millió forinttal volt 
több, mint az előző öt eszten
dőben.

Emlékezetes ünnepség szín
helye volt szeptember 11-én a 
XV. kerületi tanács díszterme, 
ö t  vasutas gyermekének: Ko
vács Kornél, Szedő Andrea, 
Gyúró Csaba és az iker Csáki 
Béla és Csáki László névadó
ját rendezték ott.

Úttörők énekkel köszöntöt
ték a névadó mamák ölében 
üldögélő kicsinyeket. A műsor 
végén tiszteletbeli pajtásokká 
fogadták az ünnepeiteket; kis
dobos nyakkendőt kötöttek a 
nyakukba.

Az anyakönyvvezető — kö

szöntője után — átadta a XV. 
kerületi tanács végrehajtó bi
zottságának az emléklapját, 
majd az állomás társadalmi és 
gazdasági életének vezetői em
lékeztek meg a Rákospálota- 
Űjpesten ritkaságszámba menő 
ötös névadó ünnepségről és sok 
boldogságot kívántak az állo
mási dolgozók gyermekeinek.

Az ünnepség után ajándék- 
utalványokat adtak át a kicsi
nyek szüleinek, majd az állo
más kultúrtermében vacsorát 
rendeztek.

P.

Vendégek a nyugdíjasklubban
Székesfehérváron, a vasutasok Vörösmarty Művelődési 

Házának nyugdíjas klubjában a közelmúltban a város ösfe- 
hérvár éttermének Bihari János népi zenekara mutatkozott 
be, Kovács József prímás vezetésével. A  zenekar tevékenysé
géről Kálmán Sándor brigádvezető tartott tájékoztatót.

A színvonalas műsorért Gergye László, a nyugdíjas klub 
vezetője mondott köszönetét.

Sikerült a pályamódosítás

Színészből m űvelődésiház-igazgató
ÜJSAGHlR: Az alkotmány ün

nepe alkalmából, a művelődési 
miniszter kiemelkedő közművelő
dési tevékenységéért a „Szocialis
ta Kultúráért”  kitüntetésben része
sítette Sándor Gézát, a Landler 
Művelődési Ház Igazgatóját.

A Színművészeti Főiskolán 
együtt tanulit Kállai * Ilonával, 
Sütő Irénnel, Tör öcsik Mari
val, Bodrogi Gyulával, Hor
váth Sándorral. Utána a Nem
zeti Színházhoz került, ahol 
13 éven át többnyire epizód- 
szerepeket kapott, de ennél 
többre vágyott. így aztán tíz 
évvel ezelőtt megpályázta 1 a 
Landler Művelődési Ház igaz
gatói beosztását. Úgy érezte, 
hogy ott többet tud tenni a 
kultúráért, a közművelődésért, 
mint a színpadon.

— Nem bánta meg a pálya- 
módosítást?

— Az elmúlt tíz év során 
nagyon megszerettem a vas
utat és a munkásmúvelődést, 
így lelkiismeretfurdalás nél
kül mondhatom, hogy nem. 
Az üzem dolgozóinak döntő 
többségét ma már személyesen 
ismerem.

— Volt-e korábban kap
csolata a vasúttal?

— Igen. Édesapám vasutas 
volt, előbb pályamunkás, 
majd pályamester.

— Hogyan fogott munká
hoz tíz évvel ezelőtt?

— A szakszervezeti bizottság 
akkori titkára azzal fogadott, 
hogy könnyű dolgom lesz, mert 
úgyszólván mindent elölről 
kell kezdeni. így aztán sza
badon szárnyalhatott a fantá
ziám. Legfeljebb olyan gond
jaim voltak, hogy hol rendez
zük a foglalkozásokat. A mű
velődési ház ugyanis egy 
régi, elavult épületben volt, 
amelyet 1974-ben lebontottak. 
Most hat helyiségünk van. 
Ezek közül a legnagyobb a 
120 négyzetméteres „díszte
rem” . Épül viszont az új mű
velődési ház, amelyet, ha va
lami közbe nem jön, az év 
végén birtokba vehetünk. En
nek ékessége lesz a 360 sze
mélyes — korszerűen beren
dezett és felszerelt — szín
házterem.

— Milyen a művelődési ház 
rétegpolitikai tevékenysége?

— Van egy jól működő szo
cialista brigádklubunk, de 
igyekszünk eljutni a legifjab- 
baktól a legidősebbekig. Az 
üzemi óvodában műsorokat, 
mesefilm vetítéseket rende
zünk. Ifjúsági klubunkat a 
fiatalok saját maguk alakítot
ták ki égy pincéből. Külön 
klubjuk van a szakmunkás- 
tanulóknak. Itt filmvetítéseket

tartunk és találkozhatnak a 
fiatalok az üzem vezetőivel, 
akik tájékoztatják a tanulókat 
arról, hogy milyen munka vár 
majd rájuk a különböző üzem
részekben. A szocialista bri
gádklubban gyakran megfor
dulnak művészek, politikusok. 
A nyugdíjasklubban egész
ségügyi és jogi problémákról 
tartunk előadásokat, filmeket 
vetítünk és lemezeket hallgat
hatnak a klubtagok. A réteg- 
munka része az is, hogy együtt 
a2 üzemi- Vöröskereszt-szerve
zettel, patronáljuk a XV. ke
rületi szociális otthont.

— Mit tesznek a dolgozók 
általános műveltségének növe
léséért?

— Ebben az évben is meg
hirdetjük a felnőttoktatás 
programját. Októberben in
dítjuk a dolgozók általános is
kolájának évfolyamát. Ennek 
keretében a VII. és a VIII. 
osztályt végezhetik el azok at  
üzemi dolgozók, akik valami
lyen oknál fogva nem tudták 
befejezni általános iskolai ta
nulmányaikat A munkás zom- 
batokan van a tanítás. A dol
gozók ezekre a napokra szol
gálatmentességet kapnak és 
még hat nap tanulmányi sza-

Sándor Géza
badságot. Ezenkívül szakkö
zépiskolai és gimnáziumi osz
tályaink is vannak.

.— Egyéb rendezvényeik?
— Megszokottak az úgyne

vezett Landler családi estek. 
Ezeken köszöntik a járműja
vító osztályai a jubilánsokat, 
búcsúztatják azokat, akik 
nyugdíjba mennek. Üzemünk 
ebben az esztendőben ünnepli 
fennállásának 75. évforduló
já t  A jubileum alkalmából a 
hónap végén rendezzük meg 
a „Vasút az ország életében” 
című kiállítást a műszaki 
könyvtár és a művelődési ház 
könyvtárának vasúttörténeti 
anyagából. Az évforduló al
kalmából a helytörténeti kör 
gyűjtőmunkája alapján mutat
juk be az üzem 75 éves fej
lődését. Üzemtörténeti vetél
kedőt is rendezünk.

Kőhidi László
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NEHÉZ ELDÖNTENI hogy
ki a szerencsésebb ember; 
az-e, aki elindul egy életpá
lyán, s azon törés nélkül megy 
végig, vagy akinek az útját 
kitérők tarkítják. Meglehet: 
embere válogatja, miként az 
sem közömbös, hogy milyenek 
a kitérők. Tóth Gyula eseté
ben, aki 1974 óta az Északi 
járműjavító XlV-es, forgóváz
javító gyáregységét vezeti és 
immár a nyugdíjba vonulást 
fontolgatja, a váltások min
denkor gazdagodást hoztak. 
No, nem az anyagiakban, ar
ról szó sincs: az élettapaszta
latban. S e gyarapodás nem 
mérhető forintokban.

Szovjet földön született, 
Oroszország ázsiai részén, Pe- 
rovszkban. Édesapját az első 
világháború sodorta a messzi 
távolba, hadifogságba esett, 
majd ott talált asszonyra egy 
kedves-megértő orosz lány 
személyében. A család 1922- 
ben települt át Magyarország
ra, de az itteni megélhetési 
gondok néhány év múlva a 
visszatelepülésre késztették a 
családfőt. Magyarország és a 
Szovjetunió között akkoriban 
nem volt diplomáciai kapcso
lat, így a bécsi szovjet konzu
látus segítségét kérték. Már 
minden úgy tűnt, hogy utaz
nak — az osztrák fővárosig el 
is jutottak —, végül mégsem 
mehettek tovább. Visszatértek 
magyar földre — nem a csa
lád akaratából.

Tóth Gyula Szajolban vé
gezte iskoláit, majd — nem 
kis protekcióval, s azzal a fel- 
tételezéssel, hogy később moz
donyvezető lesz — bekerült 
tanoncnak a szolnoki jármű
javítóba. A kocsilakatos-szak- 
mát tanulta három éven át, 
1937 szeptemberétől, majd 
1942-ig e mesterséget folytat
ta. Ám ahogy negyed század
dal korábban az édesapjánál, 
az ő életébe is közbeszólt a 
háború. Katonának vitték — 
s ugyancsak kelet felé. Galí
ciában esett fogságba — pon
tosabban fogalmazva: ejtette 
önmagát fogságba. Lemaradta 
többiektől, is az első vöröska
tonát látva (kihasználva ko
rántsem tökéletes,- de a meg- 
érttetéshez megfelelő orosz 
nyevtudását), megadta magát.

majd 1957 májusában osztály
vezető-helyettessé nevezték ki, 
a mai XlV-es gyáregység vol
taképpeni „jogelőd” üzemré
szébe.

— Ügy éreztem, kevés, amit 
a hozzávetőleg három és fél 
évtized során tapasztaltam. 
De nemcsak éreztem, tudtam 
is: tanulni kell. Csak megala
pozott szaktudás birtokában 
lehet megfelelni az állandóan 
növekvő feladatoknak. Ezért 
jelentkeztem 1959-ben az Épí
tőipari és Közlekedésműszaki 
Egyetem közlekedési szakára. 
Az esti tagozat hallgatója vol
tam, s ez, családos emberként, 
mitagadás nem volt könnyű. 
Hetente három-négy délutánt, 
estét töltöttem az egyetemen, 
otthon meg éjszaka tanultam. 
Negyvenkét éves koromban, 
1964-ben kaptam meg a köz
lekedési mérnöki diplomát.

A kívülálló azt hihetné, 
megelégedett ennyivel. Ám 
úgy érezte, hogy „lendületben 
van” . Eredetileg úgy tervezte, 
nem hagyja abba a tanulást, 
és mérnök-közgazdásszá képzi 
tovább magát. Ha ez elma
radt is, majdnem minden év
ben részt vett egy-két mér
nöktovábbképző tanfolyamon. 
Pedig a mindennapi munka 
sem nélkülözte a konfliktuso
kat.

— Küzdelmes évek voltak 
— mondja. — Bizony nagyon 
sokszor bajlódtunk az anyag
ellátás problémáival. A pro
filváltás sem ment egyszerűen, 
tanulni és szervezni kellett, 
amikor a dízelek javítására 
álltunk át. S bár öröm, hogy 
a miénk az üzem legkorsze
rűbb gyáregysége — 1973-ban 
épült —, az építkezés, a köl
tözködés is próbára tette az 
erőnket. . .  Ma már belefér a 
napi munka nyolc órába, de 
akkoriban sokszor maradtam 
bent este hétig is.

Hat esztendeje vezeti a 
gyáregységet, s bár sokan 
mondják, hogy ő a „legszigo
rúbb főnökük”, szeretik és be
csülik. Nemcsak szakértelmé
ért, hanem azért is, mert a 
magánjellegű gondok iránt is 
fogékony, és mindenkor segí
tőkész vezető. (Hogy haragosa 
van-e? Feltételezem: van. Ha 
kellett, iha kell, a fegyelmiktől 
sem riad vissza!)

A PÁRTNAK 1945 óta tag
ja, s aki a mozgalmi élettel 
egyszer elkötelezte magát, a 
nehéz — és a kevésbé nehéz 
— időkben is részt kér belőle. 
Az első 17 ember között volt, 
akik az Északi járműjavító
ban jelentkeztek a munkásőr
ségbe. Az MSZBT üzemi tag
csoportját 1974 óta vezeti 
(egyebek között az ő fel
adatuk — a pártbizottság
gal karöltve — a november 7-i 
ünnepségek megszervezése). 
Esztendőkön át vezetett gaz
daságpolitikai szemináriumo
kat, előadásokat tartott az 
MHSZ-ben, s az idei válasz
tásokig tagja volt az üzem 
pártbizottságának. A fiatalok
nak adta át a helyét: fél év 
múlva nyugdíjba megy.

— Nem is egyszer mondtam 
a barátaimnak: „meglátjátok, 
én könnyű szívvel szakadok el 
az üzemtől, nem hiányzik 
majd a munka” . . .  Most, 
ahogy közeleg a búcsú napja, 
valahogy másképpeh érzek. 
Node még addig is van elin
tézni való, most például a bér- 
fejlesztéssel küszködünk. Jó 
lenne a rendelkezésünkre álló 
pénzt ténylegesen a végzett 
munka alapján, differenciál
tan szétosztani.

HIRTELEN nem is tudja
megmondani, hogy hány ki
tüntetése van. Az elsőt, a Ma
gyar Népköztársaság Érdem
érem ezüst fokozatát még 
1952-ben kapta meg; az 
1956-os árvíz idején Mohács
nál vette ki részét a tenniva
lókból: a Dunai Árvízvédele
mért emlékérem tanúskodik 
erről. A munkásőrségnél tel
jesített szolgálatát előbb Szol
gálati Érdeméremmel, majd 
1972. november 7-én a Ha
za .Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozatával méltányol
ták. Kitüntette az MSZBT or
szágos elnöksége, a vasútnál 
miniszteri dicséretet kapott, s 
az idei vasutasnapon Kiváló 
Vasutas lett.

Akik ismerik, méltán gya
nítják: a jövőre kezdődő
nyugdíjas években sem tarto
zik majd a tétlenkedők közé.

Földes Tamás

K Ö R J Á R A T O N

Reggeltől estig
Rácz Gyula 1968-tól tel

jesít szolgálatot a záhonyi 
gépesített rakodása főnök
ségnél autóbusz-vezető
ként. Jól isoneri a vasuta
sokat, tudja, ki, mikor 
megy szolga Latba. Ha vala
ki késük, megkérdezi a töb
bieket, hogy várjon-e rá?

— Melyik vonalon* jár?
— Körjáratra osztottak 

be. A körzetben szinte min
den házat, fát ismerek. 
Reggel ötkor kezdem a 
szolgálatot és 21 órakor fe
jezem be. Nagyon szeretem 
a szakmámat. Régebben a 
forgalmi szakszolgálatnál 
dolgoztam, de kis koromI óta a gépkocsi vezetésihez 
vonzódom. A debreceni Pft- 
nél kezdtem a vasutat 1956- 
ban. Utána vonatvezető let
tem. Ifjúsági brigáddal 
hordtuk a gyorsteher-vona- 
tokat Debrecen és Ferenc
város között. Szép volt ez 
a szolgálat; én mégis* eltű
nődtem egy-egy gépkocsi 
láttán. Elhatároztam, hogy 
gépkocsivezető leszek. Sze
mély- és teherkocsim sze
reztem jogosítványt.

— Régóta ismerem Rácz 
Gyulát, kiváló buszvezető 
— mondja Pongó Géza, a 
GRF vezetőhelyettese. — 
Ha a imfunikásőnség kiképzé
sére vagy rendezvényre 
autóbuszt kér, ő vezeti a 
buszt, társadalmi munká
ban, mert 1975-től ő is 
munkásőr, László bátyja

j szintén a testület tagja, sza-

Íkaszpargncsnák.
Szőgyéni Bertalan I

Újítási verseny

Első a miskolci 

vasútigaigatóság
Értékelték az igazgatóságok 

közötti idei első félévi újítá
si versenyt. A  január 1-től jú
nius 30-ig tartó verseny ered
ményei alapján a helyezések a 
következők:

1. a miskolci, 2. a szombat- 
helyi, 3. a szegedi, 4. a pécsi, 
5. a budapesti, 6. pedig a deb
receni vasútigazgatóság lett.

Történelem immár: a má
sodik világháború végén ma
gyar katonák is harcoltak ha
zájuk felszabadításáért a Vö
rös Hadsereg oldalán. Tóth 
Gyula is olvasta a Zsukov 
marsall aláírásával kinyomta
tott, kézről kézre járó röpla
pot, ‘amely a hadifoglyok kö
zül nem egyet cselekvésre 
késztetett. Bár százada már 
nem került harci bevetésre, a 
felszabadulást követően ők 
őrizték a Balatonmáriafürdő 
és Lepsény közötti olajvezeté
ket. A mundért 1946-ban tet
te le; akkor még nem- tudta, 
hogy nem végleg.

CIVILBEN ott folytatta, 
ahol abbahagyta: visszatért
Szolnokra, a járműjavítóba, 
majd 1948-ban — mint mun
káskádert — áthelyezték a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztériumba. Előadói munka
körben dolgozott, s jórészt a 
járműjavítókban használt szer
számok beszerzése, minőségi 
kiválogatása volt a feladata. 
Aztán 1950-ben háromhónapos 
tartalékos tiszti tanfolyamra 
hívták be. Alhadnagyként sze
relt le — de csupán néhány 
hétre: 1951. január 15*-én az 
újabb behívó Egerbe szólítot
ta, s ismét néhány hét kellett 
ahhoz, hogy már a Honvédel
mi Minisztérium munkatársa
ként viselje a néphadsereg 
egyenruháját. Különféle be
osztások után, 1956 nyarán 
szerelt le, s október 15-én lé
pett be az Északi járműjaví
tóba . . .

Az arca most is fiatalos, de 
a haja hófehér. Az évek ter
hei viselték meg?

— Már egészen fiatalon, hu
szonkét esztendős koromban 
őszülni kezdtem — mondja. 
— De az elmúlt negyed szá
zad sem szűkölködött a fel
adatokban, s nemigen volt 
időm azon gondolkodni, hogy 
őszülök-e, vagy sem.

AZ ÉSZAKIBAN diszpé
cserként kezdett, de ismét a 
már kétszer is használt idő
határozó kívánkozik toUvégre: 
néhány hétig csupán. Rövid 
időre a titkárság vezetője lett,

Olvasóink
figyelmébe

A Népszava Lapkiadó j 
j Vállalat idén is meg jelen- 
I teti a Népszava Évkönyvét. I

Az 1981-es évkönyv 2561 
I oldalon, az eddigieknél is I 
I gazdagabb tartalommal, I 
I közérdekű hasznos anya- I 
j gokkal, szórakoztató olvas-1 
I mányokkal, szép kivitelben, I 
I október hónapban jelenik I 
I meg.

Megrendelhető: Népsza-
| va Lapkiadó Vállalat, 1964;
Budapest, VII. Rákóczi ú t ! 

154. Telefon: 224—819/228. \ 
j Kapható az újságárusoknál, I 
j ára: 22,— Ft

NE A MUNKA Jtt

* 9 ,J milliós költséggel
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Jászberény vasútállomás 
1973-ban volt százéves. Ez idő 
alatt a  felvételi épület szinte 
alig változott. Az idén május
ban kezdték meg felújítását. 
A mintegy 3,5 millió forintos 
rekonstrukció során kijavítják 
a tetőszerkezetet, rendbehoz
zák az állomás vízvezeték- és 
villanyhálózatát, és mosdókat 
szerelnek fel.

A várótermeket mintás kő
lapokkal burkolják, a falakra 
lambériát szerelnek. A pero
non felszedik a csúszós keramit 
kockákat, s helyette betonsző
nyeget kap. Az egészségügyi 
követelményeknek megfelelően

ÓVÁSÁRA

felújítják az állomás W. C.-jét; 
a falakat csempével burkolják 
és vízöblítő csőrendszerrel lát
ják el.

A kocsirendezőknek és a vál
tókezelőknek egy pihenőszobát 
is kialakítanák. Felújítják az 
állomás épületében levő három 
szolgálati lakást is. A munká
latok ideje alatt az ott lakó 
vasutasoknak a MÁV. ideigle
nes jelleggel lakást bérel a 
városban.

Az állomás vasutasai a re
konstrukció megkezdése előtt 
rendkívüli termelési tanácsko
zást tartottak, amelyen megbe
szélték a legfontosabb teendő
ket. A^ ott dolgozó Baross Gá
bor és Székely Mihály szocia
lista brigádok vállalták, hogy 
társadalmi munkában kitaka
rítják az elkészült helyiségeket 
és segédkeznek a törmelék el- 
hordásában is.

íj veggy ű j tó Jegy vizsgáló
Augusztus 3?-én, a Keleti pályaudvarról .10 óra 10 perc

kor induló, Hatvanig közlekedő személyvonaton az utasok 
megdöbbenve tapasztalták, hogy az egyik- jegyvizsgáló Túra 
állomás után a kocsikban hagyott üres sörös üvegek összegyűj- 
tásável foglalkozott. A kalauz kezében egy szatyor volt, és ab-

A felújítási munkálatokat a 
józsefvárosi bal parti épület- 
fenntartási főnökség IV-es szá
mú hatvani részlege végzi.

A tervek szerint a szolgálati 
lakásokat ez év novemberében, 
a felvételi épületet pedig má
jusban adják át rendeltetésé
nek.

ba rakta bele az üvegeket. Akik Túrán szálltak fel a vonatra, S. R.
előkészítették a menetjegyet vizsgálatra, de a kalauz azokat
nem kezelte. Csupán azért nézett be a fülkékbe és a padok alá, 
hogy van-e ott elhagyott sörös- vagy borosüveg.

Többen mosolyogva megjegyezték: — Lehet, hogy ez a 
kalauz valamikor az Utasellátó dolgozója volt?

Tiszteletre méltó egy vasúti alkalmazott értékmentő szán
déka, takarékossági törekvése, csak azt ne a szolgálati megbí
zatása rovására tegye. Egyébként az a véleményem, hogy ez a 
fajta értékmentés nem egészen önzetlen. A cél: egy kis ha
szonszerzés, keresetkiegészítés. Csak az a baj, hogy mindez a 
munka rovására, a társadalmi érdek kárára történik!

*  Sz. F.

Véradás Nyíregyházán
Szeptember 8-án és 9-én a 

Szabolcs-Szatmár megyei Vö
röskereszt-szervezet Nyíregy
háza csomóponton szervezett 
térítésmentes véradó napokat. 
A szakszolgálatok dolgozói 
közül összesen 304*en, majd
nem száz liter vért adtak. A 
véradásban a szocialista bri
gádtagok jártak élen.
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Szegeden célul tűzték ki

*' ’ erői és esz kőe #

u

U i

rállítások siketW i D

vágányzárak hatásának mini- Az árvízvédelmi munkála- 
imimra csökkentésére. tokhoz, illetve & károk hely-

Jól terhelt tehervonatokat ráállításához szükséges anya

A szegedi igazgatóságnak a lalatként lépett be területün- 
Dél-Alföld mezőgazdasági jel- kön a martfűi Növényolaj ipa-
legébol adódóan évek óta visz- rj Vállalat, mely jelenleg na- __  ______  ______________
szatérő gondot jelent az őszi ponta 35-—40, később 50—60 közlekedtetünk, és ügyelünk Sök fuvarozásához, főként a
szállítási feladatok lebonyolí- kocsi igénnyel fog jelentkez- arra, hogy, a tolatós, valamint Körösök térségébe irányuló
tósa. így van ez most is, hi- menetirán yí tó -  tar talék vona- mindennemű szállításokhoz
szén a mezőgazdasági üzemek ieazeatásáí?imk területén toknál gépre vár ás ne fordul- soronkívüliséget biztosítunk. 
eredmányei az idén kedvezöb- JZySgü ion elő. A menetirányító-tar-
ben alakultak, mint az elmúlt idényszállítást, o cukorrépa vonatok közlekedtetésé- Fievelemmel kísérik
é v b e n .............  . . .  továbbítását is naav aonddal ne'  is van tennivaló, főleg a SY
^  ‘>ê k?rításra. váró . ,ter_ készítjük elő. ö t  cukorgyárral W jf* ! és a 900-as vonalakon. k ö l t s é g e k  a la k u lá s á t  mékek közül a gabona után a _  „ a rrw ih ivpsi Sokat segített a 900-as vo- a  K O ltseg eK  a ia K U ia sa i
kukorica képviseli a legna
gyobb mennyiséget, de jó  ter
mést ígérnek más ipari nö
vényeink, többek között a 
napraforgó és a cukorrépa is. 
A

a sankadi, a  mezőhegyest, 
a szolnoki, a hatvani és a ka- nalon a kiskunhalasi deltavá-__, Az őszi forgalmi felkés zü-
bai — dolgozunk. A sarkadi Sany belepje, azonban to- rést €gyébként Békés, Csöng
és a mezőhegyesi cukorgyá- vabbi intézkedéseket kell ten- rdd ^  Bács-Kiskun megyé-
rak rakodásának nagymérvű j  térségben az elegyto- beb a megyei szállítási bi-

S7állítáci enn/imk-flt koncentrálásával már a múlt . gyorsítására, mert a zottsági értekezleteken is meg-
o g í r  í i l - t tf í t évben lehetővé vált a forda- deltaváganynak a minőségi tárgyídtuk. A cukorgyárakkal

bekovetke- szerelvények közlekedtetése, munkában még kevésbe érző- külf £  is egyeztettük a tenni-
1̂ . . 5 ? . 5:hl nap0S Aevür. AZ érkeztetést azonban az d *  a hatása. valókat Ezenkívül aktíva-

iparvágány-kapacitás szűk ke- Nagy figyelmet fordítunk értekezleten, műszaki konfe-
resztmetszete miatt 24 órán be- Szolnok gépellátására, hogy renoiákon, termelési tanácsko-
lül egyenletesen kell eloszta- ütemesebben érkezzen hoz- zásokon és állomásfőnöki ér
ni. A másik három gyárunk- zánk az elegy. tekezleteken ismertetjük az
ba irányuló rakodást részben Igazgatóságunk területén is előttünk álló feladatokat,
fordakkal, részben hazatérő nagy feladatot jelent a tran- Szeptember 1-től életre hív
üres, nyitott kocsikkal old- átszállítás. A legutóbbi volu- tűk az igazgatósági „operatív

védelmi munka is.

Időben felmérték 
a tennivalókat

Mindezeket figyelembe vé- . 
ve gondosan számba kellett me8- menegyezteto tárgyalások bizottságot”, amely minden
vennünk minden elszállítan- Nagy súlyt helyezünk a jú- alapján a Záhony—Kelebia— 
dó árut, egyrészt, mert az nius elsejével hozzánk került Szabadka viszonylatban még 
ősszel csaknem 5 millió tón- Szeghalom—Füzesgyarmat— jelentős tranzitszállítás várha-
nát kell elszállítanunk, más- Püspökladány és a Kecskemét tó, miként a Curtici közös ha- 
részt a kocsiigényes árutonná- —Lajosmizse—Pestimre vona- tárátmenetben is. 
bán a tervhez viszonyítva lak kocsiellátására, hogy leg
több mint 413 ezer tonna a alább a korábbi szinten szol
lemaradásunk. géljük ki szállítandó feledn-

Kocsiigényes áruszállítási két.
tervünknél az első hét hónap Értékeltük az első félévben 
alatt már a bázistól is nagy, területünkre érkezett leadási

Ha kell, bevetik 
a tartalékokat

A tartalékok

hét péntekén ülésezik, s ha 
kell, intézkedik az elmaradt 
szállítási igények kielégítésé
re és a Tárcaközi Operatív 
Bizottság ülésein hozott hatá
rozatok végrehajtására.

Külön intézkedéseket te
szünk arra az esetre, ha nem 
sikerül az előirányzott áru
tonnatervet teljesíteni, hogy 
csak annyi költséget használ- 

feltárása es junk fel, amennyi az elvégzettmintegy 200 ezer tonna volt kocsdmennyiséget és a Volán- . .fV  ' ----- ----------------- -------------- ------
a lemaradás. Ennek alapvető vállalatok munkáját A köz- teljesítményekkel arányos. En-

területre 84 601 kocsi érkezett. foltosnak tartjuk, hogy igaz- érdekében a hétvégéken, 
Ebből a Volán 39 703 kocsit Satőságunk területén a legna- ahol lehetőség kínálkozik rá,okai az alábbiak voltak:

— a tavalyi cukorrépákam
pány lerövidült, így az ez év .. , ... . I I I
re áthúzódó répaszállítások összehasonlítva visszaesést je

ezer

i '  kezelt, ami a bázisadatokkal ^yobb ko^iforgaknú helye- lemondjuk a tartalékmozdo-
kai heti ut«nezéssel eivegez- nyokat, nem dolgoztatjuk a 
zük a ,,gazdasági bizottsági külsős forgalmi szolgálattevő-tonnával lent* A csökkenés Volán-vál

1 alantonként eltérő ugyan, de ^álatokat, 
megállapíthatjuk, hogy az el- Számos intézkedést tettünk nak megfelelő egyéb létszám-

két, és a helyi megoldások-

Országgyűlés előtt
^  nyáreleji képviselőválasztások óta a napokban 

tartotta első munkaülését az országgyűlés épí
tési és közlekedési bizottsága. E tanácskozás is ama 
viták sorába illik, amelyeken a Ház régi és új tagjai 
a szeptember 25-én kezdődő ülésszak napirendjét ké
szítik elő. Mérleg készül majd ekkor is, miként álta
lában a képviselők parlamenti eszmecseréjén; most a 
Minisztertanács ötéves munkaprogramját vitatják meg, 
s elemzik az 1979. évi költségvetés végrehajtását.

Bonyolult és ellentmondásoktól sem mentes, ötéves 
tervidőszak végéhez érkeztünk — . a hátralévő hóna
pok már csupán az összkép szépítésére alkalmasak. De 
mert minden munkanapnak van — lehet — fontossá
ga, az összegezés szempontjából korántsem közömbös, 
mennyire vagyunk következetesek az elmúlt évek ha
tározatainak végrehajtásában. Munkánkat kedvező és 
kedvezőtlen tendenciák nehezítik — ezért is tanulsá
gos, mit hozott a népgazdaságnak 1979, s mit tettünk 
az elmúlt nyolc és fél hónapban. A  közlekedés háztáji 
ügyeivel is behatóan foglalkozó bizottság tagjai ezt 
elemezték a minap, meghallgatva többek között Klézl 
Róbert közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes be
számolóiját.

Ami közvetlenül érint bennünket: tavaly a távol
sági tömegközlekedés teljesítménye 1,7 százalékkal nö
vekedett; az előirányzatot meghaladóan csak a  távol
sági autóbuszközlekedés utasszállítása emelkedett, a 
vasúti közlekedésé 4,6 százalékkal elmaradt attól. A 
vasút 14 millióval kevesebb utast szállított el, mint 
1978-ban. Jó viszont, hogy — arányát tekintve — ke
vesebb személyvonat késett (a korábbi, 3,3 százalékkal 
szemben 2,9 százalék csupán), s az átlagos utazási seV 
besség az óránkénti 39,6 kilométerről 40,2 kilométerre 
emelkedett. A vasút áruszállítási teljesítménye 8,7 szá
zalékkal haladta meg az 1976. évit — a tervezettől 
azonban 1,4 százalékkal' elmaradt. Ha az áruszállítási 
feladatainkat lényegében teljesítettük is* az árufogadás 
és -rakodás gondjai és egyéb okok miatt romlott a 
járműpark kihasználása. . .

A számok a költségvetés elemzésének rubrikáit 
egészítik ki. Néhány spontán megjegyzés viszont egész 
munkánkat, mindennapjainkat érinti, így az is, misze
rint „korábban a közlekedésben megelégedtünk azzal, 
ha a feladatoknak eleget tettünk. Ma az is lénye
ges: milyen hatékonysággal és ráfordítással dolgozunk”.

A  közlekedés, a szállítás egyike csupán a népgaz
daság alapfontosságú ágazatainak. Meglehet — sőt va
lószínű —, hogy hasonló mondatok hangoztak el a 
többi országgyűlési bizottság ülésén isv hiszen a gon
dok és az eredmények többé-kevésbé azonosak. Felte
hetőleg ez tükröződik majd az országgyűlés őszi ülés
szakán, mikor is a népgazdaság egész tevékenységét 
összegezik és minősítik. F. T.

Közlekedési és Hírközlési Évkönyv
intnu márnáiéi KA 6 9Őt oroAmó- *x*«*w^ vvuimj- vcu-  _A nagy gOIKlOl 101X310111K a SZC- A Szállítás ŐS a mrKOZieS KOZOK. t5S Utt'UiiiUiiMfk ■ J.CJIIV-
nyezte; wStarttaSSSl lajolmizs^-pestimrei S Z ío n  mélyszállítási munka szinten tevékenységér^ f e j l ő é r ő l ,  ^akkor nőtt a Volán részesedé- lajosmizse—pestimrei

mintegy 100 
csökkentek;

7 " a visszafogott ütemű be- fuvarozási tevékenység rész- a munkaerő-gazdálkodást ille- összevonásokat végzünk, ha-
ruházasi tevékenység az e pi- aranya a Nagykőrösön, Mező- tőén is, főként a cukorgyá- són lóképpen az irányítóappa-
toanyagoknal jelentős tulkesz- ^ron, Békéscsabán, Kiskunba- rak létszámigényei, valamint rátusban.
letezettseget eredményezett, (aion> szegeden és Szentes ál- « « *  állomásunkon a frekven- Az &zi forgalom alatt is
am. a2 ,iven ,rán„U szállítási iamás0n működő Volán-vál- tóit munkakörökben meglevő ^ g y  gondot fordítunk a sze-

mélyszállítási munka szinten 
tartására, a menetrend betar
tására és a kulturált utazásra.

. . .  « «  t  kihasználni a kü- _  Statisztikai Hivatal alakulásáról is. A köziekedé
o területünkre erkezo kocsik részaránya az első fél- kervonati trakcióba. Bgy hó- loriboző mozgalmakban rejlő ¡ „ f L t  Közié- si balesetek adatain keresztül

bemutatja a közlekedés biz
tonságának helyzetét.

A kiadvány hírközlési fe
jezete is igen érdekes adato
kat tartalmaz a posta tevé
kenységéről, foglalkozik a

— exportszállításaink elma- se Nagykőrös, Mezőtúr, Baja például szeptember 1-től több jaixasaia, a meneu^no Dexar- években elért ered- Képet ad a közlekedés mun-
radtak a bázistól és a terve- és Kecskemét állomásokop, ^személyzettel léptünk be mind t a s ^  és a kulturált utazasra. a ^ h e l y z e t é r ő l  és a bérek
zettől; A Volán által kézéit m É m

területünkre érkező kocsik részaránya az első fél- hervonati trakcióba. Egy hó- lönfoöző mozgalmakban rejlő . . . .  . k,özreado.tt Közle
importforgalom is mérséklő- évben a bázis 19 százalékáról napon belül szeretnénk elér- lehetőségeket is. iiiricXriám Fv-
dött stb. . . . . . . .  18>Ő4 Százalékra csökkent. Kü- ni> h<jgy a 2f /2.? '!s Az őszi forgalom idején el- könyv

Igazgatóságunk területen a lönösen jó  eredményt ért el a szolgálatot 12/24-es szolgálat- ^ h tetl dolgozókról A ^ , .. . .  *
kocsiigényes áruféleségek el- Volán Nagykörös, Mezőtúr, tál váltsuk fel. i f  „  dobozokról Az évkönyv áttekintést
szállítását a forgalmi és ke- Békéscsaba, Szarvas, Kiskun- Az utazószemélyzet gazda- . , __,a
reskedelmi mutatók nagyará- halas és Hódmezővásárhely ságosabb foglalkoztatásánál is feltételeinek biztosító- lis összetételéről,^ és az utób-
nyú <minősegi javításával ki- állomásokon. Megjegyezzük van belső tartalékunk, főleg a sa* a munkahelyi légkör és bi evekben történt
vánjuk elérni. Bízunk benne, azonban, hogy a 18,84 száza- vontatási második ember a feladatokra való mozgósítás.
hogy a szervezettség további lékos arány felette van az or- utaztatásával és az itt felsza- Ezzel kapcsolatban is intéz- a helyi és távolsági személy-
fokozásával, eszközeink joibb szagos átlagnak, és a javulás baduló forgalmi utazókkal, a kedtünk.
kihasználásával és a fuvaroz- ellenére sem kielégítő. A tény- toiató- és menetírányító-tar-
tatók megértő támogatásával leges rakodási időket vizsgál- taUl. vonatoknál legalább Dr* Susla János,
ezt a feladatot sikerül teljesí- va. különösen_ j^eredm ényt a szegedi vasútigazgatóső*

üzemviteli osztályvezetőjefeni. ért el a Volán Mezőtúr, Bé-
Az őszi forgalmi szállítások késcsaba, Hódmezővásárhely tun‘k 

lebonyolítását a csökkenő lét- és Szentes állomásokon. En- 
szám megfelelő foglalkoztatá- nek eredményeként a Volán- 
sával, helyes forgalomszerve- vállalatok terhére 629 956 Ft- 
zéssel és jó kocsigazdálkodás- tál kevesebb kocsiálláspénzt 
sál kell elsősorban biztosítani, számoltak fel, mint a bázis- 
Itt kiemelten fontos szerepe időszakiban.

változá- L H H V H R H H H H H H jH I  
sokról. Részletesen ismerteti fetádott és kézbesített külde

mények, valamint a tavíró- 
és távbeszélő-íorgalom ala
kulásával.

Néhány táblázat bem utat- 
áruszállítási díjszabásának ja az európai országok köz
változását, a nemzetközi gép- lekedésének fejlődését és tel- 
járműforgalmat, az állóesz- jesítményének alakulását is.

szállítás alakulását. Ugyan
akkor elemzi az elmúlt évek

van az előrelátó, okos kocsi- 
gozdálkodásnak. Ennek érde
kében részletesen meghatároz
tuk az igények kielégítésének 
módját. Amennyiben szüksé
ges, már az őszi forgalom ele
jén sorolást vezetünk be.

A vállalatoktól, szeptember, 
október, november, december okoz az idegen kocsik átlagos

Nagyobb gondot 
az elegytovábbításra
A szegedi vasútigazgatóság 

területén továbbra is gondot

hónapokra bontva, külön bel
földi és exportmegjelöléssel, 
időben bekértük az elszállí
tandó árumennyiségeket. A 
teljesítéseket havonta rend
szeresen felülvizsgáljuk, s fi-

tartózkodása. 1979 első félévé
ben egy kocsira átagosan 21,55 
tartózkodási óra esett, ez év 
első feléiben átlagosan 22,6 
órát tartózkodtak az idegen 
kocsik az állomásokon. Ez is

gyelembe vesszük a változáso- arra figyelmeztet, hogy ismé- 
kat, és részletesen elemezzük telten felülvizsgáljuk az ide- 
az esetleges lemaradások okát. genkocsi-felelősök munkáját, a 
A vasúti főosztálytól rendsze- szabályzatokban foglaltak sze
resen igényeljük • területünkre gorú betartását, és azokon az 
a tengelyátszerelt kocsik meg- állomásokon, ahol különös
rakásának lehetőségét gabo- képpen kirívó az átlagos tár
nával, konzervvel, almával, a tózkodás emelkedése, a féle
békéscsabai, mezőkovácsházi, lősségre vonás sem marad eL 
szentesi, nagykőrösi, kecske- Ezzel szemben a jól dolgozó 
méti térségben. Igyekszünk szolgálati helyek tervekenysé- 
ezeknél jó  rakodási és fordu- gét anyagilag is elismerjük, 
lási időt biztosítani. A kocsigazdálkodás mellett

az elegytovábbításban ás több 
Fordavonatok intézkedést tervezünk. Szep

temberben ismételten felül- 
VÍSZÍk a  r é p á t  vizsgáljuk a tolatós vonatok

* menetrendszerűségét, a me-
Az orosházi üveggyár rakó- netirányitó tartalékok munká

déban TCS-kocsik kivonásá- jót, a mellékvonali elegyto- 
val, fordákkal és — a fedett vábbitást, és intézkedünk a 
kocsik kiváltása érdekében — szállító felek tervszerűbb ki
nyitott kocsikkal biztosítjuk, szolgálásának biztosítása ér
főként irányvonatokkal. Időn- dekében. A társigazgatóságok
ként beállítunk javításos fe- kai is megtárgyaljuk az elegy- 
dett kocsikat is a fordába, továbbítási munkákban je-
ami nagyban csökkenti majd lentkező hiányosságokat, és
a kapacitáshiányt. azokra közös erőfeszítéssel in-

Augusztus közepétől új vál- tézkedéseket teszünk, főleg a

Elmúltak a mézeshetek, s a mást, és ha az ifjú férj min-
fdatalok visszazökkentek dénáron házikosztra éhezik, — mondta —, d e . . .  

az élet „rendes kerékvágásé- hát közösen kezdjék elsajátító- _  Mit de? — kapta fel a fe 
ba” . Az ifjú férjecske egyszer ni a sütés-főzés tudományát, 
csak azt találta mondani a fe- Az ifjú férjnek ilyesmi eszé

— Tud, tud. Persze, hogy tud — Nem haragszol ugye, ha
a levesből most csak egy ki
csit eszem, a mama főzte tű

jét az anyós — más férfi mind róscsuszából akarom megtöm- 
a tíz ujját megnyalná az olyan m a gyomron.

leségének, hogy most már főz- be se jutott, nem csoda, hi- étel után, amit a te feleséged A túróscsuszánál azonban 
hetne élvezhetőbb ételt is. Szen egyszem gyerek lévén, az főz. Nekem elhiheted, mert én valami nem stimmelt. A na-

A menyecskének erre az anyja mindig a kedvében járt. 
agyába szaladt a vér: Arról nem is szólva, hogy ap-

aztán tudom a módját. 
Épp ezért mama kér-

talúr a harmadik villa utón 
már nagyon húzogatta a szá
ját. Pedig hát volt azon túró,— Mi az, hogy élvezhetőbb jótól örökölte vagy tanulta el, lelte a fia —, főzzél nekünk .¿öl , teoertő bőségesen. Aca_11o tt' 1 _u i . ___ ___4- i_______________ __ „í. í----omi írté ifi tiirnvnumsTÁt J °  .ételt? Hát eddig nem azt főz 

tem neked?
— Nézd, Cicamókus — pró

bálta a férj az előbbi kijelen
tése élét tompítani — az igaz
ság az, hogy neked nagyon fel 
kell kötni a konyhakötényed, 
ha olyan kaját akarsz tenni az 
asztalra elém, mint amilyet az 
édesanyám szokott.

Na ez inkább még olaj volt a 
tűzre, nemhogy tíékítés. Ki is

hogy az asszony csak ízes fa
latokat tehet az asztalra.

egy kis jó túróscsuszát. tószta azonban ragacsos lett.
— Hát legfeljebb neked, ha _  Lehet, hogy egy kicsit to

vább főztem. Ennél a bolti 
tésztánál nehezen tudja ki
számítani az ember -7- mente
getőzött a mama, és még mon
dani akart valamit, de a fia 
közbekiáltott.

— Finom ez! Nagyon finom!
— No, akkor egyed — mond

ta a mama.
Ot-hat villánál azonban nem

pattant az első veszekedés de Az anyós érzett is valanüté- annyira oda vagy érte, mert ^ u t ó b b e T  lenyelni. Végül pattant az eiso veszeKeaes, ae le ieikusmeretfurdalást, ami- én — kacsintott a menyere — • lA/>carkfQ •
olyan hevesen, hogy a fiatal- - kor menye kisírt szemmel inkább abból a fejtett bable 
asszony sírva fakadt és ra” meredt rá, s elhüppögte, mi vesből fogok enni, amit a Ma
csapta az ajtót a férjeuracská- mj,a^  történt az első összeve- rika főz. 
jára. Nem a mamájához sza
ladt, ahogy ilyenkor szokták
az ifjú menyecskék, hanem az yigasztaUaTnSnyéÜ 
anyósához. Igen, az anyóséhoz,

szés. — Honnan tetszik tudni,

is lecsapta az evőeszközt:
— Kiszúrtatok velem, ősz- 

szeesküdtetek ellenem!
— Édes fiacskám — magya- 

a mama —, az a leg— Sose búsulj, kislányom — hogy azt főzök — nézett cso- 
Ha el dálkozva anyósára a fiatalasz-

akit leealább úav szeretett í? ^nyeztettem  a m aiurat, szony ahogy szokottaxu íegaiaoD úgy szereién, 5ejsmerem> majd helyrebillen- — Már a folyosón éreztem nl
tisztelt mint az édesanyját. êm Holnap úgyis a szagát — nevetett a mama

Az anyós is kedvelte a me- vasárnap lesz, és főzök én ne- —, de remélem, a kockára vá- __ __
nyét, s azt is tudta róla, hogy ki olyan túrós csuszát — az gott füstölt tarját külön pé- { a^mam^a*— hogy "szed
nemcsak rendes, takaros asz- egyik kedvenc ételét —, hogy roltad?
szonyt kapott az egyszem fi- gúvadni fog tőle a szeme. No — Természetesen, és két ge-
acskája, hanem hogy főzni, persze te is kotyvasztasz vala- rezd fokhagymával.
sütni is tud. És ez igen nagy miS; aztán majd meglátjuk -  Osipetketészte is lesz be-
doteg manapság, mert valljuk volt MásnaP- a™!k°r le? .r Jr . a £ , ,. . .  beállított a mama, a fia mind- — Lesz ám.
be őszintén, újabban a fiatal- azzaj fogadta: — Na akkor megyek én is,
asszonyok nemigen jelesked- _  Ugye itt maradsz, és fő- nehogy lemaradjak. 
nek a gasztronómia művésze- ZqI valamit? Egy óra múlva aztán az asz-
tében. Na persze ettől még a — Miért? Hiszen tud a te talon párolgott az étel. Előbb 
házastársak szerethetik egy- feleséged főzni. a bableves.

jobb szakácsnál is előfordul, 
hogy nem úgy sikerül valami,

akkor most mit 
egyek? — dühöngött.

— Mondanám — ingatta a 
1 —, hogy sze

jél még a bablevesből, csak 
hát. . .

— Csak hát, csak hát — 
nyúlt a merőkanál utón az if
jú férj — finom ez a leves, 
csak nem akartam' ezzel tele
enni magam. — És színig szed
te a tányérját a felesége ké
szítette Jókai-bablevesből.

Dávid József
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Szerszám és fegyver
Köszöntjük a haza védelmezőit

Szabolcs-Szatmár megyébe szólt a szíves meghí
vás a közelmúltban, gazdag mondanivalót és 
sokféle látványosságot ígérő ¡munkásőr-sajtó- 

programra. Bölcs előrelátás vezette a rendezőiket, hi
szen. réfji hagyomány, hogy szeptember 29-én, az 1848- 
os honvédsereg győztes pákozdi csatájának évforduló
ján az utódókat, a haza mai fegyveres védelmezőit 
köszöntjük. Megemlékezünk helytállásukról a szocia
lista vívmányok, a rend- és a nyugalom őrzésében, a 
béke védelmében. Joggal és büszkén,, mert nincs a 
szocialista építésnek olyan területe, ahol ne találnánk 
meg a fegyveres erők és testületiek példaadó szolgála
tot teljesítő tagjait: a katonát, a rendőrt, a határőrt, 
a 'munkásőrt, meg a polgári védelem, a tűzvédelemaz 
üzemi rendészet hivatásos és örikéntes aktivistáit, kö
zöttük a vasutasokat.

Alkalmas ez a nap arra is, hogy a fegyveres tes
tületek olyan munkájáról szóljunk, amit kevésbé ismer 
a közvélemény. A közéleti tevékenységről van szó. Ez 
volt a központi témája a harcászati bemutatóval egy
bekötött munkásőt sajtótájékoztatónak, igaz az ország
nak csak égy darabja, a szépséges nyírségi táj tükré
ben, de országosan általánosítható tapasztalatokkal.

A munkásőrök közéleti szerepét méltatva Gáti 
József, a Munkásőrség országos parancsnokának he
lyettese ezt mondotta: ,J\íunkásőrnek lenni önmagában 
is politikai elkötelezettséget, közéletiséget jelent, ám az 
acélszürke egyenruha viselésén kívül munkásőreink 
az élet szinte minden területén készek cselekedni kö
zösen vagy egyedül a közért, a társadalom előrehala
d á s á é r tJellemző példaként említette, hogy a testület 
tagjainak mintegy 80 százaléka tagja a munkahelyek, 
üzemek és vállalatok szocialista brigádjainak, kezde
ményezői, lendítő motorjai a munkaverseny-mozgalom- 
nak. Ezen túl — a kemény, férfias erőpróbát jelen
tő kiképzési feladatok teljesítése mellett — kiveszik 
a részüket szőkébb hazájuk, városuk, lakóhelyük épí
téséből és szépítéséből.

m  eg találhatók a munkásőrök a párt- és tömeg- 
M  szervezeti, tanácsi testületek .választott képvi

selői között. Közéletáségük tartalma az erköl
csi-politikai szilárdságy az esküben vállalt kötelesség, 
hogy példamutatóan dolgoznak és élnek; mindenben, 
mindenkor kiállnak a párt politikája mellett és tu
dásukat, erejüket latba vetve részt vesznek e kipró
bált politika megvalósításában.

Szabolcs-Szatmár megye, amely nem túl régen 
még az ország egyik legelmaradottabb vidéke volt, 
nagyszerű színtere, példája a munkásőrök sikeres köz
életi tevékenységének. A ma 600 ezer lakosú megyé
ben a múltban, apró kis üzemekben mindössze 1800 
munkás dolgozott. Ma a gépipar, az építőipar, a köz
lekedés és a kereskedelem 130 ezer1 embernek nyújt 
biztos megélhetést. Olyan korszerű termékeket állíta
nak elő, amelyek eljutnak a világ minden tájára. A 
tiszavasvári gyógyszer, a mátészalkai műanyag szem
üveglencse, a nyíregyházi gumiabroncs és kempingcikk 
mindenütt közkedvelt árú. A megye az ország jelentős 
éléskamrája, az alma és a burgonya egyharmadát* adja. 
Az ország gazdasági életében mind fontosabb szerepet 
tölt be a záhonyi vasúti átrakókörzet.

(Nos, e számok tükrében válik igazán szinte mér
hető értékké — más,, közhasznú tettekkel együtt — 
a munkásőrök közéletisége. Ballai István, megyei 
munkásőr parancsnok tájékoztatójából tudjuk: a
Nyírség közvéleményében a munkáson szolgálatnak 
becsülete, rangja van. Cselekvő részvételüket a1 gazda
sági feladatok végrehajtásában bizonyítja, hogy a me
gye munkásőreinék közel 50 százaléka kiváló dolgozó 
(mintegy 10—12 százaléka háromszor-négyszer része
sült ebben a kitüntetésben1)̂  5 százaléka miniszteri, il
letve kormánykitüntetést kapott és 3 százaléka ennél 
magasabb kitüntetés birtokosa. Emlékeznek a nyírsé
gi munkásőrök- helytállására a megyét sújtó árvíz- és 
belvíz elleni küzdelemben, amiért közülük 1126-ian 
kapták meg az „Árvízvédelemért” emlékérmet.

Az üzemekben, vállalatoknál a munkás kollektí
vákkal együtt és a kommunista szombatokon végzett 
társadalmi munka mellett, szinte mindegyik megyei 
munkásőregység részt vesz emlékezetes társadalmi a k -' 
dókban. Almaszedés idején ott találjuk a munkás
őröket a gazdaságokban. A záhonyi átrakókörzet vas
utas munkásőrei gyakran szabadnapjaikat is feláldozzák 
az őszi csúcsforgalom szállítási feladatainak végrehaj
tására. A záhonyi munkásőrök cselekvő részesei a 
csap—záhonyi vasutasok szocialista munkaversenyének, 
társadalmi felajánlásainak.

Helytállásukat nem csupán az elismerések, kitün
tetések tanúsítják, hanem környezetük bizalma is. 
A megye társadalmi életének területein a munkás

őrök mintegy 50 százaléka kapott bizalmat különböző 
funkciókra. 600 munkásőr visel párttisztséget, közülük 94 
alapszervezeti titkár. 25 munkásőrt választottak KISZ- 
funkciókba, 128 munkásőrt szakszervezeti vezető posz
tokra. A tanácstagi és országgyűlési képviselőválasz
tásokon a testület tagjai közül 1 személyt országgyű
lési képviselőnek választottak, ketten megyei, 24-en 
városi, 63-ian községi tanácsok tagjai lettek a megyé
ben.

A rrtlmkásőrök acélszürke egyenruhája elmaradha
tatlan színfoltja állami ünnepeinknek. Fel-feltűnik 
úttörők éc az ifjú gárdisták szervezett foglalkozásain 
éppúgy, mint a közbiztonság érdekében szervezett kö
zös razziákon, nem különben a többi fegyveres tes
tület gyakorlatain vagy az életet jelentő véradóak
ciókban.

A testület, afrnely közel negyedszázada alakult, po
litikai elkötelezettségével, társadalmi-közéleti aktivitá
sával, áldozatkész fegyveres szolgálatával méltán kiér
demelte népünk bizalmát és tiszteletét.

Hegedűs Ferenc

Hajnali munkásvonaton

Szegedi fiatalok Ogyesszában

Önkéntes
Szombathely állomás Kilián 

György önkéntes határőr szo
cialista brigádja 1965-ben ala
kult. A tizennégy tagú kollek
tíva — amelynek tagjai fő
vizsgálók, vonatvezetők és 
jegyvizsgálók — 1975-ben ala
kult át önkéntes határőrbri
gáddá.

— A határőröknek már ko
rábban is sokat segítettünk, de 
öt éve már szervezettebben 
és határozottabban tudunk 
közreműködni — magyarázza 
Bognár Lajos brigádvezető.— 
A kollektíva valamennyi tag
ja segített már határsértő el
fogásában. Ezt a munkánkat 
több elismerés is fémjelzi. 
Varga János és Szandi Fetenc 
kiváló határőr, én pedig a 
Közbiztonsági érem ezüst fo
kozatának a tulajdonosa va
gyok. A mi segítségünkkel ta
valy egy női önkéntes határ
őrbrigád is alakult a vonat  ̂
kísérőknél.

Az önként vállalt határőri
zeti tevékenység mellett a bri
gád természetesen a „hagyo
mányos” , mozgalomban is élen 
jár. Élénk közéleti tevékeny
ségüket példázza, hogy a kő
szegi nevelőotthonban három 
testvért patináinak. Tavaly 
karácsonykor hétszáz forintot

határőrök
gyűjtöttek részükre és aján
dékkal is kedveskedtek a gye
rekeknek. Tavasszal szintén 
pénzzel segítették őket.

Hozzájárultak 2800 forinttal 
a szombathelyi képtár építésé
hez is. Az elmúlt esztendőben 
— a több száz határőri társa
dalmi munkán kívül — 516 
órát dolgoztak az orvosi ren
delő és a szociális épület kör
nyékén. Gyakoriak a brigád
rendezvények is. Családostól 
járnak kirándulni és ők szer
vezik az állomás nyugdíjas
búcsúztatóit. Az árvízkárosul
tak javára az idén személyen
ként száz forintot ajánlottak 
fel.

A kollektíva minden tagja 
megszerezte a vonatvezetői és 
a vonatkezelői képesítést, 
hogy ott tudják őket foglal
koztatni, ahol éppen a legna
gyobb szükség van rájuk. A 
brigád tagjai azt is vállalták, 
hogy a budapesti pályaudva
rokon segítsék a vasút lét
számgondjainak enyhítését. 
Legutóbb Németh Gábor jegy
vizsgáló egy hónapig dolgozott 
Ferencvárosban vonatvezető
ként. A Kilián György brigád 
már négyszer nyerte el az 
aranykszorús elismerést.

A szegedi csomóponti KISZ- 
bizottság és az, igazgatóság if
júsági bizottságának közös 
szervezésében augusztus 19-én 
39 fiatal utazott 12 napos ba
ráti látogatás Ogyesszába. A 
látogatás .része volt annak a 
kapcsolatnak, amely a szege-' 
di és odesszai vasútigazgató- 
ságok között az elmúlt évek
ben kialakult. A fiatalok meg
tekintették az odesszai sze
mély- és rendezőpályaudvar 
műszaki létesítményeit, meg

ismerkedtek a szovjet dízel- 
és villamos mozdonyokkal, a 
tengerparti kikötő életével. 
Baráti találkozók keretében a 
szovjet vasutas fiatalok mun
kájába, életébe is bepillant
hattak. A számítástechnikai 
üzem fiataljai pedig a kapcso
latok kiépítésére tették meg az 
első lépéseket.

A szovjet és magyar fiata
lok elhatározták, hogy a jövő
ben kölcsönösen felkeresik 
egymást. G. J.

Sz. Jakab István

MENEKÜLÉS A GYŐZELEMBE
Amerikai filmesek forgattak a Keleti pályaudvaron

A szocialista brigád tagjai

A közegészségügy szegedi őrei

Rendszeresen ellenőrzik a szolgálati helyeket

A MÁV Szegedi Területi 
Egészségügyi Központ köz
egészségügyi felügyelőségének 
dolgozói, az előző évekhez ha
sonlóan az idén is fokozott 
mértékben ellenőrzik az űze
tnek, intézmények közegészség- 
ügyi helyzetét. A nyári nagy 
melegben főként az élelmezési 
egységekben — üzemi konyhá
kon, az utasellátónál, a vona
tok mozgóbüféinél és étkező
kocsijainál —, tették gyako
ribbá az ellenőrzéseket. Ha
sonlóan ügyeltek a vízadó be
rendezések állapotára. Ahol az 
ellenőrzést követő laborató
riumi vizsgálatok indokolttá

tették, ott intézkedtek a kutak 
fertőtlenítésére és rendbeho
zatalára.

Feladatuknak fontos részét 
jelentette az egészségre ártal
mas anyagokkal — főleg ólom 
és oldószerrel — foglalkozó 
dolgozók szűrővizsgálata is. 
Munkájuknak köszönhető, hogy 
a Dél-Alföldön nem volt jár
ványos megbetegedés.

A nyár elmúltával sem pi
henhetnek a közegészség őrei. 
Hiszen továbbra is feladatuk a 
fertőzések, a járványok meg
előzése, a vasutasok egészségé
nek megvédése.

A forgatás egyik jelenete
tóvári Árpád felvétele)

Szeptember 3-án, a Keleti stúdióvá változtatták a fii
pályaudvar érkezési oldalé- mesek. Ez alkalommal az 
mák külső peronját ismét amerikai Lorimar-Fields tár-

A HATVANÖTÖDIK

>erantó világkongresszus
Az idén a svéd főváros, 

Stockholm adott otthont a 65. 
eszperantó világkongresszus
nak. A magyar küldöttek kö
zött volt dr. Ferenczy Imre 
győri vasútüzemi főorvos, az 
Orvos-egészségügyi Eszperan
tó Világszövetség európai tit
kára is. Élményeiről, tapaszta
latairól az alábbiakat mondot
ta:

— ötven országból mintegy 
1800 küldött vett részt az egy
hetes eseménysorozaton. A 
kongresszus fővédnöke Inge- 
mund Bengtsson, a svéd par-, 
lament elnöke volt, aki a meg
nyitó ünnepségünkön beszédét 
eszperantó nyelven mondotta 
el. Megjelentek a diplomáciai 
testület tagjai is. A kongresz- 
szus fő témája a diszkriminá
ció volt. Plenáris üléseken és 
munkabizottságokban vitattuk 
meg ezt a rendkívül fontos té
mát. Számos érdekes és érté
kes tudományos előadást is 
hallottunk. Magam az orvos
egészségügyi dolgozók tanács
kozásán voltam elsősorban ér
dekelt Itt beszámoltam az 
Universala Medicina Esperan
to-Asocio (Orvos-egészségügyi

Eszperantó Világszövetség) 
múlt évi tevékenységéről, töb
bi között a magyar tagozat 
eredményeiről is. A részvevők 
elismeréssel szóltak a Vasút
egészségügy című folyóiratunk
ban rendszeresen megjelenő 
eszperantó nyelvű összefogla
lásokról.

— Szakmai kirándulás kere
tében Kiista városban az egész
ségügyi intézményekkel, azok 
működésével ismerkedtünk — 
folytatta. — Ellátogattunk 
Stockholm Orvostörténeti Mú
zeumába is. Egy másik kirán
dulás a híres egyetemi város
ba, Uppsalába vezetett. A svéd 
vasutak tisztaságáról, pontos
ságáról csak a legnagyobb el
ismeréssel lehet szólni. A vas
úti kocsikban kis műanyag po- 
hárkákban friss ivóvizet ihat
nak az utasok. A hűvös éjsza
kákon bekapcsolják a fűtést. 
Az olvasni kívánó utasok jó 
világítást kapnak, a vasúti ko
csik ülései kényelmesek.

Elmondotta még dr. Feren
czy Imre, hogy a tanácskozá
sokon több határozatot fogad
tak el. Egyik indítványozza, 
hogy a fontosabb nemzetközi

kongresszusokon és konferen
ciákon az időt rabló tolmácso
lás helyett kapjon szerepet az 
eszperantó nyelv. Egy másik 
határozat konkrét javaslatokat 
terjeszt a NOB elé. Az eszpe- 
nantista világszervezet javasol
ja, hogy az olimpiák és más 
nagy világversenyek sportolói, 
kísérői tanulják meg és hasz
nálják az eszperantót. Igazi 
sportbarátság csak úgy ala
kulhat ki, ha a sportolóik köz
vetlenül meg is tudják érteni 
egymást.

A világkongresszus kereté
ben számos szakmai és érdek
lődési kör képviselői találkoz
tak és tanácskoztak. A ma
gyar vasutas eszperantistákat 
Gulyás István, a KPM osztály- 
vezetője .képviselte. A külföl
di eszperantisták — elsősorban 
a vasutasok — elismerően nyi
latkoztak a magyar vasutas 
eszperantisták tevékenységé
ről.

Jövőre a brazil főváros: 
Brasilia fogadja a világ esz- 
perantistáit, míg 1982-ben a 
belgiumi Antwerpen lesz a vi
lágkongresszus színhelye.

N. I.

saság, a MAFILM nemzetkö
zi stúdiója közreműködésé
vel forgatta, „Menekülés a 
győzelembe” című filmjének 
részletét A Párizs egyik pá
lyaudvarát ábrázoló helyszí
nen a nézel adok személyesen 
is láthatták John Huston, 
Oszkár-díjas rendezőit és 
Sylvester StaMane-t, a ké
szülő film szintén Oszkár-dí
jas főszereplőjét, akit a ma
gyar közönség már korábbról 
ismer a Rocky című filmből.

A jelenet kellékei közt ter
mészetesen egy korabeli vo
nat is szerepelt. A négy ko
csiból álló Szerelvényt most 
is a Hámán Kató vontatási 
főnökség állította ki, élén 
egy 424-es gőzössel. A forga
táshoz használt személyko
csikat a MAFILM tavaly 
megvásárolta. Azóta csak 
tárolási díjat fizetnek a 
MÁV-nak.

A film statisztái között 
most is szerepeltek vasuta
sok. A mozdonyvezető szere
pében Kerék Ferencet, fűtő
ként pedig Kovács Ferencet 
láthatják majd az amerikai 
nézők, feltehetően a jövő ta
vasztól a mozikban. A máso
dik világháború befejezésé
ről szóló kétórás filmalkotást 
valószínűleg a MOKÉP is 
megvásárolja.

(séra)
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A közművelődés 
lelkes patronálói

A Csanádi György szocia
lista brigádnak jó  híre van 

.Karcag állomáson. Tagjait 
szinte mindenki ismeri, mert 
ők. rendezik az ünnepségeket, 
és a kulturális vetélkedőkön 
is jód szerepelnek.

— A kulturális és az ünnepi 
rendezvények szervezése ko
vácsolt bennünket eggyé, iga
zi brigáddá — mondja Scher- 
mann Mihályné brigádvezető. 
— Kollektívánk tagjai áru- és 
személypénztárosok, anyag- 
gazdálkodók, kereskedelmi 
ügyintézők. Van közöttünk 
távirász, raktárnok és értesítő 
is. A kereskedelmi és ügyin
tézési feladataink miatt mi 
vagyunk a legközvétlenebb 
kapcsolatban az ügyfelekkel.

— Bizonyára sok az elfog
laltságuk.

— Igen. Nagy a személy^ és 
az áruforgalom, hiszen fővo
nalon vagyunk. Hét iparvá
gányt kell kiszolgálni. Az idén 
a jobb ügyintézésre és a ko
csifordulók gyorsítására tet
tünk felajánlást. Az előirány
zott áruszállítási tervünk 140 
ezer tonna. Ezt időarányosan 
eddig négyezerrel teljesítettük 
túl. Persze ez nemcsak a mi 
érdemünk, hanem az állomás 
valamennyi dolgozójáé. A tár
sadalmi munkáink közül ki
emelném azt, hogy a város 
egyik úttörőcsapatát patronál
juk.

— Jut-e idő a továbbkép
zésre?

— Az idén ketten érettsé
gietek közülünk. Egy tiszt- 
képzőre, egy pedig a Marxis
ta—Leninista Egyetemre je
lentkezett. A többiek külön
böző szakvizsgákba készülnek. 
Amikor a brigád megalakult, 
nem volt nagy érdeklődés a 
továbbtanulás és a kultúra 
iránt. Akkor nehezen lehetett 
volna rábeszélni a kollektívát 
arra, hogy tekintsünk meg 
például egy képzőművészeti 
kiállítást. Ma már minden kul
turális eseményen ott vagyunk. 
Közösen járunk moziba, szín
házba és kirándulni is.
■> A közös rendezvények sike
réről, munkájuk eredményei
ről, gondjaikról és örömeikről 
tanúskodik szép brigádnap
lójuk is. őrzi közéleti tevé
kenységük, egy kis munkahe
lyi család mindennapjainak 
emlékeit, dokumentumait. 
Munkájukat nemcsak az állo
máson becsülik. A város mű
velődési házában is jól isme
rik a brigádot, úgy tartják őket 
számon, mint a közművelődés 
lelkes patronálóit.

És ez legalább annyit ér, 
mint a vállalt kötelezettségek 
teljesítése után járó hivatalos 
elismerés.

Dávid József

Tíz éve győzött 
a chilei Népi Egység
Tíz évvel ezelőtt, 1970. szeptember 4-én Chile né

pe magához ragadta a hatalmat, az oligarchia és a 
helyi földesurak kezéből. A nemzeti függetlenségért 
vívott harca sikerrel járt. Chile köztársasági elnöke 
Salvador Allende lett. Győzött tehát á leghaladóbb 
erők képviselője: a Népi Egység kormánya.

Ezer napig tartott a népi kormány hatalma, A nép 
szivében kitörölhetetlenül él annak az időszaknak az 
emléke. Sajnos az imperialista és a reakciós erők 
mesterkedése végül az ellenforradalom brutális kitö
réséhez vezetett. A terror napjai következtek. Pi
nochet diktátor eltörölte a demokratikus vívmányokat.

A chilei nép ellenállása és egysége azonban a fa
siszta katonai diktatúrával szemben egyre erősödik. 
Az El Teniente-i bányászok sztrájkja is ennék az el
lenállásnak a kifejezője volt, csakúgy mint azok a 
törekvések, amelyek arra irányultak, hogy megakadá
lyozzák azt a népszavazási komédiát, amely szeptem
ber .11 -én vette kezdetét, a fasiszta puccs 7. évfordu
lóján,

!A legszigorúbb katonai és rendőri felügyelettel ga
rantált „teljes nyugalom” légkörében kezdődött meg 
szeptember 11-én Chilében a kötelező népszavazás a 
Ptnochet-féle alkotmánytervezetről. Ezt nemcsak a ha
ladó és demokratikus erők utasítják el, hanem a világ 
számos polgári pártja, politikusa és szervezete is. A 
diktátor a népszavazási komédia által saját magát 
akarja megválásztatni a köztársaság elnöki székébe 
újabb nyolc és fél évre, fenntartva magának azt a jo
got is, hogy még a következő nyolc évre is őt válasz- 
sza meg a junta. Ezt az időszakot ő az átmenet pe
riódusának nevezi. Ebben az időben a saját kénye 
kedve szerint szeretne kormányozni, mivel még a fa
siszta alkotmány rendelkezései is csak az átmenet 
után lépnének életbe.

A jelenlegi népszavazás, ugyanúgy mint az 1978. 
januári, egy újabb elnyomó hullám közepette megy 
végbe úgy, hogy semmiféle garanciát nem biztosítanak 
az ellenzék számára.*

A Chilei Kommunista Párt, a Népi Egység többi 
pártjával* együtt kijelentette, hogy nem lehet igazi 
népszavazás az elnyomatásban, az ostromállapotban, a 
demokratikus ellenőrzés és sok ezer emigráns válasz
tói jogának biztosítása nélkül. Ezek az erők addig fog
nak harcolni, amíg a demokratikus együttélés létre 
nem jön az országban.

Munkahelyi ártalom

Nekem egész nap a főnököm lemezét kell hallgatni.
(Kesztyűs Ferenc rajza)

K é t bérlet keretében

Tizenhat hangverseny a Zeneakadémián
ÉVADNYITÓ TÁRSULATI ÜLÉS A MÁV SZIMFONIKUSOKNÁL

Újból iitt az ősz, az iskolaév, 
a színház- és hangverseny
évad kezdete. Az iskolások és 
a koncertlátogatók gyakorta 
innen számítják az évet is. Pe
dig a nyári zenei programok 
ma már nagy számban kínál
ják magukat. Az ősz bármeny
nyire az elmúlásra emlékeztet, 
az újrakezdés öröme mégis 
derűs optimizmussal tölt el 
bennünket. Talán azért olyan 
vidám és hangulatos — távol
ról sem a múló időt sirató — 
az ősz legtökéletesebb zenei ki
fejezése: a nagy velencei mes
ter, Antonio Vivaldi: Négy év
szak c. hegedűverseny ciklusá
nak híres ősz tétele.

Ez az üde, friss hangulat 
lengte körül szeptember 8-án 
a budapesti MÁV Szimfoniku
sok 1980/81. évi évadnyitó tár
sulati ülését is. Vidám és han
gulatos volt a művészeti beszá
moló és értékelés, amelyet 
Oberfrank Géza vezető kar
nagy tartott a tőle már meg
szokott közvetlen stílusban, 
szinte az együttessel folytató 
csevegő párbeszéd formájában. 
Pedig mondanivalójának súlya 

, volt: kiemelte az elmúlt évad 
csúcspontjait Bach — e lap 
hasábjain is méltatott ‘ —

h-moll miséjének nagy sikerű 
előadását, a közeljövőben le
mezen is megszólaló Weber- 
műveket, de mindenekelőtt az 
utolsó bérleti hangversenyen 
elhangzott Vivaldi versenymű- 
vek kivételesen magas színvo
nalú megszólaltatását. Ugyan
akkor nem hallgatta el a hibá
kat sem és részletekbe menő 
alapossággal elemezte az egyes 
szólamok munkáját rámutatva, 
hol kell javítani, többet, job
ban gyakorolni, a színvonalat 
emelni, mert az együttes he
lye a magyar és európai mű
vészetben nem tűri a felületes, 
épphogy lejátszott zenemüve
ket. A  zenekar legfontosabb 
célja, egyben az elmúlt öt év 
fejlődésének legjelentősebb 
eredménye a kamarazenéhez, 
ennek hangzás beli, ritmikai fi
nomságához való mind töké
letesebb alkalmazkodás. Na
gyon magas ez a mérce, elég 
ha végiggondoljuk, hogy a 
kamarazenei hangzás a zene
kar jóformán valamennyi tag
jától a szóló művésztől meg
követelt előadói stílust, pon
tosságot és kifejezésbeli töké
letességét várja el. Oberfrank 
Géza öt éve áll a zenekar élén, 
s az elmúlt szezon két kiemel

kedő hangversenye i(a már em
lített Bach: h-moll mise és a 
Vivaldi versenyművek) az ő 
irányítása alatt éppen ehhez a 
kamarazenei megszólaltatás
hoz való mind sikeresebb köze
ledést igazolta.

Ami az elkövetkező évad 
programját illeti, talán a leg
nehezebb feladatok előtt áll 
karmester és zenekar egyaránt. 
Az őszi Budapesti Zenei Hetek 
keretében sorra kerülő fuvo
la-, kürt- és gordonkaverse
nyeken való közreműködés, a 
hagyományos zeneakadémiai 
vasutas koncertek (Liszt, Bar
tók, Csajkovszkij, Brahms, 
Mozart művek mellett Verdi: 
Requiemje és mai magyar szer
zők néhány darabja) 19 vidéki 
hangverseny, amelyek száma 
ugyan évről évre csökken, a 
hivatásos vidéki zenekarok ör
vendetes előretörése folytán; 
matinék a Fővárosi Operett
színházban a klasszikus zene 
mind szélesebb körben való 
megszerettetése, népszerűsíté
se érdekében, s közben felké
szülés az osztrák, német, fran
cia, svájci turnéra, ahová a ze
nekart, karmesterével együtt 
meghívták (részben a múlt évi 
franciaországi sikerek ered-

ÎOGLARLELLEN

A vasutas-szakszervezet 
boglárlellei vállalati üdü
lőjében a C. és a B. épület 
átadásával az Idén tovább 
javultak az üdülés feltéte
lei. Az összkomfortos, min
den igényt kielégítő, modern 
üdülőben, egy-egy turnus
ban 300 felnőtt és gyermek 
élvezheti az üdülés örömeit. 
A fényképezőgép lencséje 
augusztus második felében 
egy napsütéses nyár végi 
hétköznap délutánjának né
hány epizódját örkítette 
meg.

1. kép:
Az üdülő B. és C. épülete

2. kép:
Megszokott látvány a part

menti napozóban

3. kép:
Ennek a szöszke kislány
nak nagyon ízlik az uzson
nára kapott lekváros ke

nyér

4. kép:
Hiába süt kellemesen a 
nap, a Balaton vize már le
hűlt, ezért ilyenkor hasznos 
időtöltés a folyóiratok ol

vasása.
(Visi Ferenc képriportja)

ményeképpen). Ugyanakkor 
tovább kell folytatni az el
múlt években megkezdett üze
mi koncertek sorozatát, és az 
idén is lesz néhány — főleg a 
hangzáskultúrát továbbfejlesz
tő — házi kamarahangver
seny.

Oberfrank Géza programja, 
mint eddig is határozott és át
gondolt: a zenekar fejlődésé
nek biztosítása a kamarazene 
segítségével, a közönség zenei 
befogadóképességének növe
lése és nevelése, modem mű
veknek jó előadás keretében 
való megszólaltatásával. Mint 
a társulati ülésen derültség és 
zajos helyeslés mellett megje
gyezte, ha a' ma élő szerzők 
műveit nem is fogadja még be 
a hallgatóság, de ezeket hall
va a megelőző évtizedek zenei 
nagyságai (Debussy, Bartók, 
Kodály) klasszikusokká érnek 
a fülekben. S ez önmagában is 
nagy dolog.

A társulati ülés Lévai Zsig- 
mond igazgató szervezési intéz
kedéseit is örömmel vette tu
domásul. Az új évadtól kez
dődően úgy biztosítják újabb 
vasutas érdeklődők bérlethez 
juttatását, hogy a 16 zeneaka
démiai hangversenyt két bér
let keretében rendezik, s a 
hallgatók maguk választhat
ják ki, hogy az A vagy B bér
leti hangversenyeken kíván
nak-e részt venni. Szerény kö
rülmények között, de fejlődik 
és javul a hangszerállomány, 
s ami mindennél fontosabb, 
észrevehetően jobb, derűsebb 
a munkahelyi légkör.

Dr. Csillag Ferenc
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Fél évszázad a háló mellett
Beszélgetés Hopp Bélával9 a BVSC teniszszakosztályának vezetőjével

Megjelenése tekintélyt pa
rancsol: hófehér haj, szálfa ter
miét, határozott mozdulatok. 
Hopp Béla, a BVSC tenisz- 
szakosztályának vezetője. A 
sportághoz úgy hozzá tartozik, 
mint mondjuk, a háló vagy az 
ü tő. . .

— Éppen ötven évvel ezelőtt 
ismerkedtem meg a tenisszel 

. — meséli —, nyolcesztendős 
voltam, amikor labdaszedő 
lettem az egyik Bajza utcai ma
gánpályán, a mai úgynevezett 
Garzon-ház helyén. Akkoriban 
igen nagy dolognak számított, 
ha valakinek sikerült kifognia 
egy ilyen „állást” . Harminc- 
filléres órabért kaptunk, de 
azt hiszem, fele annyiért is 
boldogan csináltam volna. . .

A tenisz szerelmese
Itt kezdődött az a barátság, 

amelyből az esztendők múlá
sával szoros kapcsolat, vala
miféle szerelem lett.

— A magamfajta, szegény
sorból származó munkásgye
reknek ez volt az egyetlen le
hetősége, ha teniszezni akart. 
Hiszen a tenisz kizárólagos úri 
passziónak számított akkori
ban . . .

Első szárnypróbálgatását 
kölcsön ütővel, kölcsönlabdával 
kezdte. Azon nyomban rájött: 
a teniszezés nagyszerű dolog...

A szakemberek csakhamar 
fölfigyeltek a jó mozgású, lel
kes fiúra, így a labdaszedés 
mellett megengedték neki, hogy
— ha szabad a pálya — gya
korolhasson egy keveset.

A pályafutás következő ál
lomása 1939. A tizenhét esz
tendős teniszező nagy csatában 
első lesz a klub házibajnoksá
gán. Az MTK szakemberei is 
fölfigyelnek Hopp Bélára, aki 
így 1943-tól a kék-fehéreknél 
folytatja pályafutását.

A közelgő front miatt meg
bénul a sportélet. Behívják ka
tonának, fogságba esik.

1950-től a Vasúti Főosztály 
dolgozóival közösen éleszti föl 
a teniszt. Versenyez, szervez, 
propagandát teremt a sportág
nak.

A szakosztály mindenese
— Be akartam bizonyítani

— mondja —, hogy a tenisz a 
felszabadulás után megszűnt 
úri sport lenni. Bárki ütőt fog
hat a kezébe, aki kedvet, erőt, 
ügyességet érez hozzá. Sokan 
még ma is azt tartják, hogy a 
tenisz csak bizonyos rétegek 
sportja, valamiféle úri időtöl
tés. Ebből csak annyi igaz, 
hogy a teniszpályáin úri módon 
kell viselkedni. De hát ez nem 
baj, sőt, a sportág űzőjének 
előnyére válik.

Két Vasutas Európa-bajnok- 
ságon vett résát: 1957-ben a

harmadik, 1959-ben a negyedik 
helyezett csapat tagja volt. 
Időközben a vasutas teniszező
ket — most már hivatalosan, is 
— átvette a BVSC. A megala
kult szakosztály jó  lehetőséget 
kapott a továbbfejlődéshez.

Hopp Béla negyvenéves ko
ráig volt aktív játékos, s az
óta edzőként dolgozott tovább. 
Irányításával a BVSC szépen 
fejlődött. A szakosztály veze
tését 1974-ben vette át, s mind 
a mai napig ebben a beosztás
ban dolgozik a teniszsportért. 
Természetesen társadalmi 
munkásként, hiszen munkakö
re — anyaggazdálkodási cso
portvezető — egész embert kí
ván.

— Miből áll egy szakosztály- 
vezető munkája?

— Azt mondhatnám, ő a 
szakosztály mindenese. Szer
vez, irányít, a szakmai munkát 
éppúgy intézi, mint a verseny  
zők, edzők ügyes-bajos dolgait. 
Ha kell, ő az intéző, a szertá
ros, a propagandista, a pszi
chiáter, a menedzser és a-jó ég 
tudja, még mi minden. . .

— Hogyan néz ki egy nap
ja?

— Hajnalban kelek, hétkor 
már a munkahelyemen va
gyok, ugyanis ez olyan terü
let, ahol nincs lehetőség a la
zításra, állandóan napra ké
szen kell ismerni a teendőket, 
végezni a munkát. Délután 
kettőig dolgozom, ami annyit 
jelent, hogy néhány perccel 
később már a közelben levő 
tenisztelepen vagyok, s kezdem 
a „második műszakot” .

Alkalmanként még ma, öt
vennyolc évesen is ütőt vesz a 
kezébe. Mondják, nem könnyű 
ellenfél. Rendszeresen részt 
vesz az öregfiúk bajnokságán.

Munkáját elismerték
—  Milyen tulajdonságokra 

van szükség a teniszezéshez?
— Szorgalomra, erőnlétre, 

gyorsaságra, jó reflexekre. 
Egyébként az utánpótlás ki
választásánál is ez a fő szem
pont.

Hopp Béla érdemeként em
legetik, hogy a BVSC tenisz
szakosztálya — a sportággal 
foglalkozó hazai klubok közül 
talán elsőként — fölismerte a 
modern utánpótlás-nevelés je
lentőségét, azt, hogy a minden
kori élvonal mellett sem sza
bad elfeledkezni a legfiata
labb generációról, hiszen né
hány év múltán ők alkotják 
majd az élvonalat. . .

A kitüntetések egész sora bi
zonyítja igényes tevékenységét. 
A Testnevelés és Sport érde
mes dolgozója, a Szakszerve
zeti Munkáért ezüst fokozatá
nak birtokosa, háromszoros ki
váló dolgozó. A 30. vasütasna- 
pon Kiváló Vasutas kitüntetést 
kapott, s ugyancsak az idén 
vette át a 40. évi munkavi
szonyban töltött idő után járó 
pén ¿jutalmat.

Munkatársai, tanítványai, 
kollégái azonban legnagyobb 
erényének azt tartják, hogy a 
különböző kitüntetésekkel, el
ismerésekkel „kikövezett” pá
lya zenitjén, a munkahelyén 
és a sportpályán továbbra is 
megmaradt Béla bácsinak . . .

P. Gy.

MODELLEZÉS

Hajómodellek
Budapest-bajnoksága

Az MHSZ budapesti vezető
sége a városligeti tavon ren
dezte meg a hajómodellek Bu- 
dapest-bajnokságát, amelyen 
jól szerepeltek, a MÁV Mo
dellező Klub versenyzői.

Az elektromos meghajtású, 
rádióirányítású sebességi ka
tegóriában Ferencz János, Bu- 
da pest-bajnokságot, a navigá
ciós kategóriában 3. helyezést 
ért el. A robbanómotoros rá
dióirányítású kategóriában 
Szvetkó István 3., Angel Ta
más 4., a szuperrennen kate
góriában Rudnai János 5. he
lyezést értek el.

Ili KIM

Kispályás labdarúgótorna Miskolcon
A ceglédi villamosvonal-feliigyelőség 

csapata nyerte a vándorserleget
Már hagyomány, hogy a 

MÁV villamosvomal-felügye
lőségének kispályás labdarú
gócsapatai összemérik tudá
sukat egy díszes vándorser
legért. A trófeát elsőként 
Ebes csapata nyerte el, ezt 
követően pedig miskolci si
ker született. A védő jogán 
a miskolci villamosvonal-fel
ügyelőség rendezte meg az 
idei mérkőzéssorozatot a te-

A döntő végeredménye:

rületi szakszervezeti bizott
ság anyagi támogatásával.

A Miskolci VSC sporttele
pén először négy selejtező 
csoportban körmérkőzést ját
szottak a csapatok. A négy 
csoportelső körmérkőzést ját
szott az érmes helyekért. 
Eredmén yek: V ác—K is v ár da
1-1, Cegléd—Karcag 3-2, Kar
cag—Vác 2-2, Cegléd—Kis
várdia 2-1, Vác—Cegléd 0-0, 
Kisvárda—Karcag 8-5.

1. Cegléd 3 2 1 — 5- 3 5
2. Kisvárda 3 1 1 1 10- 8 3
3. Vác 3 — 3 — 3- 3 3
4. Karcag 3 — 1 2 9-13 1

Az első helyem végzett ceg
lédi csapat a vándorserlegen 
kívül egy garnitúra labdarú
gó-felszerelést is nyert. A 
második helyen végzett 
együttes egy kupát, a har
madik pedig egy labdát ka
pott. A versenybizottság Bé
késcsabát nyilvánította a leg- 
sportszeröbb csapatnak. A 
legjobb mezőnyjátékos díját 
Hegedűs László (Cegléd), a 
legjobb kapusét pedig Miko- 
la Gyula (Vác) nyerte eb A 
legeredményesebb góllövőnek 
a karcagi Kovács Tibor bizo

nyult 13 góllal. A díjakat 
Hrivnyák Gyula, a miskolci 

vil Lamosvonal-fel ügyelő- 
ség vezetője adta át.

Szigetváry József

— Találkozó. Kisterenye ál
lomás szakszervezeti bizottsá
gának nyugdíjas csoportja a 
közelmúltban találkozót ren
dezett tagjai részére. A község 
kultúrotthonában rendezett ün
nepségen százan vettek részt. 
Nyerges József, a csoport el
nöke köszöntötte a megjelen
teket, majd fehér asztalnál 
folytatták a beszélgetést.

— Kirándulás. A tapolcai 
távközlő szakasz Batsányi Já
nos szocialista brigádja jól si
került családi kirándulást 
szervezett a helyi Feszenko 
parkerdőbe. A hétvégi kirán
duláson negyvenén vettek részt.

— Véradás. A gyöngyösi ki
térőgyártó üzem Vöröskereszt
szervezete ebben az évben már 
negyedszer rendezett térítés- 
mentes véradónapot. A négy 
véradónapon összesen 206-an 
vettek részt és 75 liter vért .ad
tak. A véradók többsége szo
cialista brigádtag volt.

— Határmenti verseny. Szep
tember 5-én Somokőújfalu ál
lomáson került sor arra az ün
nepségre, amelyen Somoskőúj
falu és Fülek állomások dol
gozóinak munkaversenyét ér
tékelték. Az első félév ered
ményeiről elsőként Mocsári 
Ferenc, Somoskőújfalu, majd 
Jan Turciany, Fülek állomás 
főnöke számolt be. A vándor
zászlót Somoskőújfalu vasuta
sai nyerték.

— Kiállítás. „Soha többé 
Hirosima, Nagaszakil”  címmel 
fotókiállítás nyílt a ferencvá
rosi vasutas dolgozók műve
lődési házában. A nemzetközi 
szolidaritási hónap keretében 
bemutatott dokumentumokat 
több száz dolgozó tekintette 
meg.

— Továbbképzés. Néhány 
nappal a tanévkezdés előtt 
Répceszentgyörgyön találkoz
tak az ország hat MÁV nevelő
otthonának pedagógusai és gaz
dasági vezetői. Huszadik alka
lommal rendezték meg a MÁV 
nevelőotthonok országos peda
gógiai munkaértekezletét. A 
háromnapos tanácskozás egyik 
legfontosabb előadása a hátrá
nyos helyzetű gyermekek fej
lődésével foglalkozott. Ezzel 
összefüggésben meghatározták 
a nevelőotthonok pedagógusai
nak gyakorlati teendőit

— Űj festőcsarnok. A szom
bathelyi járműjavítóban hat 
hónappal a tervezett határidő 
előtt elkészült az ezerkétszáz 
négyzetméteres teherkocsifes- 
tő-csamok. A beruházási prog
ramnál hatmillió forinttal ol
csóbban épült festőüzemben a 
legmodernebb technológiával, 
évente ötezerhatszáz fedett te
herkocsi festését végzik el.

— Felújítás. A Szombathely 
—Körmend közötti, 26 kilomé
ter hosszúságú vasútvonalat 
teljesen felújítják. Jelenleg az 
egyházasrádóci vasútállomáson 
és környékén dolgoznak az épí
tők. Megszüntetik a veszélyes 
lejtőt, vízszintre építik a pálya
testet. A vasútvonal teljes fel-, 
újítását a jövő évbén fejezik 
be.

— Hőálló kenőzsír. Magas 
hőmérsékleten is jól használ
ható kenőzsír gyártását kezdik 
meg a Komáromi Kőolajipari 
Vállalatnál. A Trikomplex el
nevezésű terméket, amely 170 
—200 Celsius-fokon is jól hasz
nálható, már kipróbálta a 
MÁV is.

F E L V E T E L
A Ferencvárosi Vasutas Iro

dalmi Színpad felvételt hirdet 
az irodalmat, a színjátszást 
kedvelő fiatalok részére. Meg
hallgatás : kedden és csütörtö
kön 16-tól 18 óráig. Budapest 
IX., Péceli út 2. Telefon: 273- 
074. Üzemi: 62-09.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. A külkereskedel

mi forgalmat gyorsítja ((folytatása 
a 20. függőlegesben). ,113. Adó
állomásáról ismert „hegy” . 114. 
Kavarodás. >lő. Családi név. lő. 
Igekötő. 17. Közép-amerikai fő
város. 1)9. Női név. 20. Erdő la
kója. 21. Heveny betegség. 22. 
Dél-amerikai teveféle állat. 24. 
Az Asztácium vegyjele. 28. Egy
mást követő betűk. 26. Kijár, 
megillet (ék. hiány). «2)8. Réndum 
vegyjele. 30. A mohamedánok 
szent könyve. 30. Heves megyei

község. 34. A Duna mellékfolyója. 
316. Mikroszkóp, távcső lencséje. 
38. Az egyiptomiak nemzeti iste
ne volt. 39. Szaharában * van. 40. 
Munkaerő ára. 411. Svéd pénz. 42. 
Éktelen kezdet. 43. Vön ilyen vil
lanyégő is. 46. Száraz, sivatagi 
szévihar. 418. Sok kutya. 49. Nem 
látó. 51. Vajon szúr? 52. Papír- 
mérték. 513. Idegen férfinév. 615. 
Áfltetd lakás. 56. Arab szélei. 98. 
Harc istene a görögöknél. 60. A 
44. sor betűi keverve. 62. El
lentétes kötőszó. 68. Husáng. 66.
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Étele. 67. Figyelmeztet. 66. . .  .n 
Viliiéin Jenndngs (1660—10215) 
amerikai államférfi. 70. Vonat
kozó névmás. 71. . . .  földre es
küszik.

Függőleges: 1. Rangjelző. 2. 
Üj cukorgyáráról ismert község.
з. Mezőgazdasági szerszám. 4.
Római 6. 5. . .  .-Arábia. 6. Ha
talmas néger törzs Afrikában. 7. 
Mint 1B. vízszintes. 8. Részletez. 
9. Kikutat (latin). 10. Téli csa
padék. 1/1. Nem mögé. 42. Izzó 
kőzet. 17. M. K. 1/8. Német elöl
járószó. 21. Szalonnát párol. 23. 
Borsod megyei község. 25. Bolti, 
üzleti. 27. Fürdő alkalmatosság. 
28. Elveszti a hangját. 31. Zsi
ráfféle állat. 312. Dúsgazdag em
ber. 34. V issza :__ tológia, sémi
nyelvészet. 36. Betűpótlással az 
együk bolygó. 317. Hasadék. 38. 
Latin művészet. 44. Bolgár pénz. 
46. Kórus. 47. Esik rád az eső. 
49. A 3. függőleges, de hosszab
ban. 50. Keveri v-ala. 93. Vissza: 
nagyon hiszékeny. 54. Orvosi 
irat. 57. Világhírű teniszező. 59. 
Rege fele. 61. A. E. 62. Dinár 
mássalhangzói. 64. Kimondott 
kettősbetű. 66. Római 504. 67.
Szófaj. 69. A. N. 7il. Létezik.

Beküldendő: vízszintes 1. és
folytatásaként a 20.. függőleges.

Beküldési határidő: 1980. ok
tóber <10.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A fordaszerelvények 
tervszerű, folyamatos közlekedte
tése.

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 17. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejté 
séért: Dpbancz Istvánné, Gyön
gyös, Jeruzsálem út 2/1; Büdi 
László, Székesfehérvár, Palotai u. 
1014/a ; Szegvári Andorné, Buda
pest Csermely út 7/A. I. 10.; 
Bognár Zoltán, Alsóőrs, József A.
и. 2.; Grósz Sándorné, Szombat
hely, Bolyai u. 8. n . 9.

Munkahelyi olimpia
TERÜLETI DÖNTŐ SZOMBATHELYEN

A munkahelyi, csomóponti, 
illetőleg üzemfőnökségi döntők 
után meghívásos alapon került 
sor Szombathelyen a munka
helyi olimpia területi döntőire.

Augusztus 30-án a vasutasok 
Haladás Művelődési Háza 
adott otthont a három sport
ágban sakkban, asztalitenisz
ben és tekében megrendezett 
nyugat-dunántúli döntőknek.

Tekében hét, sakkban öt és 
asztaliteniszben négy női és 
hat férficsapat szerepelt.

Eredmények: Asztalitenisz,
női csapat: 1. Járműjavító
Üzem, Szombathely; 2. TBFF, 
Szombathely; 3. Területi 
Egészségügyi Központ, Szom
bathely.

Egyéni: 1. Bodorkos István
né, 2. Buczugi Mária, mind
ketten Járműjavító Üzem, 
Szombathely; 3. Szele Éva, 
TBFF, Szombathely.

Férficsapat: 1. Celldömölki
Üzemfőnökség; 2. TBFF,

Szombathely; 3. Járműjavító 
Üzem, Szombathely.

Egyéni: 1. Tihanyi Dezső, 
Járműjavító Üzem, Szombat
hely; 2. Baracskai Mihály, 
Celldömölki Üzemfőnökség; 3. 
Baják András, TBFF, Szom
bathely.

Teke, csapat: 1. TBFF, Szom
bathely, 874 fa; 2. Járműjavító 
Üzem, Szombathely, 847 fa; 3. 
Sopron, Vontatás, 843 fa.

Egyéni: 1. Nyári Pál, Utas
ellátó Területi Igazgatóság, 162 
fa; 2. Bakó László, 160 fa; 3. 
Vajda Lajos, ÉHF, 157 fa.

Sakk, csapat: 1. Celldömölki 
Üzemfőnökség, 8,5 pont; 2. 
Járműjavító Üzem II., Szom
bathely, 8 pont; 3. Szombat
hely Szertárfőnökség, 6,5 pont.

Egyéni: 1. Imre József, Cell
dömölki Üzemfőnökség, 4 
pont; 2. Bartha István, Cell
dömölki Üzemfőnökség, 3 pont; 
3. Kovács István, Járműjavító 
Üzem I., Szombathely, 3 pont.

Sz. J. I.

Lövészverseny Miskolcon
A miskolci vontatási főnök

ség MiHSZ-szervezete augusz
tusban kis puska-lövészver
senyt rendezett a Csokonai úti 
lőtéren, a főnökség szocialista 
brigádjai részére.

34 brigád 136 tagja vett részt 
a versenyen. Eredmények: 
férfi egyéniben első Tomkó 
István (November 7. szoc. 
brig.), második Kókai Sándor 
(Május 1. szoc. brig.), harma
dik Bodnár István (Gagarin 
szoc. brig.).

-Női egyéniben első Nyitrainé 
Bodrogi Gertrud (Martos Fló
ra szoc. brig.), második Futó 
Jánosné (Angéla Davis szoc. 
brig.), harmadik Mudri László- 
né (Május 1. szoc. brig.).

Csapatban első a Gagarin' 
szocialista brigád, második a 
Május 1. szocialista brigád, 
harmadik pedig a Szabó Lajos 
szocialista brigád.

A verseny első három egyéni 
helyezettje tárgyjutalmat ka
pott.

K itüntetés

társadalmi munkáért
A Tapolcán élő, több éve 

nyugdíjas Bognár Károly, la
punk levelezője hajlott kora 
ellenére, fáradtságot nem is
merve, élénk közéleti tevé
kenységet folytat Veszprém 
megyében. A közelmúltban a 
megyei tanács, társadalmi 
munkája elismeréseként a 
Veszprém Megyéért kitünte
tés arany fokozatát adomá
nyozta részére.

A kitüntetést Nemes Ernő, 
a Hazafias Népfront megyei 
elnöke adta át. Gratulálunk.

L a k á s c s e r e
Elcserélném nagykanizsai két- 

szoba komfortos, gázfűtéses, a 
város központjában levő lakáso
mat, budapesti hasonló vagy ki
sebb méretű lakásra, vasutas dol
gozóval. Érdeklődni lehet 16—16 
óra között a budapesti telefon: 
321—806.

Elcserélném modern, ' összkom
fortos, 66 négyzetméteres, nagy 
erkéilyes MA v-bétrlakásomait, .más
fél, kétszobás , tanácsi lakásra, 
vagy két lakásra; vasutas dolgozó
val. Érdeklődni: Budapest, XV., 
Csillagfürt u. 5. I. 3/a. Beregszá
szi, este 6—7 között.

Elcserélném Budapest XL, ke
rület Budafok-Albertfalva állomás 
túloldalán levő <400 négyzetméte
res telekkel övezett földszintes 
MÁV-házban másfél szobás főbér
letet vasutas dolgozóval. Kérek: 
tanácsi, szoba, konyhás lakást 
Budapest bármely. kerületében 
vagy Velence községben. Cím: 
özv. Hegyi Ferencné, 11,16 Buda
pest, Albertfalva MÁV-ház 
169/a.

Elcserélném budapesti három 
szoba összkomfortos . MÁV-bérla- 
kásomat kisebb tanácsira, Stigl
mayer Mühályné, telefon: 4712'— 
487, egész nap.

Elcserélném kőbányai tiszta, vi
lágos, n . emeleti, egy szoba, 
konyhás, olcsó bérű lakásunkat 
kertes lakásra. Üzenethagyás: Bp. 
Keleti pályaudvar vontatási fő
nökség: 'li4f—46-os üzemi, vala
mint 138—020 városi telefpnszá- 
mor, Kisvárdai v. vezető.
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A központi vezetőség napirendjén:

Jrk
sáTMS/i
ISfl
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nentu 

év feladatai
A  vasutas-szakszervezet el

nöksége és központi vezetősé
ge szeptember 17-én ülést tar
tott. Ritkán fordul elő, hogy 
a két testület ugyanazon a 
napon tanácskozik. Ezúttal a 
napirend indokolta ezt.

Az elnökség elsőnek a va
súti közlekedés középtávú 
tervkoncepcióját tartalmazó 
előterjesztést vitatta meg. 'En
nél a napirendnél jelen volt 
és a vitában felszólalt Urbán 
Lajos közlekedés- és postaügyi 
minisztériumi államtitkár is.

Ezután a MÁV VI. ötéves 
tervidőszakra szóló szociálpoli
tikai, majd közművelődési 
irányelveit vitatta meg és az 
elhangzott javaslatokat figye
lembe véve fogadta el a tes
tület.

Az elnökségi ülés után ke
rült sor a központi vezetőség 
ülésére, amelyen megjelent 
Sólyom Ferenc, a SZOT tit
kára is. A  vezérigazgatóság 
konferenciatermiéiben rendezett 
értekezlet első napirendi pont
ja a vasutas-szakszervezet kö
zelgő X. kongresszusa doku
mentumtervezeteinek megvi
tatása volt. A  kongresszusi 
írásos beszámoló, a szóbeli 
kiegészítő, a határozati javas
lat, valamint a 1/2 százalé
kos ÖTA beszámoló terveze
teivel kapcsolatban Koszorús 
Ferenc főtitkár mondott szó
beli kiegészítőt.'

•Elemezte többek között a 
dokumentumok elkészítésének 
kőrüllményeit, konkrétan azt, 
hogy ebben a munkában szé
les körű demokratizmus ér
vényesüli Megvitatták és ki
egészítették a tervezeteket 
többek között a tfo-titkárok, a 
szakszervezetihez tartozó vál
lalatok vezetői, a határozat- 
tervezetet pedig a bizalmiak 
is megismerhették. Ezután a 
másfél napig tartó kongresz- 
szus előkészítéséről tájékoz
tatta a főtitkár a jelenlévő
ket, kiemelve azt a törek
vést, hogy ennek az ese
ménynek közvélemén jóformá
iénak, politikusnak, lényegre 
törőnek kell lenni. A  küldöt
tek ennek szellemében ké
szüljenek a november 8-án és 
9-én sorra kerülő kongresz- 
szusra.

Ezután a központi vezetőség 
tagjai mondták el véleményü
ket a dokumentumtervezetek - 
ről, hasznos javaslatokkal 
egészítették ki azok egyes 
fejezeteit, pontjait összessé
gében megállapították, hogy a 
tervezetek reálisan tükrözik a 
két kongresszus között vég
zett munkát, a határozom ja
vaslat helyesen körvonalazza 
az elkövetkezendő öt év leg
fontosabb teendőit.

A  vita után Kőszórás Fe
renc főtitkár válaszolt a hoz
zászólók észrevételéire, javas
lataira, majd a központi ve
zetőség — az elhangzott ki
egészítésekkel — elfogadta a 
kongresszusi dokumentumter
vezeteket.

Második napirendi pontként 
az ülés részvevői megvitatták 
a szakszervezet feladatait a 
VI. ötéves tervvel és az 1981. 
évi vállalati tervezéssel kap
csolatban. Ehhez a napiren
di ponthoz Szemők Béla, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
fűzött szóbeli kiegészítést. 
Hangsúlyozta többek között, 
hogy a szakszervezet érdek- 
védelmi, érdekképviseleti mun
kája a termelés, gazdálkodás 
segítése nélkül elképzelhetet
len. Ezért fontos feladat a 
tervezésben való részvétei. 
Most, amikor a jövő évi és a 
VI. ötéves terv kialakítására

készülünk, nem szabad elfe- egyetértése hiányában döntés- 
lejteni, hogy gazdasági fejlő- re nem kerülhet sor. 
désünkben továbbra is meg- a  dolgozók élet- és mun- 
találhatók azok a feszül tsé- kcvkörülmé nyelvel kapcsolatos 
gek, amelyek az elmúlt éve- javaslatok, tervek elbírálása a 
két jellemezték. A szakszer- szakszervezeti szervektől is át
vezetnek is feladata, hogy a gondoltaibb, színvonalasabb 
különböző demokratikus fóru- munkát, több ismeretet igé- 
mokon megvitassa a ̂  tervezés nyelnek. A  MÁV vezetőivel tör- 
részHetevt, és politikai, erdek- tént megállapodás alapján a 
védelmi szempontból értékéi- vasút hálózati szintű tervén 
je azokat. kívül valamennyi terület ré-

•A megváltozott gazdasági szére készül egy külön, a sa- 
körülményekhez csak akkor játos feladatokat, célki tűzése- 
tudunk igazodni, ha a gazda- két tartalmazó anyag. Ennek 
sági. vezetők igénylik a szak- segítségével lehetővé válik, 
szervezet testületéinek, akti- hogy a bizalmi küldöttek köz- 
vistáinak a közreműködését, vétlenül részt vegyenek a ter- 
együttmiűködését. Ne Csak vezetek megvitatásában és 
azért hallgassák meg a dől- azok kidolgozásában, 
gőzök véleményét, mert azt 
törvények írják elő, hanem 
azért, hogy a dolgozók köz
vetlenül is részt vehessenek 
a termelés, a gazdálkodás 
goiidjainak orvoslásában. A  
szakszervezetnek ma 
olyan jogai vannak,

A  központi vezetőség meg
vitatta és elfogadta az elő
terjesztést. Ezután került sor 
a VI. ötéves terv közművelő
dési feladatainak tárgyalásá- 

már ra. Erről; lapunk 2. oldalán 
hogy külön cikkben számolunk be.

Oszlopállítás —  helikopterrel

Tartálykocsi-bemutató a Keletiben
Az utóbbi időben mind több robbanásveszélyes, főleg fo

lyékony anyagot (benzint, gázt, Olajfélét stb.) szállító tartályko
csik közlekednek vasúton és közúton egyaránt. Ezeknek kezelőit 
nem minden esetben részesítik megfelelő szakoktatásban, pe
dig az anyagok kezelése, továbbítása speciális ismereteket kí
ván.

A  tartálykocsik kezelésével kapcsolatban szeptember 25-én 
a Keleti pályaudvaron a MÁV, a MASPED és az ausztriai CAIB 
(tartálykocsi kölcsönző cég) szervezésében a svájci vasutasok 
(SBB) szakemberei kiállítással egybekötött előadást tartottak a 
nagyobb szállítási, illetve az érdekelt vállalatok képviselőinek.

Az erre a célra készített 'korszerű tartálykocsi bemutatása 
után a részvevőknek diafilm vetítésen mutatták be a fuvarozás 
közben előforduló veszélyforrásokat.

Kiskunmajsa és Harkakötöny állomások kozott szeptember 23-án, 24-én és 25-én 
helikopter segítségével állították a helyük re a vili amos-felső vezetéket tárté oszlopo
kat. Ezzel a módszerrel 8—10 perc alatt lehetett egy-egy oszlopot az előre elkészí
tett betonkelyhekbe helyezni. A  helikopter felszállása előtt a szakemberek megbeszé

lik a teendőket. (Képriportunk a 3. oldalon.)
(Laczkó Ildikó felvételé)

SZEPTEM BER 28-TOL

Életbe lépett a téli menetrend
Megszüntették az idényjellegű belföldi 

és nem zetközi személyszállító vonatok közlekedését
Az új téli vasúti menetrend 

1980. szeptember 28-tól 1981. 
május 30-ig érvényes. A  MÁV 
a nyári időszámítás bevezeté
sének első évében, eltérő ha
zai és külföldi vasúti okok 
miatt kényszerült a menetren
det kétszer kiadni. Ezúttal 
azonban már a nyári időszá

jelölést pedig négyszögbe raj
zolt csillaggal jelölik.

A  téli menetrendben az órák 
igazítása miatt elsősorban a 
nemzetközi személyszállító vo
natok menetrendje változott, 
például a Szovjetunió és Ma
gyarország, illetve Jugoszlávia 
között. E viszonylatokban a

Hegyeshalom között közleke
dő belföldi személyszállító vo
natok átcsoportosítására is sor 
kerül. Ezzel természetesen eny
hítik Buda pest-Keleti pálya
udvar vonatfogadási és -indí
tási gondjait.

Kedvezőek a tapasztalatok a 
Kőbánya-Kispest MÁV—metró

mítás változásait is bedolgoz- nemzetközi gyorsvonatok szép- csatlakozásról. Az utazóközön-
ták a téli menetrendbe.

Az 1981. évi nyári időszámí
tás bevezetésével kapcsolatban 
még nem alakult ki egységes 
állásfoglalás az európai vas
utaknál. Emiatt a menetrend 
a „téli” és a nyári” időszámí
tás alatt közlekedő alternatív 
vonatokat két új, szimbolikus 
jellel különbözteti meg. A nyá
ri időszámítás alatt közlekedik közlekedésére

tember 28-tól általában egy 
órával korábban közlekednek.

A  téli menetrend tervezésé
nél figyelembe vették a kisebb 
utazási igényeket, és így 11 pár 
nemzetközi idényvonat közle
kedését megszüntették, két vo
natpár pedig rövidebb útvona
lon közlekedik Budapestig.

A belföldi személyvonatok

fogalmat csillaggal, a téli idő
számítás alatt közlekedik meg-

Követésre méltó kezdeményezés

Vasutas-postás óvodát avattak Szegeden
Szeptember elején 240 gyer

mek talált otthonra Szeged 
legújabb óvodájában, amely 
egy újszerű kezdeményezés, a 
szegedi vasútiigazgatóság és 
postaigazgatóság összefogásá
ból jött létre.

A  vasutas és postás gyere
kek óvodai elhelyezésének 
biztosítása szükségessé tette, 
hogy az érdékelt szervek ¡bő
vítsék óvodai férőhelyeiket. 
Három évvel ezelőtt vetődött 
fel orvnak gondolata, hogy jó 
lenne á KPM  tárcám, belül egy 
közös óvodát építeni. Az el
képzelés most Szegeden meg
valósult. A  fél hektár terüle
ten épült óvoda két, egyen
ként kétszintes épületből áll, 
amelyhez egy jól felszerelt, 
egyszintes gazdasági épület 
tartozik. A  kétszintes óvodák 
mindegyikében négy-négy fog
lalkozóhelyiség található, ter
mészetesen a hozzátartozó öl
tözőkkel, mosdókkal. Az épü
letek mögötti udvarban pedig 
biztonságosan játszhatnak majd 
a kicsinyek.

Az átadási ünnepségre szep
tember 19-én került sor. Ró
zsa István, a Postaigazgatóság 
vezetője köszöntötte a meg
jelent vendégeket, köztük 
Pullai Árpád közlekedés- és 
postaiigyi minisztert, Koszorús 
Ferencet, a Vasutasok Szak- 
szervezetének főtitkárét, Gu
lyás Jánost, a MÁV vezér
igazgató-helyettesét, Tanos 
Lászlónét, a postásszakszer
vezet titkárát, továbbá Csong- 
rád megye és Szeged város 
párt és állami vezetőit.

Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter ¡beszédé
ben örömmel üdvözölte a sze
gedi kezdeményezést, a közös 
óvoda létrehozását. A két in
tézmény vezetőinek összefogá
sát példaként állította a tár
ca többi vállalata elé.

Ezután Lovász Lázár, a sze
gedi vasútigazgatóság vezető
je, a két igazgatóság, továb
bá a szülők nevében megkö
szönte a tervezőknek, s az épí

tőknek, hogy 3 hónappal a 
határidő előtt, s 26 millió fo
rintos költségkereten belül 
építették fel ezt a minden 
igényt kielégítő és külső szí
néről „piros óvodának” elne
vezett gyermekintézményt.

Az ünnepségei követően a 
vendégek végigjárták az óvo
da helyiségeit, s megtekintet
ték az óvodások vidám, ked
ves műsorát.

G. J.

jellemző, 
hogy nem közlekednek az 
idényjellegű vonatok. E mó
dosulás kifejezetten jellemző 
a Balaton és a Duna-kanyar, il
letve a Velenoe-tó viszonylatá
ban.

Mivel Budapest és Tapolca 
között a személyvonatokat 
nagy teljesítményű dízelgépek-

ség megszokta az új közleke
dést. Az érkező utasokat — 
mint köztudott — automata 
mozgólépcsők segítik át az au
tóbuszokhoz és a metróhoz. A 
vonatok Lajosmizse felől meg
bízható pontossággal érkeznek, 
csak kisebb menetrend-módo
sításra került sor.

Folytatódik a csehszlovák Bz 
kismotorok forgalomba állítá
sa. Eddig több mint 100 egység 
érkezett. A következő hóna
pokban Nyíregyháza, Szombat
hely és Békéscsaba körzetében 
is újabb vonatokat helyeznek 
üzembe.

1981. április 5-től, a páros 
hetek szabad szombatján és a 
munkászünetes napokon Bu- 
dapest-Nyugati pályaudvar és

kel továbbítják, lehetővé vált vác-D iósjetó-Rom hány kö- 
a menettartam 10—20 perces
csökkentése. A  Cegléd—Kis
kunfélegyháza közötti vonal- 
szakasz villamosítási munká
latai előreláthatólag az év vé
gére fejeződnek be. Ezért le
hetővé válik a személyvona
toknak Budapesttől Kiskunfél
egyházáig villamos, onnan Sze
gedig pedig dízelvontatása. Az 
energiatakarékosság ellenére 
menettartam-csökkentésre még 
nem kerülhet sor, mert a moz
donycserék az időmegtakarí
tást felemésztik.

Dolgoznak a menetrendszer
kesztők a Budapest-Déli pu.— 
Budapest-Kelenföld közötti vo
nalszakaszon az év végéig meg
valósuló, villamosítással ösz-

zött közvetlen motorvonat köz
lekedik.

278 menetrendi oszlopban 
változtak az időadatok és dá
tumok. Mindezt „pótlékokkal” 
megoldani nem lehetett. A me
netrend feltételezi a megbíz
hatóságot. Ezért a MÁV in
kább vállalta a téli menetrend 
megjelentetését, hogy ezzel is 
az utazók érdekeit szolgálja.

A  Zalalövő—Bajánsenye és 
a Sárospataké—Füzérkomlós és 
Sárospatak—Kenézlő Tisza-
part között a vonatközlekedést 
az avult pályaviszonyok miatt 
megszüntették.

A  menetrendszerű közleke
dés gazdaságilag is kifejezhető

szefüggő előkészítő munkála- érték. A  hatékony gazdálkodás 
tokon. A villamos vontatásra eszköze, amely éppen napja- 
történő átállást követően a Lő- imkban nélkülözhetetlen köve- 
vér és a Ciklámen expresszvo- telmény. 
natok, továbbá a Budapest— V. Szabó

Pullai Árpád közlekedési és postaügyi miniszter avató 
beszédét mondja

(Nagy József felvétele)

Miniszteri értékelés:

Szolid árak az Utasellátónál
A Vas megyei Tanács szeptember 17—i ülésén tárgyalta a 

területi idegenforgalom helyzetét, Szombathelyen. Az ülésen 
részt vett és felszólalt dr. Sághy Vilmos, belkereskedelmi mi
niszter is.

A  tanácsülés után a miniszter dr. Bors Zoltánnak, a megyei 
tanács elnökének a társaságában a közeli Bükfürdőre látogatott 
A magasrangú vendégek megtekintették az Európa-hírű gyógy
fürdőhely szolgáltatási, kereskedelmi és vendéglátóipar! egy
ségeit, s felkeresték az Utasellátó Vállalat grililbüféjét is.

Az üzletben Haller József, a vállalat területi igazgatója ka
lauzolta a minisztert és kíséretét. Dr. Sághy Vilmos elégedett 
volt a látottakkal, és különösen figyelemreméltónak értékelte 
az üzlet szolid árait.
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Közművelődés —  munkahelyi művelődés

Hányadik a feladatok rangsorában ?
Napjainkban minden fóru

mon sok szó esik a termelés
ről. a termelékenység, a gaz
daságosság alakulásáról. En
nek okait népgazdaságunk, s 
benne a vasút jelenlegi hely
zete, gondjai -között nem kell 
külön magyarázni. Az azon
ban szakszervezetünk elnök
ségének, központi vezetőségé
nek jól átgondolt koncepció
ját mutatja, hogy a  középtá
vú tervidőszak indítása előtt 
a gazdasági és a szociálpoliti
kai tervekkel e g y ü t t  vitat
ta meg a közművelődés idő
szerű feladatait.

Az eltelt alig töibb mint két 
évben a legtöbb művelődési 
bizottság munkáját az útkere
sés jellemezte. Az elért ered
mények jórészt időszakos ren
dezvényekhez kapcsolódnak, 
így a folyamatos közművelő
dési tevékenység aránya el
marad a társadalmilag kívá
natos szinttől. Külön is gondot 
okozott, hogy a nehezebb gaz
dasági körülményekre hivat
kozva a termelési feladatok 
mellett nemcsak a gazdasági 
és szakszervezeti vezetők, ha
nem a művelődési bizottságok 
tagjai is gyakran sokadrangú 
tevékenységként kezelték a 
munkahelyi művelődés ügyét. 
Ez alól a MÁV központi mű
velődési bizottsága, a GySEV 
és az Utasellátó Vállalat mű
velődési fórumai sem jelentet
tek kivételt.

lad. Itt érdemes megjegyezni, 
hogy szakszervezetünk fontos 
feladatának tekinti a közmű
velődési törvény végrehajtá
sára való mozgósítást, ám a 
művelődési bizottságok irá
nyításában, beszámoltatásában, 
ellenőrzésében, a felnőttokta
tásban, a bejáró dolgozók mű
velődésében nem veheti át a 
gazdasági, állami szervek sze
repét, mint ahogy az korábban 
sok helyen tapasztalható volt.

lános iskolát el nem végzettek 
számát tovább csökkentsék

A brigádok szerepéről

Nemcsak 
a titkáron múlik
Az egységes szemlélet hiá

nya mellett a művelődési bi
zottságok tagjai közti munka- 
megosztás még jóindulattal 
sem nevezhető kielégítőnek. 
Elég sok bizottságnál csak a 
titkár — sok esetben admi
nisztratív — munkája jelen
tette a „közös tevékenységet”. 
A bizottságok tagjai helyen
ként még jogaikat kötelessé
geiket, vagy a művelődési bi
zottságokra vonatkozó irány
elveket, határozatokat sem is
merték kellően, s Így azokkal 
élni sem tudtak.

Tapasztalataink szerint — 
mint ahogy ez az elnökség 
elé került előterjesztésiben is 
megfogalmazódott — több 
művelődési bizottság munka
tervet sem készített, üléseiket 
nem tartották meg rendszere
sen. A végzett munka szá
monkéréséről, a bizottságok 
ellenőrzéséről a legtöbb cso
móponton megfeledkeztek.

A kezdeti nehézségek után 
egyre több bizottság öntevé
kenyen látott munkához. A 
„felülről”  várt irányelvek he
lyett maguk kerestek lehető
séget a művelődési munka 
hatékonyabbá tételére. A  tár
sadalmi szervezetek együtt
működésével kezdeményezték 
a párt-, a KISZ- és a szak- 
szervezeti oktatásban fel’élhe
tő párhuzamosságok kiküszö
bölését, az állami felnőttokta
tásban. a szalbad idő hasznps 
eltöltésében mutatkozó hiá
nyosságok felszámolását. Ta
pasztalataink szerint fejlődés 
ott következett be, ahol fele
lős gazdasági vezetőket, vagy 
az oktatótiszteket sikerült 
megnyerni a közös ügynek.

A  Vasutasok Szakszervezete 
elnöksége és központi vezető
sége az üzemi művelődési bi
zottságok munkáját értékelve 
megállapította, hogy az álla
mi felnőtt- és szakoktatásban 
a  politikai, honvédelmi, a tu-« 
dományos -technika i ismeret
terjesztésben érzékelhető fej
lődés tapasztalható. Ugyanak
kor a rétegpolitikai munka, a 
bejáró és a munkásszálláson 
lakó vasutasok, fizikai dolgo
zók, s különösen a KlSZ-kor- 
osztályúak között a közműve
lődési tevékenység színvonala 
az elért eredmények ellenére 
elmarad a kívánatos mérték
től.

Sok javítanivaló van a te
rületi és üzemi művelődési 
bizottságok, valamint a lakó
hely szerint illetékes tanácsok, 
művelődési intézmények kap
csolatában. Igaz, vannak jó 
példáink Makóról, Záhonyból, 
Dombóvárról, de ezek általá
nossá tétele vontatottan ha

A  MÁV-nál, a GySEV-nél 
és az Utasellátó Vállalatnál a 
közművelődésiben egyaránt 
fontos szerepet szántunk a 
szocialista brigádoknak. Bár 
lehetne kedvező tapasztalato
kat, kiemelkedő szocialista 
kollektívákat említeni mind
három területről, de tárgyila
gosan meg kell jegyezni, hogy 
a szocialista brigádok kultu
rális vállalásai — a művelő
dési bizottságok ajánlásai el
lenére — a legtöbb helyen 
formálisak maradtak.

A  szakszervezeti közműve
lődési feladatok megoldását 
művelődési intézményeink és 
könyvtáraink sajátos módsze
rekkel segítették. Javult mun
kájuk tervszerűsége, növeke
dett a klubok, szakkörök, a 
műkedvelő csoportok szórna. 
Több az ismeretterjesztő elő
adás is, de az egy előadásra 
jutó, átlagos hallgatói lét
szám csökkent.

A  művelődési bizottságok 
és intézmények között min
denütt kialakult a kapcsolat. 
A  m urnka tervek egyeztetése, 
a különféle rendezvények ko
ordinálása azonban nem ki
elégítő, egyes területeken gya
koriak az átfedések, más te
rületek viszont elhanyagoltak.

Az elmúlt évek tapasztala
tai igazolják, hogy a műve
lődési és a szakszervezeti bi
zottságok együttműködése va
lamennyi közművelődési tevé
kenység közül a tömegpoliti
kai oktatások és a szocialis
ta brigádok vetélkedőinek,'tö
megsport versenyeinek meg
szervezésében, lebonyolításá
ban volt a legeredményesebb. 
Itt viszont a kampányjelleg 
okoz gondot.

Az elkövetkezendő öt év
ben, vagyis a VI. ötéves terv 
időszakában elnökségünk és 
központi vezetőségünk állás- 
foglalása szerint arra kell 
törekedni, hogy a közművelő
dési tevékenység az eddigiek
nél hatékonyabban segítse 
társadalmunk szocialista vo
násainak erősítését, a gazda
sági feladatok teljesítését, az 
egységes szemlélet kialakítá
sát. Számolni kell azzal, hogy 
a várható gazdasági helyzet 
mindhárom vállalatnál nehe
zíti a közművelődést Ezért 
szakszervezeti bizottságaink
nak nagyobb gondot kell for
dítani a meglevő anyagi és 
szellemi erők ésszerűbb fel- 
használására, a szakmai mun
ka minőségiének javítására

Elengedhetetlen az is. hogy 
alap- és középszerveink, kul
turális intézményeink a mű
velődési bizottságokkal!
együttműködve hatékonyab
ban javítsák a laktanyák, 
üdülők közművelődési lehe
tőségeit. Tevékenységükben 
kapjon nagyobb szerepet a 
munkásszállásokon, a lakóko
csikban élők és a naponta in
gázó dolgozók kulturális kö
rülményeinek javítása. Mint 
az elnökségi előterjesztés is 
rögzítette, el kell érni, hogy a 
művelődési intézmények,
sportegyesületek szervezett, 
áüandó kapcsolatot tartsanak 
a vonzáskörükbe tartozó mun
kásszállásokkal. Ennek figye
lembevételével a vasutas 
sportegyesületek fokozzák a 
munkahelyi olimpia tömege
sítését, az Edzett ifjúságért 
mozgalom és a munkásszállá
sokon élők tömegsport igé
nyeinek kielégítését A ter
mészetjáró és túraszakosztá
lyok erősítésével elő kell se
gíteni a dolgozók tömeges 
részvételét hazánk természeti, 
történelmi, kulturSlis értékei
nek megismerésében.

További

kezdeményezést!

Lehetőségek
a laktanyákban

Alapvető feladatunk, hogy a 
szocialista brigádok művelő
dési munkájában a középtávú 
tervidőszakban a szakszerve
zeti mozgalom eszközeivel, a 
propaganda és ellenőrző mun
ka javításával csökkentsük a 
formális vonásokait Töreked
nünk kell arra, hogy a bri
gádok értékelésénél, elbírálá
sánál a kulturális vállalások 
teljesítése nagyobb szerepet 
kapjon.

Támogatni kell minden 
olyan kezdeményezést, ami 
elősegíti a vasutas szocialista 
brigádok közművelődését és 
általaiban a mun kásművelő- 
dés erősítését Vetélkedők, 
rendezésére, öntevékeny cso
portok közreműködésére és 
hasonló formák alkalmazásá
ra gondolunk ezzel kapcso
latban.

Művelődési intézményeink 
és szakszervezeti bizottsága
ink jobban segítsék a sajáto
san nőket, az ifjúságot és a 
nyugdíjasokat érintő szabad 
idő eltöltési akciókat. Szak
körökkel, ismeretterjesztő elő
adásokkal, kiscsoportos foglal
kozásokkal, a meglevő lehe
tőségek bővítésével el kell ér
ni, hogy a nők, fiatalok és 
nyugdíjasok szabadidő-eltölté
se még jobban alkalmazkod
jék szocialista társadalmunk 
igényeihez.

Elnökségünk és központi ve
zetőségünk úgy ítélte meg, 
hogy a MÁV gazdaságii veze
tése és a Vasutasok Szakszer
vezete központi irányelvei 
együttesen tartalmazzák
mindazokat az útmutatásokat, j 
amelyek a vasutasok közmű- j 
velődését a következő tervidő
szakban eredményesen szol
gálhatják.

A  Vasutasok Szakszervezete 
az elmúlt időszakban a part
ner gazdasági vezetéssel ösz- 
szehangolva arra törekedett, 
hogy a dolgozók iskolázottsá
gi szintjét tovább emelje. En
nek eredményeként az elmúlt 
öt év alatt az egyetemet, fő
iskolát végzettek száma 2,5 
százalékról 3,4 százalékra nö
vekedett, s az érettségizettek 
száma 4 százalékkal több az 
1974. évinél. Az összehangolt 
erőfeszítések és a vas-utasok 
közti generációcsere eredmé
nye, hogy öt év alatt 27,8 szá
zalékról 24 százalékra csök
kent a 8 általános iskolai 
végzettséggel nem rendelke
zők száma. A  munkaerő- 
struktúra változása miatt vi
szont mintegy megkétszerező
dött a vasútnál dolgozó írás
tudatlanok, analfabéták szá
ma. Éppen ezért a szakszer
vezeti bizottságoknak a kö
zéptávú tervidőszakban is 
minden lehetőséget fel kell 
használni arra, hogy az álta

Dr. Balázs Ákos 
a kulturális, agitációs, 

propaganda- és sport osztály 
vezetője

A K Ö V E T E L M É N Y E K H E Z  I G A Z O D V A

Előtérben a továbbképzés
Megkezdődött a 94. tanév a MÁV Tisztképző és Továbbképző Intézetben

A  MÁV Tisztképző és nak. A z öt kurzuson mintegy 
Továbbképző Intézetben is háromszáz hallgatónk van, na
megkezdődött a tanítás. A z gyón nagy az érdeklődés, 
intézet immár a 94. tanévet
kezdte, mely eltér az eddigi- Mr . , .  . _ „
éktől. A z öreg faiak között iS e h e z  f e l a d a t  e l ő t t  
ezentúl nemcsak tisztképzés
folyik, hanem továbbképzés —# 'A továbbképzések nem 
is: közép és felső szintű ve- szorítják-e háttérbe a tiszt- 
zetök, valamint különböző képzést, holott mégiscsak ez 
szakterületeken dolgozók szá- a teljesebb; mind a szak- és
mára.

Összevont tagozatok 
— Mit jelent ez a változás

a vezetési ismeretek nyújtá
sában, mind az emberformá
lásiban.

— Valóban csökkent a fel
adatunk a tisztképzésben és 
nőtt a továbbképzéseknél. De

a gyakorlatban? Milyen tago- ennek számos oka van. Többi 
rátok, tanfolyamok „indultak” közt az, hogy ma már a vas- 
az intézményben? — Az in- út másféle szakembereketigé- 
dulásról dr. Kun Dezső igaz- nyel., mint korábban, olyano- 
gatót kérdezem. kát, akik meg tudnak felel-

— Nappali tagozatos hall- ni az összetettebb, bonyolul-
gatóink. számara az idén tabb feladatoknak, akik 
most először összevontan — ugyanúgy helyt tudnak állni 
egy kereskedelmi-forgalmi, va- például a kereskedelmi- és a 
lannint egy mozdonyszolgálati forgalmi munkakörökben is. 
tagozatot indítottunk, amelyre ott és azt csinálják, ahol és 
135 fiatalt vettünk fel — vá- amire a vasútnak szüksége 
laszolija. — Harminc észtén- van. Ezért vontuk össze az 
deje nem volt ilyen kevés idén a forgalmi és a kereske- 
nappdlosunk. ötször  ̂többen délmi tagozatot. Továbbá: két 
vannak viszont a továbbkép- ¿v óta már nemcsak vasúti 
ző és a nyelvi tanfolyamo- tiszti- képesítést, hanem tech- 
kon. Szeptember 1-én^ indítót- nik-usit is szerezhetnek a fia
tunk egy felső szintű, 13-án talok, amely — mivel levelező 
és 22-én pedig egy-egy közép- úton végezhető az iskola — 
szintű vezetőképző tanfolya- népszerű a munkahelyek és 
mot: kéthetes kurzusokban, dolgozók körében is. Sajnos,
Kéthónapos, bentlakásos is- tapasztalataink szerint a két 
kólát szerveztünk kereskedel- képesítést egyformának tekin- 
mi oktatótisztjeink számára, tik mindenütt, pedig koránt- 
mósfél. éveset az igazgatási, sem azonosak, nálunk sokkal 
munkaügyi területeken dolgo- magasabbak a követelmények, 
zó szakembereinknek. Ez Ez már a felvételi rendsze- 
utóbbit levelező úton lehet rünkben is megnyilvánul.- Ne- 
majd elvégezni. héz feladat elé állítjuk leen-

A  mi feladatunk immár a dő hallgatóinkat: csak azokat 
vasúti mérnök továbbképzés vesszük fel, akik sikeres vizs- 
is, valamint a különböző szak- gát tettek a féléves előké- 
mai továbbképzések. Ezen- szító tanfolyam anyagából, az 
kívül kiszélesítettük nyelvi alapismeretekből és akik 
képzési rendszerünket, hiszen megáUták a helyüket a hó- 
végül is 57 nemzetközi szer- rom hónapos nyári gyakorla- 
vezetben dolgozunk, kellenek tón. 
a nyelvet beszélő szakemberek.

— Büszkék lehetünk hall
gatóinkra, akik egész nyá
ron, Budapest nagy állomása
in teljesítettek szolgálatot és 
nem is akármilyen területe
ken álltak helyt. Szinte min
denütt azt a munkát végez
ték, amelyre helyben nem ta
láltak embert. Éppen ezért 
nagyon jólesett számunkra, 
hogy egymás után érkeztek 
a jó vélemények leendő hall
gatóinkról. És az volt a leg
szebb, amikor a tanévnyitón 
Gulyás János vezérigazgató
helyettes köszöntő szavái után 
a budapesti nagy állomásaik 
képviselői tizenötezer forint 
jutalmat osztottak ki a leg
jobban dolgozó — minden 
második, harmadik — hall
gatónk között. Az elismerés
nek ez a formája az előző 
évékben nem volt.

Csuha Sándor, Parti Imre 
és Hegedűs Erzsébet is a leg
jobban dolgozók között vol
tak. Mindhárman Rákosren
dezőn teljesítettek szolgálatot. 
Nyári élményeikről, tapaszta
lataikról és arról beszélget
tünk: mi vonzotta őket a vas
úthoz.

Csuha Sándor Mándokról, 
illetve Eperjeskéről jött a fő
városba tanulni, a bihamagy- 
bajomi Parti Imre pedig Haj
dúszoboszlóról. Mindketten 
forgalmi szolgálattevőként dol
goztak. Három hőnapos gya
korlatuk idején viszont ettől 
eltérő feladattal birkóztak 
meg, sarusok voltak. Sokan 
idegenkednek ettől a nehéz 
és veszélyes munkától. ök 
furcsamód szépnek, izgalmas
nak, sőt romantikusnak mond
ták.

Az angol, a német, a fran
cia és az orosz mellett az 
idén eszperantót -is tanítunk. 
Erre a nyelvre azért van 
szükségünk, mert két év múl
va Magyarország lesz a há-

Elismerés 

a helytállásért
Végszóra érkezik Erős

zigazdája a nemzetközi vas- László, a forgalmi-ikereske- 
utas eszperantó kongresszus- delmi tagozat vezetője.

gyüttműködési megállapodás
Csöng rád megyében a szakszervezetek is segítik 

az őszi szállítási feladatok végrehajtását

Az elmúlt évek jól bevált 
gyakorlata alapján a szegedi 
igazgatóság, a Volán 10. sz. 
Vállalat és a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsa

erőfeszítést igényel, a vasuta
soktól.

A  szállítást végző vállalatok, 
a MÁV és a Volán felkérte az 
SZMT-f, hogy támogassa és se-

szeptember 16-án̂  együttműkö- gítse a rakodási készség javí- 
dési megállapodást kötött  ̂az tását, a szombat-vasárnapi ra- 
őszi szállítási feladatok segité- kodásokat, az egységrakomá- 
sére. nyok zavartalan továbbítását,

Az első félév tapasztalatai az export- és tranzitszállítások 
alapján egyffctes munkaprog- teljesítését és nem utolsósor
omban határozták meg a szer- bán a szállításban érdekelt
vezetek konkrét feladatait, 
melyben különös gondot for
dítanak az őszi mezőgazdasági 
munkák zavartalan lebonyolí-

dolgozók biztonságosabb mun
káját.

A  közös munkaprogram és 
az együttműködés keretében a

tására. Erre szükség is van, hi- vasútigazgatóság vállalta, hogy
szén a vasútigazgatóságnak az 
év utolsó négy hónapjában 
több mint 4 millió tonna árut 
kell elszállítani. A  szállítási 
feladatok teljesítése tehát nagy

T I L T A K O Z Ó  T Á V I R A T  

D É L -K O R E A  E L N Ö K É N E K
A  Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek Nemzetközi 

Szövetsége a Kim Dae Jung per kapcsán az alábbi tiltakozó 
táviratot küldte Dél-Koreába, Chon Du Hwan elnöknek. A  táv
irat másolatát elküldték a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
hez, a Szakszervezeti Világszövetséghez és a Prensa Latina 
szerkesztőségéhez is.

„Kim Dae Jung — az elnökválasztás korábbi jelöltje — és 
más demokraták sorsáért aggódva a Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége 18,5 milliós —  a világ 
minden tájának országaiból származó — tagsága nevében kéri’ 
önt, hogy alaposan vegye fontolóra a katonai bíróság Ítéletét. A 
demokratikus ellenzék elnyomásának ilyen megnyilvánulása 
a világ minden közlekedési és iszállítási dolgozója felháboro
dását és a tiltakozás hullámát váltja ki, követelve Kim Dae 
Jung és a többi bebörtönzött demokrata szabadonbocsátását

Debkumar Gangul! 
főtitkár

az SZMT rendelkezésére bo
csátja a nagyobb árufeladást, 
illetve kirakodásokat végző 
vállalatok névjegyzékét, tízna
ponként tájékoztatást adnak a 
késedelmes rakodókról. Ha
sonló vállalást tett a Volán is.

Az SZMT vállalta, hogy a 
kapott információk figyelem- 
bevételével megkeresi az* érde
kelt vállalatokat, illetve azok 
szakszervezeti bizottságát és 
felhívja figyelmüket a rako
dásokhoz szükséges létszám 
biztosítására, a rendelkezésre 
álló gépi kapacitás jobb ki
használására, a rakodásban 
résztvevők ösztönzésére, ha 
szükséges, túlórák engedélyezé
sére.

— Hogyne lenne izgalmas, 
amikor két-három másodperc 
alatt kell dönteni arról, hogy 
rötndebb vagy hosszúbb sa
rut tegyen-e a sínre — vá
laszolják. — Amikor látja az 
ember magával szemben gu
rulni a kocsit, azonnal fel 
kell mérni, milyen sebes
séggel közeledik, milyen lehet 
a súlya, mekkora ütközést 
bír el és mi. a rakománya. 
Ha ezek valamelyikét is rosz- 
szul ítéli meg a sarus, össze
törheti a kocsit az áruval 
együtt, sőt saját magát is 
veszélynek teheti ki. Mi jó 
brigádban dolgoztunk, alapo
san felkészítettek bennünket 
és a segitségnuúrtás biztonsá
got adott nekünk. Szerettünk 
Rákosrendezőn dolgozni.

Ez a véleménye Hegedűs Er
zsébetnek is, aki Tuzsérrol 
került Budapestre. Fényeslit- 
kén forgalmi szol gálattevőként 
dolgozott. A  fővárosi pálya
udvaron viszont megsokasod
tak a feladatai; vonatátvevő, 
naplózó és jegyzékélő volt 
egyszemélyiben*. Szívesen em
lékezik vissza munkatársaira, 
akiktől nemcsak szakmát ta
nult. hanem emberséget . is.

A vasút vonzásában

Az együttműködés koordiná
lását, az információk cseréjét 
a két fuvarozó és az SZMT kö
zött — a Volán szakszervezeti 
bizottságával közösen a szegedi 
területi szakszervezeti bizott
ság végzi.

A  szegedi igazgatóság ha
sonló megállapodás megköté
sét tervezi Bács-Kiskun és Bé
kés megyékben is.

G. J.

— (Hogyan kerülték a vas
úthoz?

— Bár a szüleim mezőgaz
dasági dolgozók, az egyik 
nagybátyám viszont mozdony- 
vezető — volt hát példa a 
családban — mondja Csuha 
Sándor. — Vonzott ez a 
munkakör és meg is talál
tam itt a számításomat.

— Én véletlenül kerültem 
a vasúthoz — veszi át a 
szót Parti Imre. — A  szak- 
középiskola elvégzése után 
egy debreceni üzemben* kezd
tem dolgozni, ahonnan egy 
hét múlVa elköszöntem. Egy 
ismerősöm ajánlotta a vasutat. 
Megfogadtam a tanácsát és 
ittragadtam.

— Én viszont már a záho
nyi közlekedési szakközépis
kolában eljegyeztem magam 
a vasúttal, amelyet két taná
rom — Mátrai János, aki az
óta meghalt, és Kovács Ist
ván — szerettetett meg ve
lem — jelentette ki Erzsiké.

Ahogy erről az osztálytár
sakkal már beszélgettünk; az 
az érzésünk az intézetben 
szerzett első benyomások 
után, hogy ezt <a szeretetet itt 
csak elmélyíteni lehet

Gy. Szabó
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Szakszervezetünk termelést segítő tevékenysége 
a dolgozók érdekképviseletének szerves részévé vált

Szakszervezetünk — a IX. 
kongresszus határozatának 
szellemében — aktív részese 
volt a MÁV, a GYSEV és az 
Utasellátó Vállalat tervei meg
valósításának. A termelést, 
gazdálkodásit segítő tevékeny
ség az érdekképviselet szer
ves részévé vált.

A MÁV Vezérigazgatóság 
és szakszervezetünk központ
ja között folyamatos munka
kapcsolat alakult ki. Megbe
széléseinken részletesen ele

meztük a gazdálkodás aktuá
lis kérdéseit, a dolgozók éltet
és munkakörülményeinek fe j
lesztési lehetőségeit.

A  vasút a népgazdaság szál
lítási igényét az ötéves terv 
folyamán alapvetően kielégí
tette. Az idÖ6zakonkénti gon
dok és feszültségek ellenére 
a MÁV a személy- és áru
szállítási feladatait a koráb
binál eredményesebben és 
gazdaságosabban hajította vég

Továbbra is fontos feladat 
a minőség és a kulturáltság javítása

A személyszállítási teljesít
ményekre a beszámolási idő
szakban csökkenő tendencia 
jellemező. Ennek üteme 1979- 
ben már mérséklődött. Az el
következendő években stag
nálás, majd később kisebb 
felfutás várható.

A  személyszállításban to
vábbra is a legfontosabb te
endő a minőség és a kultu
ráltság javítása. A  fejlesztés
re rendelkezésre álló anya
gi lehetőségek csak kismér
tékű fejlődést tettek lehető
vé, amely nem elégítette ki 
a jogos követelményeket. 
Nagy gondot okozott a sze- 
mélykocsipark kedvezőtlen ál
lapota, a viszonylag alacsony 
utazási sebesség, a sok késés 
és az elővárosi forgalom zsú
foltsága, valamint a kocsik 
tisztaságának hiánya.

Az áruszállítási igényeket a 
vasút nem minden esetben 
tudta- kielégíteni. A z időn
ként tapasztalható kisebb fe
szültségek azonban a népgaz
daság egyetlen ágában som 
akadályozták a folyamatos 
termelést.

Az egyenetlen szállítási tel
jesítmények oka elsősorban 
az volt, hogy az áruk töme
gét rapszodikusan adták fel 
a fuvaroztatók. Nagy gondot 
okozott a MÁV-mak a kör
nyező országok vasútjainak 
ingadozó szállítása és határ- 
menti fogadókészsége is. 
Ezért több alkalommal léptek 
életbe áruforgalmi korlátozá
sok, amelyek a  MÁV vonal- 
hálózatán torlódásokat, az 
üzemvitelben zavarokat okoz
tak.

Az áruszállítás minőségi 
mutatói még nem kielégítőéit. 
Ez is befolyásolta, hogy a 
rendkívül nagy értéket kép
viselő járműpark és a hely
hez kötött berendezések ka
pacitásának kihasználása nem 
volt optimális. A  vasút esz- 
kjözkihasznélása a szállítta- 
tóktól is függ. Ezért kell tö
rekedni a fuvaroztatókkal va
ló kapcsolat további erősíté
sére és a közlekedési ágak 
közötti jobb együttműködésre.

A GYSEV vasútüzemi te
vékenységében szintén stag
nálás tapasztalható. 1979-től 
azonban az áruszállítási tel
jesítmények jelentősen meg
nőttek. A  vállalat 1973 óta 
egyéb vállalkozásokat is léte
sített (szállítmányozás, vám- 
raktározás, vendéglátás), ame
lyek a tervidőszak alatt di
namikusan fejlőditek. A  vál
lalat úgy összességében ered
ményesen gazdálkodott és 
előreláthatóan az V. ötéves 
terv félemelt tervét túltelje
síti.

Az Utasellátó Vállalat áru
forgalma kielégítette a fo
gyasztói keresletet és ebből 
adódóan árbevétele egyenle
tesen nőtt. Annak ellenére, 
hogy az utazóközönség igé
nyét a korábbinál kulturál
tabban, szolgáltatási körének 
bővítésével elégítette ki, hiá
nyosságok voltak az áruvá
laszték nagyságáiban és össze

tételében, valamint néhány 
szolgáltatás minőségében.

Az elmúlt időszak alatt 
szakszervezeti szerveink ter
vezésében való szerepe növe
kedett. A  vállalatok dolgozói 
az V. ötéves terv feladatait 
megismerték és tevékenységi 
körükkel -kapcsolatos kérdé
sekben figyelemre méltó ja
vaslatokat, észrevételeket tet
tek. A  különböző szintű vá
lasztott testületek és bizal
miak együttes ülésein tárgyal
ták, illetve fogadták el a gaz
dasági, szociálpolitikai és 
munkavédelmi terveket.

A műszaki-fejlesztési ter
vet véleményező és elemző 
feladatainkat illetően, sikerült 
előrelépni. A központi veze
tőség szakbizottságai, máin* a 
tervezés előkészítésért/ék idő
szakában részt vesznek az 
egyes tervfejezetek kiatyikíliá- 
sóban. Különösen a műszáki 
fejlesztés, az ipari, építési és 
pályafenntartási témákban 
adtak a gazdasági vezetők 
számára is figyelemre méltó 
javaslatokat.

A  tervezés fázisait késve 
határozzák meg. A  tervek 
tárgyalására a vasúttiigazga-tó- 
sági, főnökségi szinteken sok
szor csak rövid idő áll rendel
kezésre, és úgy a tárgyalás 
formálissá válik. A  dolgozóik 
többször jogosan sérelmezték, 
hogy a demokratikus fórumo
kon elfogadott tervek meg
változtatásáról cisiak utólag a 
központi döntést követően ér
tesültek. A  jövőben nagyobb 
összhangot kell -teremteni a 
tervezés és a gyakorlat kö
zött.

A  vasút folyamatos re
konstrukciójával növekvő 
technikai színvonal, valamint 
a nagyobb szállítási igények 
megkövetelik az üzem- és 
munkaszervezés fejlesztését. 
Szakszervezetünk termelést 
segítő tevékenységének szer
ves részét képézi az üZerm- 
és munkaszervezés korszerü- 
sít és ériek segítése, új módsze
rek feltárása és éSLtaíámbs al
kalmazása.

A  két kongresszus közötti 
időben a vasút üzemvitelének 
irányításában átfogó egysze
rűsítési és korszerűsítési fo 
lyamat indult el. Elaek a szer
vezeti intézkedések nagy je
lentőségűék, minden korábbit 
meghaladnak. Szakszerveze
tünk tevékenyen vesz részt 
az üzemfőnökségek, az üzem
viteli-gépészeti szakszolgálat, 
valamint, a pályafenntartás 
egységes központi építőipari 
szervezetének kialakításában.

A  szervezeti intézkedések 
megítélése, az ezzel kapcso
latos hangulat a dolgozók kö
rében ¡különböző. Az átszer
vezések elhúzódása, a rossz 
előkészítés, a gazdasági veze
tők közötti véleménykülönb
ség a végrehajtó szolgálatnál 
bizonytalanságot eredménye
zett. A  dolgozók ezen a térien 
nagyobb tervszerűséget, hatá
rozott, egyértelmű intézkedé
seket várnak.

A szocialista munkaverseny 
nem lehet kampányfeladat

Az Utasellátó Vállalatnál 
figyelembe véve a kulturált 
vendéglátás iránti követelmé
nyekéit, nagy erőfeszítésedet 
kell még tenné a teljesítmé
nyek és azok belső szerkeze
téinek további fejlesztése ér
dekében. A  tervidőszakban a 
szervezésben és a munkaerő- 
gazdálkodásiban elért eredmé
nyek mellett még mindig je
lentős tartalék szabadítható 
fel a bértömeg-gazdálkodás 
előnyeinek kihasználásával, a j 
élőmunkát kiváltó gépek, fel
szerelések -beszerzésével, a 
racionálisabb munka- és 
üzemszervezéssel, a részidő
ben foglalkoztatottak számá
nak növelésével.

A  MÁV, a GYSEV és az 
Utasellátó Vállalat tervfel- 
adatainak valóra váltásában 
jelentős szerepet kapottá Szo
cialista munkaverseny, amely
nek a termelést segítő mun
kában meghatározó szerepe 
van.

A MÁV-nál az újonnan ki
alakított munka-versen yf or-
mák jobban megfelelnek az 
üzemvitel sajátosságainak, és 
lehetőséget -adnak minden 
vasutas dolgozó számára a 
csatlakozásra.

A mozgalom fejlődése 
azonban nem volt ellentmon
dásoktól mentes. A  legfőbb 
gondot az okozza, hogy a 
munkaverseny az egyes dol
gozók szintjén nem eléggé\tu- 
datos. A  mozgalom a vasút 
számos szolgálati helyéin, ma
gán viseli a kampán yszerősé
gét. A vállalások és az érté
kelések időszakában fellen
dülés tapasztalható, de év
közben, a felajánlások végre
hajtása során keveset foglal
koznak a feltételek biztosítá
sával, a felmerülő gondok 
megoldásával.

A  szocialista brigádok te
vékenysége az V. ötévtes terv

időszakában tovább erősödött 
és meghatározóvá vált a vál
lalatok előtt álló feladatok 
teljesítésében.

A brigádok élenjáró szer
vezői, részvevői éb kezdemé
nyezői voltak a különböző 
társadalmi célokat szolgáló 
munfcaakcióknak, és kommu
nista műszakoknak.

Munkája során egyre több 
brigád igyekszik ¡kapcsolatot 
teremteni más szocialista bri
gádokkal, amelyeknek egyik 
formája a komplexbrigádok 
megalakítása. Különösen fej
lődött az utóbbi években az 
ifjúsági brigádok «tevékeny
sége.

A  MÁV, a GYSEV és az 
Utasellátó Válla latnál a mun
kaerőhelyzet néhány fizikai 
munkakörben évről évre 
romlott. A csökkenés az utób
bi időben kis mértékben mér
séklődött, azonban súlyosbít
ja a helyzetét, hagy ez a csök
kenés elsősorban a kulcsfon
tosságú munkakörökben, a 
vasútnál az elegyretodezői 
(kocsirendezői, sarus) munka
területeken, az Utasellátó Vál
lalatnál pedig az utazószol
gálatnál jelentkezett. A  sú
lyos létszámgondok miatt fő
leg a budapesti nagy szolgá
lati helyeken adódtak az 
üzemviteli nehézségek, ame
lyek ki-terjedtek néhány vidé
ki csomópontra is.

A  törzsgárdaitagsággel járó 
erkölcsi és anyagi elismerés 
mindhárom vállalatnál to
vább fejlődött. Több olyan 
módosítás került a szabály
zatba, amely kedvező volt a 
dolgozók — elsősorban a fia
talok és nők — számára. Je
lenleg a dolgozók kb. 80—85 
számlika rendelkezik a törzs- 
gárdaelismerés valamely fo
kozatával.

A vasutasok átlagbére meghaladja 
a szocialista iparban dolgozókét

A GYSEV a szállítmányo
zási, vámraktározási és a  ven
déglátó, valamint az idegen
forgalmi tevékenység széles 
körű kibontakozásával, az 
élőmunka hatékonyságának 
fokozásával, a technikai szín
vonlai és szervezettség növe-

lésével érte el, hogy a terv
időszakban a  gazdálkodás kö
rülményeinek nehezebbé vá
lása ellenére — a személy
szállítási terven kívül — va
lamennyi célkitűzéséit túltel
jesíti.

A IX. kongresszus határo
zata értelmében a bérpoliti
kai koncepció a dolgozók 
reálbérének a népgazdaság 
ipari átlagához viszonyított 
nagyobb mértékű fejlesztését 
irányozta elő.

A  növekedési ütem kielégí
tő és megfelelő színvonalat 
ért el, amelyet bizonyít, hogy 
a beszámolási időszakiban az 
átlagbérek 31 százalékkal nö
vekedtek. Ezzel sikerült el
érni, hogy dolgozóink átlag
bére jelenleg meghaladja a 
szócialista iparban dolgpzók 
átlagbérét.

A  kedvező tendenciát az 
éves bérfejlesztési lehetősége
ken kívül több központi bér- 
intézkedés is segítette. Pél
dául a műszakpótlék beveze
tése, a korszerű vállala/tá be
sorolási rendszer kialakítása.

Az alsó bér határokra való 
ráállás — elsősorban megfe
lelő fedezet hiányában — 
természetes következménye 
volt az átmeneti nivellálódás. 
A  központi intézkedések npVn 
minden esetben segítették a 
munka, a teljesítmény szerin
ti differenciálás kialakítását. 
A  nivellálódás feloldása, a 
differenciálás 1980-ban meg
kezdődött A  differenciálás 
azonban a vezetők, tisztségvi
selőik és a bizalmiak körében 
nem népszerű feLadajt Az el
lentmondások ellenére a vál
lalati besorolási rendszer ösz- 
szességében megfelelően szol
gálta a vállalatok érdekeit.

Előrehaladás történt a ked
vezőtlen munkakörülmények 
között dolgozók anyagi elis
merésében. Az ultiazó éfe for
galmi végrehajtó szolgáltatót 
ellátók átlagbére nagyobb 
mértékben ' emelkedett az 
utóbbi években. A  munka sze
rinti differenciálás vonatko
zásában azonban bizonyos 
szemléleti változtatásra van 
szükség.

Az anyagi elismerésnek az 
említett munkaköreikben tör
ténő kedvező alakulását ese
tenként a munkaerőhiányból 
fakadó szükségszerűség is (be
folyásolta. Az egyes munka- 
területeken, munkakörökben

a munkaerőhiány eltorzítot
ta a vállalati bérpolitikát, és 
bérfeszültségeket okozott. 
Még mindig bonyolultnak 
tartjuk dolgozóink jövedelmé
nek elszámolási rendszépéit, 
amelyet a jövőben topább 
kell egyszerűsíteni, áttekint
hetőbbé kell tenni.

A  különböző intézkedések 
hatására a munka szerve
zettsége javult, növekedett a 
termelékenység. A túlórák 
száma a vasútnál 1979-ben 
kismértékben csökkent, annak 
ellenére, hogy egyes munka
körökben nem kívánatos lét
számcsökkenés történt.

Szakszervezetünk központi 
vezetősége és elnöksége a két 
kongresszus között rendsze
resen napirendre tűzte a kol
lektív szerződésekkel kapcso
latos tapasztalatokat. A  kol
lektív szerződések — az éven
kénti -módosításokkal — 
alapvetően mind a három 
vállalatnál megfeleltek a kö
vetelményeknek. Segítették az 
V. ötéves terv célkitűzéseinek 
realizálását, jól szolgálták a 
dolgozók érdekeit.

A termeléshez közvetlenül 
kapcsolódó munkahelyi, szo
ciális és egészségügyi létesít
mények fejlesztésével mind
három vállalatnál javult a 
foglalkoztatás feltétele.

A  MÁV-nál az V. ötéves 
terv során 13 000 dolgozószá
mára tervezett korszerű öltö
ző-mosdókból 10 304 valósult 
meg. 1980. évben további 1766 
öltöző-mosdó építése fejező
dik be. A z V. ötéves tervben 
a 940 személyes előirányzat
tal szemben 1609 személy ré
szére létesült melegedőhelyi
ség.

Az Utasellátó . Vállalatnál 
az üzemek szociális ellátott
sága az 1976. évi 67 százalék
ról napjainkig 79 százalékra 
emelkedett. Országos viszony
latban az ellátási szint azon
ban nagy eltéréseket mutat.

A  GYSEV szolgálati he
lyeinek többségénél az öltö
zők, mosdók, fürdők és a 
pihenőhelyiségek megfelel
nek a követelményleknek.

I 1

A helikopter a levegőbe emel! a betonoszlopot

Az irányítók segítségével néhány perc máivá a beton- 
kehelybe helyezik, majd rögzítik az oszlopot

Az utolsó művelet a kötéltartó bilincsek leszerelése
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Menyegző a halállal
NAGY TEMETÉS lesz — 

mondogatták suttogva Heves 
megye kiét községében: Adá
cson és Karácsondon az asz- 
szonyok szeptember 9-én dél
előtt, amikor találkoztak az 
utcám.

A  kerítések mellett szelíden 
ingatták (harmatos, szivár
ványszínű (fejüket az estikék, 
bársonykák, petúniák. Agyász 
feszült csendjét hordozták 
magukban az emberek. Vafla- 
mernnyiüklben még elevenen 
élt a tragédia okozta döbbe
net, a két (fiatalember (halál
híre. A z egyik tizenkilenc, a 
másik harminchat éves volt. 
A  két községiben szinte majd
nem mindenki őrzött emléke
zetéiben róluk egy-egy képet. 
A  szomszédok töprengve mon
dogatták: „nemrég még gye
rekek voltak. . Eszükbe ju
tott, ahogy táskával a hátu
kon ballagtak az iskolába vagy 
amikor füiledt délutánokon 
kipirult arccal, nevetve rúg
ták a tereken a labdát. Moz
dulatok, szavak, (közelmúltba 
veszett emlékek sora villant 
fel egy-egy pillanatra. A  kap
csolatok már örökre megsza
kadtak — emlékké kövesed
nek. ..

A  hír gyorsan terjedt az é j
szakában. A  telefonok drótjai 
megrendült emberek izgatott 
beszélgetéseit továbbították. A 
miskolci igazgatóság vezetőjét, 
Hernádi Istvánt fis éjjel három 
körül riasztotta a telefon 
hangja.

(Füzesabony és Mezőkövesd 
állomások 'között szeptember 
4-én, éjjel egy óra 52 perc
kor az Mt. 499-es számú vo
nat elütötte Pecze Lajost és 
Bencsik Józsefet, a miskolci 
TBFF 101-es fenntartási üze
me, vámosgyörki blokk-meste
ri szakaszának műszerészeit.

Füzesabony és Mezőkövesd 
állomások között szeptember 
3-án 21 órától, 4-én 7 óráig 
felépítményi karbantartó gép
láncos munkát végeztek a ket
tős vágányú pálya bál, azJaz 
a páratlan számú vonatok he
lyes vágányán. A  forgalomból 
ki nem zárt jobb vágányon 
sebességkorlátozás nem volt.

Pecze Lajos 36 éves mű
szerész Karácsondon született. 
Tizennégy éve vasutas. A  kö
zelmúltban kapott szolgálati 
lakást Hort-Csányon. Ott élt 
feleségével és kilenc, illetve 
tizenegy éves gyermekeivel.

Bencsik József 19 éves mű
szerész Adácson lakott szülei
vel egy új családi hájban. 
Egy éve vasutas, nőtlen.

SZEPTEMBER 3., késő dél
után. Pecze Lajos szolgálat
ba készülődik. Gondosan meg
borotválkozott, felvette vasutas 
ruháját, megtisztította cipőjét. 
Felesége a konyhán serényke
dik. 'Hideg élelmet csomagol a 
nagy 'bőrtáskába, paprikát, 
kolbászt, kenyeret. Éjszaka, a 
nyűt pályán, jól esik majd a 
férjének. A  gyerekek a szo
báiban hanoűroznak. Apa siet, 
hamarosan indul a vonat. Es
te nyolcra Füzesabonyban keli 
szolgálatba jelentkeznie. Hu
szonegy órakor kezdődik a vá
gányzár. Megcsókolja a fele
ségét, a gyerekek a nyakába 
csimpaszkodnak.

— Siess haza apa! Holnap 
délután majd együtt játszunk 
— lelkendeznek a gyerekek. A 
hét végére kirándulást tervez
tek az új Trabanttal. Az egész 
család izgatottan várta már a 
szombatot. Pecze Lajos be
csukta maga mögött a szolgá
lati lakás ajtaját és a beér
kező vonathoz sietett.

Adácson Bencsik József is 
sietve összepakolta mindazt, 
amire az éjszakai szolgálatban 
szüksége lelhet. Délelőtt a szü
leinek segített a ház körül. 
Az anyja már régóta bajló
dik a szivével, az apja pedig 
tíz évvel ezelőtt veszítette el 
mindkét lábát. Kocsivizsgáió 
volt Hatvanban. Szolgálatban 
érte a 'baleset. Egy behaladó 
vonat kerekei alá esett. Jóska 
a család biztos -támasza. Ha 
nincs szolgálatban, otthon dol
gozik a kertiben és délutánon
ként edzésekre jár. A  helyi 
futballcsapatban játszik. A

szakközépiskola elvégzése után 
a vasútnál helyezkedett el. 
Egy év telt el azóta, örömmel 
végezte a munkáját. Kiegyen
súlyozott, komoly férfivá érett. 
A  szülök már sürgették, hogy 
mikor választ magának egy 
lányt. Szeretettel várták a 
házba az ifjú asszonyt. Az 
apa sokat foglalkozott a gon
dolattal, hogy egyszer majd 
menyegző lesz.

Jóska most is örömmel ké
szült a  szolgálatra. Elbúcsú
zott a szülőktől, aztán kezé
ben a táskával, kilépett az ut
cára. „Hosszú lesz az éjsza
ka” — gondolta. Nehéz a vá
gányzárban dolgozni, de majd 
holnap délelőtt kipiheni ma
gát. Hallotta, hogy Budapest 
felől jön a személyvonat. Sie
tett. Messze még a reggel...

'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS*

ESTE FÉL NYOLCKOR Fü
zesabony állomáson már a vá
gányzárra készülődtek a mű
szakiak. Adatokat egyeztettek, 
a munkavezetők utasításokat 
adtaik. Pontosan megtervez
tek mindent, készenlétben áll
tak a korszerű felépítmény
karbantartó gépek is. A  vá
gányzárért felelős pályamester 
tájékoztatta a műszerészek 
képviselőjét, Halmi Lászlót ar
ról, hogy a gépegységek mely 
szelvények között dolgoznak 
majd. Utána közös megbeszé
lést tartottak Pecze Lajossal 
és elosztották a munkát. Meg
egyeztek abban, hogy két mű
szerész, Pecze Lajos és Ben
csik József a munkagépek 
előtt leszereld a térközjelzők, 
illetve fénysorompók szigetelt 
síinimezőilhez csatlakozó veze
tékeket, az útátjárók sínérin
tőit. -Halmi László és Zele 
István feladata pedig — a 
gépláncok után — a leszerelt 
vezetékek helyreállítása volt.

Az előkészületek (befejezté
vel, pontosan 21 órakor meg
kezdődött a vágányzár. Min
denki elfoglalta helyét, és a 
gépek kivonultak (Mezőkövesd 
állomás irányába, a páratlan 
számú vonatok helyes vágá
nyán, hogy a meghatározott 
szelvényekben megkezdjék 
munkájukat. Pecze Lajost és 
Bencsik Józsefet Füzesabony 
állomáson ekkor látták utol
jára. Éjszaka a nyílt vonalon 
egyedül dolgoztak. Senki sem 
találkozott velük. Csak a mel
lettük elrobogó vonatok zaja 
háborgatta néha a csöndet. 
Az utolsó két ember, akik 
még élve pillantották meg 
őket, az MT. 499-es számú 
vonat vezetője és mozdonyve
zetője volt. Az (idő egy óra 
ötven perc lehetett. Alakjukat 
a két sínszál között vették 
észre, tíz méterrel a mozdony 
vezérlőállása előtt. Az 58 'ki
lométeres sebességgel közleke
dő vonat fékjei dermesztőén 
csikorogtak. A  baleset hely
színétől 340 méterre állít -meg 
a vonat...

rssssssssss/ssssssssssssssssss.

A TRAGÉDIA körülményei
ről csak feltételezések szület
tek. Mi történhetett este ki
lenc és egy óra ötven perc 
között? Tanúk nincsenek. Cse
lekvéseik lélektani motivációit 
már örökre titok fedi. Csak 
az előzményeket őrzik jegy
zőkönyvi vallomások. Erről 
beszélgetünk Pusztafalvi T i
vadarral, a miskolci igazgató
ság munkavédelmi csoportjá
nak vezetőjével.

— A gépláncok két csoport
ban dolgoznak — tájékoztat. 
— Egy csoportban három gép 
és egy tehervágány gépkocsi 
van. Az első gép aláverő, a 
következő ágyazatrendező, a 
harmadik pedig aljköz és 
ágyazat-tömörítő. A gépcso
portok előtt két műszerész, 
Pecze Lajos és Bencsik Jó
zsef szerelte le a szigetelt sín
mezők vezetékeit, hogy azok 
ne sérüljenek meg. A baleset 
az 1201 fa számú térközjelző
vel egy vonalban történt.

— Hogyan?
— Csak találgathatunk. Az 

biztos, hogy a halálos balese
tet szenvedett két dolgozó pon
tosan és gyorsan végezte mun
káját. Leszerelték a vezetéke
ket, és eljutottak az említett

jelzőig. Az aláverő és az ágya
zatrendező gép akadálytala
nul haladhatott tovább. Saj
nos a gépkezelők nem látták 
a műszerészeket. Közben a tö
mörítő gép — műszaki hiba 
miatt — körülbelül 1500 mé
terre lemaradt az előbbi gé
pektől. A hiba ki j aví tása negy
ven percig tartott. Ekkor ’ é j
szaka egy óra volt. Pecze 
Lajos és Bencsik József, hogy 
addig se tétlenkedjenek, visz- 
szaszer élték a vezetékeket, 
mert tudták, hogy a tömörítő 
gép már nem tehet kárt ben
nük. Ezzel a másik két mű
szerész társuknak segítettek. 
Utána átmentek a jobb vá
gány mellett elhelyezett 1288- 
as számú pályatelefon-szek-
rényhez, és ott várakoztak.

NYIRKOS, hűvös éjszaka 
volt. Táskájukból elővették az 
élelmet, és falatozni kezdtek. 
Erre a balesetvi zsgálók a pap
rika és párád icsommarad-vá- 
nyoikból, az eldobott papír- 
szalvétából és a cigarettavé
gekből -következtettek. Műsze
résztáskájukat előzőleg a jel
ző alapjára szerelt drosszer- 
tramszformátorokra helyezték. 
Közben telt az idő. Ismét kér
dőjelek sokasága a vizsgálat 
során. Nem tudná, hogy az ét
kezés után mivel foglalkoz
tak? Talán elaludtak vagy 
beszélgettek? Ismét csak a lo
gikai következtetés.

— A tömörítő gépet kijaví
tották, amely nagy zajjal ha
ladt előre, a jelző irányába — 
folytatja Pusztafalvi Tivadar. 
— A tizenhárom méter hosszú 
gépmonstrumot észrevette a 
két műszerész, és tálán a 
hosszú várakozás okozta fá
sultság miatt — anélkül, hogy 
körültekintettek volna — be
léptek a forgalomból ki nem 
zárt jobb vágány tengelyébe. 
A tömörítő gépet kísérő mun
katársaikhoz akartak átmenni. 
Sajnos a gép nagy zaja miatt 
nem vették észre a közeledő 
Mt. 499-es vonatot.

YSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/.

Részlet Halmi László mű
szerész jegyzőkönyvi vallo
másából :

„Zele István műszerésszel 
együtt az 129<l/b számú jelző 
alapjára álltunk, és onnan .fi
gyelmeztettem lámpával a tö
mörítő gép kezelőjét, hogy 
óvatosan dolgozzon, mert a 
kábeleket felszerelték. Meg
vártuk a gép elhaladását, 
majd megvizsgáltuk a vezeté
keket. Annikor a lámpát a 
jobb sínszál felé fordítottam, 
Véletlenül megláttam egy ci
pőt. Szóltam Zele Istvánnak, 
hogy úgy látom, mintha va
laki a vágányok között fe
küdne. Zele István megnézte 
a helyszínt és azt mondta, 
hogy Lajosék fekszenek a sí
nek között. Én kértem a gép
kezelőt, hogy rádión értesítsen 
valakit a balesetről..

Dojcsák András mozdonyve
zető vallomása:

„Az 1291/b. számú térközjel
ző előtt kb. 6—10 méterre jár
tunk, amikor észrevettem, 
hogy a jobb vágány sínszálai 
között két ember áll. Azon
nal gyorstféket alkalmaztam. 
Utána a vonatvezetővel együtt 
leszálltunk a gépről. Én a két 
halotthoz mentem. A  két sín- 
szál között feküdtek. Fejük 
Füzesabony irányában volt. A 
közöttük ’levő távolság 5—8 
méter lehetett...”

A  (balesetvizsgálók néhány 
megállapítása:

A tragédiát közvetlenül az 
elhaltak figyelmetlensége okoz
ta. A  balesetvédelmi oktatá
son részt vettek. Mindketten 
jól képzett, fegyelmezett szak
emberek voltak. Sajnos, a 
sárga védőmellényt nem vi
selték.

A  BALESET UTÁN intéz
kedtek, hogy minden BFF-es 
dolgozót, akik éjszaka a pá
lyán teljesítenek szolgálatot, 
fényvisszaverő mellénnyel lás
sanak el. Az áldozatok felte
hetően nem voltak ittasak. 
Megállapították ezenkívül, 
hogy Mezőkövesd állomás for
galmi szolgálattevője nem 
adott írásbeli rendelkezést a

mozdonyvezetőnek a vágány
zárról és annak körülményei
ről. A vonatvezető ugyan tu
dott erről, de csak menet 
közben tájékoztatta a moz
donyvezetőt.

Kis hibák, szabálytalansá
gok bizonyítékai ezek. Ebből 
jósolni, mélyreható következ
tetést levonni nem lehet. A 
véletlenek összejátszása, az egy 
másodpercre lankadó figyelem 
két ember halálát okozta.

Gaál Lajos, a miskolci igaz
gatóság biztosítóberendezési és 
automatizálási osztályának ve
zetője részt vett a temetésen. 
Még most is elérzékenyül a 
hangja, amikor arra emléke
zik.

se

HARANGOK SZÓLTAK 
szeptember 9-én délután Ka
rácsondon és Adácson. A  vas
út két halottjáért kondultak 
meg.

Pecze Lajost Karácsondon, 
szülőfalujában kísérte 1200 
ember — hozzátartozók, mun
katársak, barátok — utolsó út
jára. Az örvénylő, -kavargó 
képek megrázóak. A  ravatal
nál két gyermekének iskola- 
társai fehér ruháiban, virág
gal a kezükben rótták le ke
gyeletüket. Suta és esetlen itt 
minden szó — a fájdalmat, a 
gyászt nehéz kifejezni.

Az adácsi temetésen az élet 
groteszk 'fintora döbbentette 
meg a részvevőket. Bencsik 
József szüleinek akarata az 
volt, hogy a szertartás egy
ben menyegző is legyen, me
nyegző a halállal. A  .fiuk nem 
élhette meg esküvőjét, legyen 
hát a végtisztesség egyben en
nek jelképe is. Megvásárolták 
a jegygyűrűket és az ujjára 
húzták. Eljöttek az egykori 
diáktársak, a Mechwart And
rás Szakközépiskola tanulói. 
Fiúk és lányok kettős sorai 
kísérték a koporsót. A lányok 
karján fehér zsebkendő, ke
zükben kis koszorú. A  menet 
élén, tűzpiros Virágokból lán
golt egy szám: 19. Ezt is az 
egykori osztálytársak , vitték. 
A  temetés után, a szülői ház
ban vacsorára -terítettek. Me
nyegzői vacsorára — halotti 
torra. Jelkép volt az étel és 
az ital, miközben a falak kö
zött a döbbenet csendje fe
szült ..

Kint az utcán, a kerítések 
mellett lehajtották harmatos, 
szivárványszínű fejüket az 
estikék, bársonykák, petúniák.

A  tragédia figyelmeztető 
emlékké kövesed ik ...

Kaszala Sándor

Szervezetten
E

iletbe lépett a téli menetrend. Ez a vonatközleke
dést szabályozó -törvény sajátos fegyelmező ere
jével összefogja a vasutasokat a szállítás érdé*

kében.
A menetrendváltozás ezúttal egybeesett az őszi for

galommal, azzal az időszakkal, amikor felgyorsul a fu
varozás. A  gyárak, Sut üzemek, a szövetkezetek és ál
lami gazdaságok erőfeszítései arra irányulnak, hogy jól 
fejezzék be az évet, és pótolják az esetleges lemaradást 
Erre az időszakra esik az őszi mezőgazdasági termények 
betakarítása, amely fokozza az igényeket. Ilyenkor ssfinte 
egyszerre igénylik a felek a nagyobb szállítási kapacitást.

Mint ismeretes, a vasút az első félévben közel 5 száza
lékkal fuvarozott kevesebben a tervezettnél. A  lemara
dás nemcsak a belföldi, hanem a nemzetközi szállítá
sokra is jellemző volt. Ugyanakkor — a ki nem hasz
nált kapacitások ellenére —  egyes üzemviteli mutatók 
kedvezően alakultak.

A  vasút ezt az eredményt csökkend létszámmal érte 
el. A kocsirendezői munkakörben például 6,8 százalékos 
létszámcsökkenés keletkezett, míg a munka- és üzem- 
szervezés mintegy 11 százalékkal járult hozzá a terme
lékenység fokozásához. A  munkaszervezési intézkedése
ket ebben az időszakban már közel 27 körzeti üzem
főnökség szervezetten hajtotta végre.

A  korszerű technika .belépése a termelési folyamatokba 
figyelmet keltő segítség, de költségigényessége miatt csak 
a gazdasági lehetőségek függvényében alkalmazható. Az 
élőmunka kiváltása dolgozónként 8 millió forintba ke
rült.

A következő hónapokban, a terv időarányos részé
vel számolva, 35—37 millió tonna áru elszállí
tása hárul a vasútra. Ez is érzékelteti, hogy az 

Őszi forgatóim az idén- is nagy erőpróbát jelent. Ezúttal 
az egyenletes rakodásért, a hétvégén ,garantált kocsiki
állítás” megvalósításáért, a felékkel történt megállapo
dások teljesítéséért mindenütt jó l szervezett munkám 
van szükség. A  mezőgazdasági termények és energia- 
hordozók szállítására például a zárt fordaszerelvénye
ket is felhasználják a vasúti csomópontok.

A  cél érdekéiben a korábbiaknál kisebb mértékben 
zavarják az őszi forgalmat a -fejlesztési és fenntartási 
munkák, a dolgozókat pedig célkitűzésekkel ösztönzik 
a teljesítmények fokozására.

A  teljesítmények növelése — a kapacitással össze
függő kérdéséken túl —, mélyen emberi tulajdonságo
kat is feltételez. Napjainkban Ikülönösen nagy szükség 
van a vasutasaik szaktudására, fegyelmére, és öntuda
tára. Mert ki ne tudná, hogy ilyenkor nő a tolatás, az 
iparmeneti, a kezelő, a közvetlen, az irány- és a forda
vonatok száma. A  vonatgyakoriság az átmenet kereszt- 
metszeteit leszűkíti és emiatt mindent gondosabban kell 
előkészíteni. Így a követési időket, a vágányát beállítá
sát, a gépek felhasználását, a rendezés, az elegyfeldol- 
gozás ütemét, hiszen csak ezzel az igényességgel, az 
apró munkák árán lehet nagy teljesítményeket elérni.

Az őszi forgalomban mindenkinek megnő a felada
ta, több lesz a munkája. És néha, amikor már az ész 
kritikája mondana megállást, az érzelem még mindig 
talál lehetőséget. Többet dolgoznak szellemileg és fizi
kailag az emberek, s fáradtabbak is. Ebben a felfoko
zott tempóban a 37 millió tonna — bármilyen sok is — 
elveszti számszerű értékét, s az emberi helytállás nagy
szerű példája kerül előtérbe.

Ma a vasutasság, mint minden őszön, a figyelem, 
az érdeklődés előterében áll. A  közvélemény ér
tékeli, hogy a Vasutasok a nappalok és éjszakák 

gondjai, örömei közepette teljes figyelmet fordítanak ar
ra, hogy munkájukat balesetmentesen lássák el.

Őszi forgalom: jelképesen azt mondhatjuk, hogy ez 
a vasutasság aratási időszaka. Áldozatosan, -vállalt és 
végrehajtott munka a mindennapi kenyérért, az élet- 
színvonal megtartásáért, annak érdekében, hogy az em
bert szolgáló minden termék időben a rendeltetési he
lyére kerüljön.

V. Szabó Béla

Munkavédelmi ellenőrzésen

Vétkes elnézések — barátságból
- Helyes, ha a különböző be
osztásban dolgozók (között a 
munkakapcsolat mellett bará
ti a viszony. Neon helyes 
azonban, ha e kapcsolatok 
mindinkább a barátság felé 
tolódnak el, oly módon, hogy 
azt a munka hatékonysága 
sínyli meg. A  szúrópróbasze
rű ellenőrzéseken ez nem egy
szer tetten-áihető.

Nem szándékunk, hogy pel
lengérre állítsuk bármelyik 
szolgálati helyet, vagy vezető
jét. A  körzetekben dolgozó 
munkavédelmi, ügyintézők ne
ve — valamint a hely és a név 
mellőzésével — ismertetünk 
néhány pillanatképet.

Meglepetésszerűen, este 20 
óra körül gépkocsival érkez
tünk az őrhelyhez. A vonat- 
forgalom sűrű, a váltókezelő 
sehol. Irány az őrhely: a vál
tókezelő félmeztelenül nézi a 
mini tv-t.

Fél 12, a nap perzselően süt. 
A  vál tógondozót csak a hosz- 
szú nyelű ecsetéről, olajos kan
nájáról lehet felismerni. A  
munkát állítólag 9.30 órakor 
kezdte. Beírás egyetlen őrhe
lyen sincs, minek?! A  sárga 
mellény sehol. A  lábbeli: nyi
tott szandál. . .

A  XITI. őrhelytől! 15 méter

re, a  vágányerdőben egy, a 
földön fekvő kerékpárja kor
mányéba keményen kapaszko
dó részéig postás — orra esve 
— szemlélte a sínleszorító csa
varokat ...

Újabb őrhelyen 22.30 óra
kor. A  váltókezelő éppen meg
vacsorázott, amikor belléptünk. 
Rendkívüli esemény addig nem 
történt. Alkoholszondás ellen
őrzés: a „furulya” gyanús szí
nezetű. Űj'aibb fúvós: 0,5—0,8 
ezrelékes alkoholtartalom. Ek
kor leváltották a váltókezelőt, 
aki hosszabb tagadás után 
bevallotta, hogy 11 órakor fél 
deci pálinkát fogyasztott... 
A  forgalmi4 szolgálattevővel 
együtt érkezett szolgálatba, de 
ő előbb betért a közeli ital
boltba. Egyébként az öltöző- 
szekrényben négy mmos-ifeke- 
tés üveget és 21 égetett sze
szes italos üveg kupakját ta
láltuk (meg...

Az egyik vontatási műhely 
vezetőjével délelőtt járjuk a 
területet. Kocsijavíbás: hegesz- 
tenek. Ketten a ikocis-ilaijtót tá
masztják, a harmadik hegeszt. 
Egyéni védőfelszerelése sem a 
hegesztőnek, sem a segítőjé
nek nincs. A művezető és a 
hegesztő kórusban állítják, 
hogy a lábszárvédő, a1 bőrkö-

tény csak hátráltatják a  mun
kát ... A  hegesztő fcársadiaDmi 
megbízatása: munkavédelmi
őr!

Máshol: „nem számítottunk 
az önök ellenőrzésére, nem 
készültünk rá.”

Valóban nem készültek. 
Munkavédelknii oktatást nem 
tartanak, az érvényben lévő új 
Munkavédelmi Törvényről 
nem tudnak, VMSZ-szél nem 
rendelkeznek, 1974 óta hiány
zik-  az állomási “végrehajtási 
utasítás. Az ellenőrző orvosi 
vizsgálatoknál, az összlétszám- 
hoz viszonyítva 40 százalékos 
az elmaradás. A  tavalyi el
lenőrzéskor — az állomásviizs- 
gáliaft alkáliméval — nem kér
ték és nem hiányolták a fel
soroltakat?

Néhány .példa csupán a kö
zelmúlt ellenőrzéseinek tar 
paszta lajtaiból. A  balesetmen
tes munka érdekében — a  (bar 
ráti kapcsolatok ápolása köz
ben — ki-ka, a maga terüle
tén intézkedjen. Történetesen 
saját hatásköriben, akár a fe
lelősségre vonás jogával is él
ve. Né várjunk arra, hogy 
ilyen „nem szeretem” munkát 
egy „harmadik” , a szakszer
vezet kezdeményezzen...

Galló Sándor
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Helyes
vágányon...

Nyíri István váltókeze- 
lővel azt a kis időt hasz
náljuk fel a beszélgetésre, 
amíg a Nyíregyháza felől 
érkező 6124-es bejár. Mi
előtt leülne, még egy te
kintetet vet a beállított 
viágányútra, a fénysorom
pók visszajelző lám pái
kéira.

— Biztos, hogy jó vá
gányig érkezik a vonat?

— Annak oda kell ér
keznie. Tizenhat épe csi
nálom, de még mindig 
odajött. Nem mondom, 
hogy tolatásnál nem volt 
koccanás, de vonatnál so
ha.

— Későn lett vasutas?
—' A  hajamról gondol

ja? Ilyen fajták vágytunk, 
de az életben sok gondom, 
bajom is volt. 1941-ben, ti
zennégy évesen cselédként 
kezdtem el dolgozni, majd 
néhány esztendővel ké
sőbb kocsis lettem. A  vá
lyúra álltam és úgy kan- 
táró ztam fel a lovakat...

A  felszabadulás után az 
építőiparban volt legna
gyobb szükség a munkás
kézre, oda ment, majd a 
bánya következett. A  szí
ve visszahúzta a falujába, 
Nyirvasváriba. Kacskarin- 
gós utat tett meg Nyírbá
torig, először moadonyfű- 
tő volt Kisterenyén és 
Nyíregyházán.

— Szerettem a mozdo
nyokat, a karomban éret
tem az erőt, de a fe
leségem betegsége és a 
négy gyerek gondozása azt 
követelte, hagy közelebb 
jöjjek az otthonhoz.

Nyírbátorban igazi csa
ládra talált. Segítették, 
tudták, hogy télen—nyá
ron kerékpárral teszi meg 
a hét kilométeres utat. Ta
valy Nagy Kálmán — vál
tótársa —, aki helyibeli, 
egy órával- korábban ment 
az őrhelyre, hogy a nagy 
télben ne a hátán, vigye a 
kerékpárt. így busszal tu
dott hazajárni. A  csaknem 
húsz év alatt egyszer sem 
élt vissza kollégái és ve
zetői bizalmával, amit bi
zonyít a háromszoros K i
váló Dolgozó kitüntetés és 
az idei vasutasnapi juta
lom: a Barátságvonattal a 
Szovjetunióban járt.

— Ennek is igen örülök, 
de legjobban annak, hogy 
dolgozótársaim újabb öt 
évre megválasztottak a 
pártvezetőségbe.

. . .  Közben tolatnak, a 
váltók csapódnak, kocsik 
koppannak, a saruk sivít- 
va fékezik a kocsik futá
sát.

— Nagyon szép munka 
ez, de nekem és a fiam
nak is jobban tetszik a 
technika. A fiú most szep
tember óta, a Bebrits La
jos Hirbdástechnikai Szak- 
középiskolában tanul.

Ha a gyerek magával 
viszi azt, amit a szülői 
háznál látott, tapasztalt, 
tanult — és miért ne vol
na így? — ismét egy szor
gos-lelkiismeretes dinasz
tiával gazdagodik a vasút.

Zsoldos Barnabás

Á rvíz után Békésben

Helyreállítják a megrongált vasútvonalat
Július 27-én reggel a Sebes- 

Körös és a Berettyó megduz
zadt vize áttörte a folyók tor
kolatánál épült gátat, és nagy 
erővel elöntötte a környező te
rületet. A  rohanó ár lerombol, 
ta, ami útjába került, az uta
kat, a tanyákat. A  víz áldozata 
lett a Szeghalom—Vésztő kö
zötti' vasútvonal is. A  pályát 
mintegy 2600 méter hosszban 
1,2 méter magas víz borította.

A  víz betörésével egyidobén 
a vonalon leállt a forgalom, s 
lényegében csak szeptember 
első napjaiban vált lehetővé a 
rongálás felmérése, a helyreál
lítás megszervezése. A  szege
di igazgatóság pályafenntartá
si osztálya és a békéscsa
bai pályafenntartási főnökség 
vezetői a víz visszavonulása
kor úgy döntöttek, hogy a meg
rongált pályából 500 métett 
teljésen újjá kell építeni, a 
többi részen, ahol vízkimosás 
volt, pótolni kell a hiányzó 
ágyazatot. Fő célként a pálya 
eredeti állapotába való vissza
állítását jelölték meg, s azt, 
hogy a forgalom minél előbb, 
de legkésőbb október 15-ig 
meginduljon.

Az árvíz kezdete után más
fél hónappal gépkocsink a Be- 
rettyó-híd elhagyása után már 
száraz úton haladt. Az ország, 
úttól jobbra és balra a még 
vízzel borított területen össze
dőlt vályogházak, gazdasági 
épületek romjai. A látvány el
szomorító. A  közút és a vas
útvonal keresztezésénél levő 
8-as őrháznál megállunk.

— Itt még nem oly régen 
„tenger” volt — mutat körbe 
Báló József, a pályafenntartá
si osztály vezetője. — A víz 
magassága még most is látszik 
az őrház falán, ajtaján. Odáig, 
a csíkig ért a víz. Az úthoz kö
zeli fénysorompó berendezését 
még sikerült időben kimente
ni, de a többiből ez maradt.

— Nézzünk széjjel — indít
ványozzák kísérőim, s elindu
lunk a „pályán” Vésztő irá
nyába.

Az őrháztól jó 150 méterre 
már javában dolgoznak a pá
lyamunkások. „Stoppolják” a 
pályát: cserélik a talpfákat, 
pótolják a hiányzó ágyazatot.

— Honnan jöttek ide? — 
kérdezem az egyik pályamun
kástól.

Szinte fel sem néz, úgy fe
lel:

— A kötegyáni Vll-es és a 
szeghalmi 111-as főpályameste
ri szakasz munkásai vagyunk.

— Hogy halad a munka? .
— Láthatja. Ezt a részt — s 

mutat vissza — két nap alatt 
hoztuk rendbe. Sietni kell, 
hogy az anyagszállitó kocsik 
átjöhessenek.

— Itt, ahol állunk — foly
tatja —, egy hete még egymé
teres víz volt, s most a levegő
ben lógnak a sínek, néhol 50— 
60 centiméter alépítményt is 
be kell dolgoznunk.

A 246-os szelvénynél a leg- 
elszomorítóbb a látvány. A vá
gány mintegy 150 méter hossz
ban hullámvasútra emlékeztet.

A víz fél méterrel balra sodor
ta a sínpárt, miközben az ala
pot 8—10 méterre elvitte. A 
talpfák alól, egy méter mély
ről iszapkúpok merednek az ég 
felé, a vágány bal oldalára 
dőlt. Áll a víz a pálya két ol
dalán még most is.

— Mikor víz alatt volt a pá
lya,. még mi sem gondoltunk 
ilyen rombolásra — tájékoztat 
Sárkány László pályafenntar
tási vonalbiztos. — Ezen a ré
szen teljesen újjá kell építe
nünk a pályát. Nehezíti mun
kánkat, hogy ezt a szakaszt, 
mivel nincs a közelben közút, 
csak a vasúti vágány melletti 
szűk rézsűn lehet megközelíte
ni munkagépekkel. Reméljük, 
gépeink ezen az „úton” is ide 
érnek. Újabb munkaerő pedig 
a hét végén érkezik Szentes
ről. így tudjuk tartani a ha
táridőt. A sok gond mellett na
gyon örülünk annak, hogy a 
Sebes-Körösön és a Berettyón 
átívelő hídjaink nem sérültek
meg.

Gellért József

— Maguk mire várnak?-
— Tüzet akarunk adni a főnöknek...

(Kesztyűs Ferenc rajza)

Kiss József szertáros

Fél kézzé POPC7

Azt mondják, minden em
ber élete kész regény. Kiss 
Józsefé, Sárdbogárd állomás 
szertárosáé, akii két ¡honlap 
múliva megy nyugdíjba, több 
annál. Drámai!, megrendítő az 
is, amit egyszerű szavakkal 
mond egyéni sorsáról.

Negyvenhárom tavaszán 
Inotoára vonultatták be kato
náinak. A  gyors kiképzés után 
őt is a frontra szánták Egy 
él eslövészeten azonban csőben 
robbant a gránát. A  lövegke
zelők közül hármain meghal
tak, többen, (megsebesültek. 
Kiss Józsefnek a jobb karját 
szakította le egy repesz.

Frontot se látott, mégis 
százszázalékos hadirokkant
ként került haiza, Sáibogéndra. 
A kilencgyerekes, napszámos 
család hetedik fia nagy árat 
fizetett azért, hogy megúszta 
a frontot. De hogyan tovább?

Egy évig egyebet se csinált, 
mint azt gyakorolta, hogyan 
helyettesítse ballal az elvesz
tett jobb kezét is. Akárcsak 
pici gyerekkorában, újra kezd
te a*z öltözködést tanulni, és 
minden mást, amire naponta 
szüksége van az embernek.

Aztán a  ̂munkahelyi beil
leszkedés állította kemény 
próba elé, mert szüleit és ki
sebb testvéreit is segíteni 
akarta.

— Ekkor döbbentem rá — 
mondja Kiss József —, pedig 
már addig is sokat olvastam, 
milyen csodálatos a mi ma
gyar nyelvünk kifejezőkész
sége. Amikor például azt 
mondjuk: fél kézzel; fél láb
bal végzünk valamit, az csak
ugyan- nem egy, hiszen szer
számot, munkaeszközt általá
ban két kézzel fog meg az 
ember. Korábban cselódeske- 
dő, napszámos parasztgyerek 
voltam, tehát nem értettem 
én csak a  kapához, villához, 
ásóhoz, kaszához. így aztán 
igen keserves volt, míg az én 
sete kezemmel belejöttem a 
munkába. Végül szerencsém is

volt, mert ilyen nyomorékon 
is felvettek a vasútra.

— Fél kézzel mire tudták 
alkalmazni?

— Éjjeliőr voltam, aztán 
hosszú évekig sorompókezelő. 
Persze ezeken a posztokon 
nem sok forrni pottyant a fél 
markomba. De pótoltam va
gonkirakásokkal.

— Pél kézzel?
(Kiss József derűsen moso

lyog, majd így folytatja:
— Hát persze. Belejöttem 

abba is. (Egyik alkalommal — 
van annak már vagy tizenhat 
éve — szenet lapátoltam az 
egyik vagonból, amikor meg
állt a pesti gyors, s az egyik 
kocsi lehúzott ablakán szőr- 
nyülködve néz rám egy em
ber. Le is szállít, s később ki
derült, hogy a  Vasutasok 
Szakszervezetének titkára volt. 
ő  intézte el, hogy adjanak ne
kem olyan beosztást, ahol töb
bet kereshetek. így különbö
ző szaktanfolyamokat végez

tem, s azóta szertáros vagyok. 
Különben harminckét évig 
egyhuzamban szakszervezeti 
bizalmi is voltam, s legutóbb 
csak azért nem választottak 
újra, mert ez év végén nyug
díjba megyek. *

— És mit fog csinálni az
után?

— Kertes házam van, akad 
ott tennivaló. De az a szán
dékom — mivel eddig soha 
nem tudtam kihasználni a 
szabad jegyemet —, hogy be
utazom az ország szép vidé
keit. Ezenkívül tekézni járok. 
Azt nagyon szeretem.

— Az is megy balkézzel?
— Ajaj! Kérdezze csak meg 

a klubtársakat.
— És van-e, amit sehogy- 

sem tud fé l kézzel csinálni?
— Csak egy dolog: kavicsot 

dobni.. Az ember ugyanis azt 
is két kézzel csinálja. Noha 
egy kézzel dobja, .a másik is 
mozdul, s az adijla a lendüle
tet. De ezt a kétkezű ember 
nem veszi észre. No, meg még 
egy: — nyújtja ki a bal kar
ját, amely a kétszeres erőlte
tés ellenére ma sem remeg — 
ezt, amivel mindenben helyet
tesítem az elveszettet is, nem 
tudom alaposam megmosni. 
Ez az egyetlen, akniben a fe
leségem segít.

— A  gyerekek?
— A fiam már nős, ípv van 

egy kisunokám. A  kislányom, 
sajnos, gyógyíthatatlan beteg
ségiben szenved, s a felesé
gem is gyakran gyengélkedik. 
Szinte a háború óta, amikor - 
is a nyilasok elhurcolták és 
megölték az apját. De a mi 
otthonunkban nincs helye az 
elkeseredésnek. Az ember aka
rata, ha szilárd, legyőz min
den nehézséget.

A szilárd akaratért tehát 
nem kell a  szomszédba men
ni, mivel példaként ott áll a 
családfő, a kiváló vasutas, aki 
félkézzel is egész emberként 
állít helyt negyvenhat évig a 
vasút szolgálatában.

Dávid József

I--------------------------- !------------------------------- 1Szembenézni a valósággal
Ha az országgyűlési munkának van is menetrendje, 

ha az ország legfőbb törvényhozó testületé az 
évszakok váltásának megfelelő sűrűséggel ül is 

össze, a tanácskozások súlya nem mindig azonos. Oly
kor egy-egy részkérdést taglalnak, s a társadalom, vagy 
a gazdaság egy-egy rétegét érintő törvényt alkotnak, 
máskor viszont szinte mindarról szó esik, ami a vá
lasztópolgárokat — az országot — élénken foglalkoztat
ja. Már az országgyűlési bizottságok szeptember elején 
megkezdett vitái is azt sugallták, hogy a hónap végén 
— az őszi ülésszakon — tevékeny két nap vár a Ház 
tagjaira. Társadalmi kérdésekre csakúgy választ kellett 
fogalmazni, mint a gazdaságiakra — olyan ötéves terv 
előkészítésének időszakába jutottunk, amely, érezzük
tudjuk, sok szempontból nehezebbnek ígérkezik a ko
rábbiaknál. Az extenzív fejlődés lehetőségeit «kimerítet
tük, az intenzív szakaszban pedig az előrehaladás mind 
nehezebb.

Fél évtizedre szóló programot terjesztett a kormány 
a képviselők elé. Még nem részletes tervet, annak ki
munkálása a következő hetek-hónapok feladata; egyelő
re körvonalazódtak csupán a tennivalók. Ebben a vitá
ban nem a számok domináltak: lehetőségekről és kö
telességekről, ha lehet ekként fogalmazni — össznépi 
magatartásformáról esett szó. A  miniszterelnöki expozé
ból és a hozzászólásokból ki-ki — legyen akár gazdasá
gi vezető, sZakszervezeti tisztségviselő, vállalati igazgató, 
üzemfőnök, középirányító vagy fizikai dolgozó — ki
hallhatta a neki szánt szavakat, a számára (is) ajánlott 
receptet. Tegyük hozzá mindjárt: olyan receptekről van 
szó, amelyek nemigen tartalmaznak új elemeket, de — 
miként a gyógyszertári medicina esetében — csak a 
teljességet feltételezve hatnak. A  gyógyszért sem elég 
felírni csupán, ki is kell váltani, be is kell venni — 
s ez még mindig kevés a gyógyuláshoz. Akt gyógyulni 
kíván, annak az állapotához illő életmódot kell foly
tatnia.

Gyógyulásra van szükségünk? Feltétlenül. A  számunk
ra kedvezőtlen külső körülmények, s önnön gyengesé
geink miatt gazdaságunk egyensúlyi helyzete a hetvenes 
években romlott, s az orvosláshoz nem csupán gazdasági 
eszközökre számítunk. Alkotó együttgondolkodást kíván 
a vezetés — a társadalom alkotó erejében bfzSk. Lázár 
György miniszterelnök mondta a kormány munkaprog
ramját előterjesztő expozéjában: ,,. ..nincs olyan nehéz 
feladat, amit meg ne oldhatnánk,. . .  ha van bátorságunk 
szembenézni a valósággal, közte saját gyengeségeinkkel 
is, s ha gondjainkat őszintén megosztjuk a néppel’*. 
Ehhez nemzeti egységre van szükség, amelyről Kádár 
János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára 
mondotta: „Mi azt valljuk, hogy megszületett, növekszik 
és erősödik népünk szocialista nemzeti egysége. . .  A 
nemzeti egységről szólva gyakran említjük a szocialista 
jelzőt. Ez helyes, mert ezzel meghatározzuk a nemzeti 
egység célját, történelmileg új vonásait.. .  Most a nem
zeti összefogásnak új és szilárd alapjai vannak, az új, 
szocialista rendszerben mindnyájan közelebb kerültünk 
egymáshoz”.

A  nemzeti egység óvásában, még szorosabbá tételében 
tevékeny szerepük van a szakszervezeteknek. Herczeg 
Károly, á vasasok főtitkára, Borsod megyei képviselő 
utalt arra: „Az alapszervezeti választásokon tapasztalt 
aktivitás igazolja, hogy a szakszervezeti mozgalommal 
szemben megnövekedtek a követelmények. Ehhez a 
megemelt mércéhez kedvező lehetőségek párosulnak.
A szakszervezetek jog- és hatásköre, társadalmi súlya 
és tömegbázisa megfelelő alap, hogy a közvetlen munka
helyektől az országos irányításban vállalt részvételig 
megfelelhessünk hivatásunknak... A  szakszervezetek 
határozottabban élni fognak a kezdeményezés, a javas
lattétel, a bírálat jogával. Erre ösztönözzük testületin
ket és tisztségviselőinket, ezt várja tőlünk tagságunk**.

Idézhetnénk még megyei tanácselnököt, és papot 
egyetemi rektort és téesZ-elnököt, főolvasztárt és gép
gyári lakatost, mindazokat,akik a valósággal szembe
nézve, hétköznapjaink eredményeit elismerve és fias
kóit ostorozva, a jelen tényeit nem szépítve, de nem is 
dramatizálva, a nemzeti egységről tanúskodtak. Arról, 
hogy társadalmunk megérett a tennivalók felismerésére, 
s a felismerésből származó cselekedetre is. A  formálódó 
hatodik ötéves terv — mégha a korábbiaknál szerényebb 
méretekben is — további fejlődést feltételez. Emelkedni 
fog a nemzeti jövedelem, tovább enyhül a lakáshiány, 
újabb támogatásra-könnyítésre számíthatnak a nagy- 
családosok, megteremtődnek az Ötnapos munkahétre való 
áttérés feltételei, s még folytathatnánk a sorolást.

Tudatában vagyunk annak: elsősorban rajtunk múlik, 
hogy így legyen.

F. T.

Ötven méter magasban dolgoznak a tetőfedők

Vörösréz lemezzel borítják 

a Keleti pályaudvar felső hajóját
épület Thököly út felőli ol-A  múlt év decemberében 

kezdték meg a Keleti pálya
udvar felvételi épülete tető
zetének felújítását. Eddig mint
egy ezer négyzetméternyi te
rületen fedték be új palával.

A  MÁV budapesti épület- 
fenntartási főnökség Vágány 
István vezette tíztagú tetőfe
dő brigádja nemrégen új mun
kába fogott. A z  épület legma
gasabb pontját, az úgyneve
zett felső hajót ezer négyzet- 
méter, 0,7 milliméter vastag 
vörösréz lemezzel vonják be. 
Ez az anyag nemcsak bizto
san véd a beázás ellen, de 50 
—60 évig bírja az időjárás 
viszontagságait.

Speciális munkálatok után 
tovább folytatják a fellvételi

dalian a tető pátázását, illetve 
üvegezését, amelyekkel még 
csaknem egy hektárnyi, terü
letet kell lefedni».. A  brigád 
rendkívül nehéz körüllmények 
között majdnem 50 méter ma
gasban végzi, munkáját. Nem
csak saját magukra, hanem az 
alattuk áramló utas tömegre is 
kell gondolniuk; akár egy csa
var leejtése végzetes balese
tet okozhatna. A  Vágány-bri
gád szaktudásának és körül
tekintő munkaszervezés ered
ményéként a rendkívül nehéz 
és veszélyes munkái közben 
semmilyen baleset nem tör
tént.

(8)
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Polgári védelmi gyakorlaton

A közelmúltban polgári védelmi, módszertani gyakorla
tot rendeztek a lakosság részvételével Gyöngyösön és 
a gyöngyösi járásban. Több özem, termelőszövetkezet, 
község vett részt a nagy erőpróbán. A  hátországot ért 
képzeletbeli támadás után a lakosság és a tárgyi érté
kek mentése, biztonságba helyezése volt a gyakorlat 
célja. A  nagy feladatot fegyelmezetten, szakszerűen haj
tották végre a polgári védelmi alakulatok. — ¡Ludas köz
ség vasútállomása volt a kitelepítés gyakorlásának a 

színhelye

F Ü S T  ÉS L Á N G  T Ö R T  A Z  É G RE

Jó l sikerült az Orion '8 0  akció
iA ferencvárosi csomópont oltóvonatot, és a porral oltó 

környékén nemrég hatalmas készülékeket is kipróbálták, 
füstre és lángnyelvekre f.i- IA gyakorlatot értékelve
gyeitek fel az emberek. Ag- Nagy Zoltán, az igazgatósági 
godalomra azonban nem volt polgárvédelmi irányító törzs
ök, hiszen a tüzet mestersé- parancsnoka kijelentette: —
gesen szították.1 A  jelenség A  résztvevők az előírt fel- 
együtt jár az Orion *80 nevű adatokat fegyelmezetten és 
polgári védelmi és harcászati pontosan hajtották végre, ez- 
gyakorlattal', amelyet a b-uda- zel bebizonyosodott, hogy Fe- 
pesti vasútigazgatóság katonai rencvároá dolgozói' felkészül- 
osztálya irányításával tartót- ten állnának helyt az esetie
tek meg szeptember 16—17- ges rendkívüli állapotok kő
én. Az akció méretére jel- zepette is.
lemző, hogy mintegy kétszá- Hasonló felkészültségről tet- 
zan vettek .részt benne. tek tanúbizonyságot a- hatva-

A  jól átgondolt terv sze- vontatási főnökség önkén- 
rint lefolytatott gyakorlatot J*3 (tűzoltót is, akik szeptem- 
megtekintette Mühaleez Ká- >̂er 14-én jód szerepeltek a 
rőly, a M ÁV Vezérigazgató- városi tűzoltóparancsnokság 
ság katonai szakosztályának ‘községben rendezett
osztályvezetője, dr. Fehér körzeti versenyén*. A  vállala- 
István és Balassa István ^ok és a községek csapatait 

vasútígazgató-helyettesek, Temcsrári József tanácselnök
ezenkívül alegységparancsnok- köszöntötte, majd  ̂ beszámolt
ként közreműködött a csomó- sn*ól, hogy az elmúlt kiképzé- 
pont valamennyi, szakszolgá- övben minden intézménynél 
lati főnöke. a megjelelt rend eletek szelle-

a. r___ mében fordítottak figyelmet az
^ í Utó^ , „ tíí A! Vfcen önkéntes tűzoltók kiképzésére.

^  rendezett Növekedett az elméleti és 
legnagj-otob polgárvéde! mi gya- gyakorlati ismeretek sz-mtje,

A Z  M S Z B T  R E N D E Z É S E B E N

H ősök városai, városok hősei
Brigádok vetélkedője a budapesti igazgatóságon

korlattal kapcsolatban Kiss javult a megelőző propagan-
Ferenc, az igazgatóság kato- s mindezzel összefüggés 
nal osztályénak vezetne el- ^  csaknem egymillió forin- 
mondta: az akció elsődleges tért szereztek be tűzvédelmi 
céjw életmentés oktatása, d - felszereléseket, ruhákat, esz- 
letve gyakorlása volt nem kÖ2Öket A  vasút önkéntes 
hagyva figyelmen kívül a va- tűzoltóinak a versenyen tanú- 
gyonmentési feladatokat sem. ^ftott helytállása is igazolta, 

résztvevők előírásszerű vé- hogy az anyagi áldozat és az 
dőruhákat és -eszközöket erkölcsi elismerés a társada- 
használtak. Bevetették a tűz- lom érdekeit jól szolgálja.

Munkában a vetélkedő zsűrije
(óvári Árpád felvétele)

B udap esttő l S zom bathelyig  

K O R S Z E R Ű  T É  R KÖZ B IZTO S ÍTÁS

Sebesültek mentése a beomlott óvóhelyről

Szeptember közepén, üzem
be helyezték Porpác és Sárvár 
állomások között a korszerű 
térközbiztosító berendezést. 
Egyidejűleg ezen a szakaszon 
három fénysorompó váltotta 
fed a mechanikusan kezelt so
rompókat.

A z  év hátralevő részében 
befejezik Sárvár és Celldö- 
mölk között az önműködő 
tárk/özibiztosítás kiépítését. Ez
zel Budapesttől Szombathelyig 
korszerű integra-dominó be
rendezés teszi biztonságossá a 
vonatok közlekedését.

D E B R E C E N B E N :

A Magyar Szovjet Baráti 
Társaság budapesti vasútigaz- 
gatósági tagcsoportja szerve
zésében szeptember 18-án 
Hősök városai, városok hősei 
címmel szellemi vetélkedőt 
tartottak a központi szolgá
latnál dolgozó szocialista bri
gádok részére. A  győzelem év
fordulójára rendezett verse
nyen kilenc brigádból, egyen
ként háromfős csoportok al
kották a  mezőnyt.

A  részvevőket ez alkalom
mal azokról a kiemelkedő 
eseményekről kérdezték, ame
lyek a Nagy-Honvédő Háború
ban történtek a Szovjetunió 
tíz legnagyobb városában. 
(Moszkvában, Leningrádban, 
Ogyesszában, Sztálingrádban

stbj A  vetélkedőn legjobb 
eredményt ért el a tervgaz
dasági és műszakfejlesztési 
osztály „Landler Jenő” szo
cialista brigádja. A  második 
helyre a katonai osztály „Tye- 
reskova”, a harmadikra pedig 
a biztosítóberendezési és au
tomatizálási osztály „Auto
matikai”  brigádjai kerültek. 
A z első helyezett brigád 900, 
a második 600, a harmadik 
pedig 300 forintértékű könyv
jutalmat kapott.

A z igazgatóságot a győztes 
Landler Jenő brigád képvi
seli majd novemberben a ke
rületi versenyen.

S. R,

Jutalom a helytállásért

Nyugdijastalálkozó 
ötszáz résztvevővel

Tűzoltók barco az elemekkel

¿ámadás” után megkezdődött a kitelepítés, vonatok
kal szállítják el a lakosságot

(Szabó Sándor képriportja)

^Félezer nyugdíjas vasutas 
¡vett részt szeptember 16-án a 
Debrecen állomás nagy oktató
termében megtartott szakszer
vezeti taggyűlésen. A  baráti 
találkozó jellegű eseményen 
{megjelent és az elnökségben 
foglalt helyet Kulcsár József 
¡vasútigazgató, Kiss László, a 
M Á V  Üzemi Pártbizottság tit
kára, Brád Gábor, a területi 
szakszervezeti bizottság mun
katársa.

¡Csepel András, a szakszerve
zet helyi nyugdíjascsoportjá
nak az elnöke köszöntötte az 
idős vasutasokat és a vendé
geket, majd a Ság vári Endrei 
Általános Iskola tanulói, toT 
vábbá Hajdú Péter magánéne
kes, Benczi Gyula és népi ze 
nekara adtak műsort, amely-1 
nek szervezője Vállai Éva, az 
Utasellátó kultúrfelelőse volt.

A  nagy tetszést aratott szó
rakoztató program után Csiki 
Gyula tolmácsolta az idős vas
utasok elismerését Ezt köve
tően Vancsi István tartott kül 
és belpolitikai tájékoztatót.

Elhangzott többek között 
hogy a helyi szakszervezeti 
csoporthoz több mint két és 
félezer nyugdíjas tartozik, akik 
közül másfélezren egyedül — 
megözvegyülve — élnek. A  bi[ 
zalmiak és más aktivisták jó 
munkája révén rendszeresnek 
mondható a betegek és a szo
ciális otthonban lakók meglá 
togatása, a rászorulók segélye
zése, üdültetése. Sok esetben 
igen hasznosnak bizonyul a 
jogsegélyszolgálat közreműkö
dése. A  nyugdíjasok pihenési, 
szórakozási lehetőségeit álta
lános megelégedésre bővítették 
a vasutas klubkönyvtárban 
megrendezésre kerülő klubna-, 
pok, filmvetítések, szakköri 
foglalkozások stb.

A tájékoztatót követő be
szélgetés során felszólalt Kul
csár József, a debreceni vas
útigazgatóság vezetője is, tá
mogatást ígérve bizonyos szo
ciális problémák megoldásá
hoz.

Az elhangzott felszólalások
ra, javaslatokra Csepei András 
válaszolt, miután felolvasta az 
Igazgatóságon dolgozó Bocskai 
István szocialista brigád üd
vözlő táviratát, amelyben a 
kollektíva tagjai erőt, egészsé
get, boldog éveket kívántak a 
nyugdíjas vasutasoknak.

A  beszélgetés ezután az állo
más ebédlőjében fehér asztal
nál folytatódott, ahol a szak- 
szervezeti bizottság megven
dégelte a nyugdíjasokat.

Ifjú Kovács Béla

Ünnepi megemlékezés 
a  fegyveres erők napján
A  fegyveres erők napja al

kalmából, szeptember 25-én 
ünnepséget rendeztek a buda
pesti vasútigazgatóság kultúr
termében, melyen részt vett 
Kiss Károly vasútigazga tó,
Kádár Péter rendőr alezre
des, Vass János, az MHSZ 
Vilii, kerületi titkára és a 
központi szolgálat több társa
dalmi és gazdasági vezetője.

A z  ünnepi beszédet Pady 
Géza, az igazgatóság pártbi
zottságának titkára mondotta. 
Elismerően szólt a közrend vé
delmében tevékenykedő vas
utas munkásőrökrőli, önkéntes

rendőrökről, és az MHSZ ak
tivistáiról. Beszéde után Vass 
János, Pady Géza és Kiss Ká
roly tárgyi és pénzjutalmakat 
adtak át a tizennyolc legjob
ban dolgozó MHBZ-aktivistá- 
nak. A z  igazgatóság központi 
szakaszába tartozó' harminc 
munkásőrt pedig Kiss Károly 
részesítette pénzjutalomban.

A  fegyveres erők napja al
kalmából az igazgatóság terü
letén négyszázhuszonhat kül
szolgálatnál dolgozó vasutas 
munkásőr részesült még pénz
jutalomban.

Vasutas fiatalok az NSZK-ból

Szeptember 15-től 21-ig nyolctagú nyugatnémet Ifjúsági delegáció tartózkodott 
hazánkban, szakszervezetünk vendégeként. Látogatásuk célja a vasutas-szakszervezet 
ifjúsági munkájának, a vasutas fiatalok élet- és munkakörülményeinek a megismeré
se volt. A  vendégeket gazdag program várta. Látogatást tettek többek között a M ÁV  
számítástechnikai üzemében, a miskolci területi bizottságon, a parád-fürdői vasutas 
üdülőben, a székesfehérvári üzemfőnökségen, a boglárlellei szakszervezeti üdülőben 
és a balatonkenesei oktatási központban. A  delegációt szakszervezetünk székházá
ban (képünköh) is tájékoztatták az ifjúságpolitikai munkáról.
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Egy pálya véget ért

Az igazgató 
utolsó munkanapja

Szombat, 1980. augusztus 
30. Ingatott készülődés a 
főnökségen. A  titkárságon 
állandóan cseng a telefoni:

— Magdikat m ikor van 
öt .perc ideje az igazgató 
elvtársnak? Szeretnénk kö
szöntem őt.

Az igazgató is izgatott, 
talán elérzékenyült is. 
Tervezi, hogy elmegy 
minden műhelybe, minden 
részleghez — megköszönni, 
hogy segítették munkáját, 

I  tevékenységét. Indulni kel
lene, de előbb le  kell 
győznie az elfogódottságot. 
Ez az utolsó munkanapja.

A  pálya 1939-'ben indult. 
Abban az évben szabadult 
a Telefongyárban, zsebé
ben friss segédlevéllel jött 
a vasúthoz. Azt a helylet 
választotta, ahol életre- 
keltik a jelfogókat, össze
hangolt függésben működ
nek és a vasút biztonságát 
szolgálják. A z elkezdett út 
az akkori körülmények 
között nehéz volt, de rend
kívül szép. Kiss József ak
kor fogalmazott úgy: „hat
vanéves kotrómig szenet- 
ném ezt csinálni.”

Csinálta is, de milyen 
lelkesedéssel — energiá
val! Hamarosan csoport- 
vezető, reszortos, majd

szerelésvezető-helyettes 
lett. A  szerelőcsoportok 
egyesítésekor 1955-ben ve
zetője lett az akkor létre
hozott Távközlési és Biz
tosítóberendezési Építési 
Főnökségnek. A z eltelt ne
gyedszázad alatt, sokszor 
nehéz' helyzetben, de na
gyon fegyelmezetten, ha
tározottan állt helyt be
osztásában. Irányítása 
alatt a főnökség tizenkét
szer nyerte el az Élüzem, 
illetve a Kiváló Főnökség 
címet, egy alkalommal pe
dig — 1964-ben — a M i
nisztertanács és a SZOT 
vörös zászlaját.

Kiss József igazgató 
munkáját nagy ön sok ma
radandó alkotás őrzi. A  
több szerelésvezetőségiből 
alakult főnökség szétszórt 
műhelyekkel és irodáikkal 

'• rendelkezett, ma viszont a 
Tatai úton, közös telephe

lyen vannak a műhelyek, 
az irodaépületek és a 
munkásszállás.

A külső szerelésen dol
gozók és élők elhelyezési 
gondjait ugyancsak is
merte. Ismerte, hiszen év
tizedekig ő is ott élt a la
kókocsikban, nem feledte 
amit tapasztalt, és emlé
kezett a tél kegyetlen hi
degére, a nyári kánikula 
fullaszt» melegére. Neki is 
szerepe volt abban, hogy 
e korszerűtlen hajlékokat 
komfortos konténer szállá
sok váltották föl.

Vezetői magatartását 
mindig az emberszeretet, a 
dolgozók iránti megbecsü
lés és tisztelet jellemezte. 
Intézkedéseiben, utasítá
saiban a feladatok megha
tározása mellett mindig 
ott volt az „ember” . A  
szakszervezetnek 1945 óta 
tagja, s fiatalabb koráiban 
éveken keresztül aktivis
taként dolgozott. A z utób
bi két évtizedben pedig a 
pártbizottság végrehajtó 
bizottságának is tagja volt.

A  szakma iránti szerete- 
tét tanúsítjá, "hogy liagjtolh 
sok fiatal szakember nőtt 
fel a  keze alatt: töretlen
lendülettel és nagy szere
tettel tanította őket. Am i
re talán a legbüszkébb: 
mindkét fia, Jóska és Gyu
ri is a vasútnál, a szak
szolgálatnál dolgozik. így 
van utánpótlás, az ifjabb 
Kiss József és Gyuri fia 
folytathatja, amit édesapja 
magas fokon végzett.

(Tunyogi)

Jubileumi ünnepség

Tízéves 

a nagycenki 

M úzeum vasút
Szeptember 20-án az úttö

rő vasutasok izgatott csoportja 
várta Nagycenk—Kastély ál
lomáson annak a külömvonat- 
nak az érkezését, amely a 
vendégeket hozta a jubileu
mi ünnepségre. Az ünnepsé
gen részt vett Oroszváry 
László, a GySEV vezérigazga
tója és LÁsiczky Lajos vasút
iigazgató.

A  meghívottak közül a raj- 
zászlóra zászlószalagot ado
mányozott a Sopron városi 
úttörő elnökség és a GySEV 
igazgatóság III. üzemi osz
tályának „Széchenyi István” 
aranykoszorús szocialista bri
gádja.

Ezután következett az újonc 
úttörővasutasok fogadalomté
tele. Az újoncok nevében 
Mende Zsolt kért engedélyt 
a szolgálat megkezdéséihez.

Ezt követően Oroszváry 
László vezérigazgató mondott 
beszédet. Hangsúlyozta, hogy 
a társadalmi összefogással 
épült Múzeumvasút már 10 
éve áll a gyerekek, felnőttek 
és a külföldiek rendelkezésé
re. Végezetül megemlékezett 
Széchenyi István születésének 
évfordulójáról.

A  10 éves Múzeumvasút 
emlékére, a Mozdony Skan
zen bejáratánál emlékművet 
és márványtáblát avattak, 
„Dávid és Góliát” vonatkerék 
szimbolizál ásával.

Kora délután a  GySEV 
igazgatóság tanácstermében 
találkoztak a régi úttörővas
utasok. Minden szolgálatot 
végző úttörővasutas avatási és 
jubileumi emléklapot kapott.

Este, tábortűz mellett, a 
Fenyő téri iskolások adtak 
műsort, valamint Lovas Gyu
la vasúttörbénész vezetésével 
levetítették a „Megy a gőzös” 
című fáimét.

Másnap délután Fertőhöz 
állomáson .biztosítóberendezés 
átadására került sor a  kis
vasút részére, melyet jelké
pesen egy osztrák vasútbarát 
hölgy végzett, majd a kis 
mozdonyok füttyszóval vo
nultak a szerelvényekhez.

A  kétnapos ünnepség ma
radandó emléket hagyott, 
mind a szolgálatot végző gye
rekek, mind pedig a rendez
vényen résztvevő -felnőttekben 
egyaránt.

A  'Múzeumvasút 10 éves ju
bileuma alkalmából a Posta 
emlékbélyegzőt használt.

Kovács Anikó

Kitüntetések a fegyveres erők napja alkalmából

Szűcs Zoftán vezérigazgató átadja a Haza Szolgálatáért 
érdemrend arany fokozata kitüntetést Kálmán Gyulá
nak, a székesfehérvári körzeti üzemfőnökség függetlení

tett polgári védelmi törzsparancsnokának
(Laczkó Ildikó felvétele)

A  fegyveres erők napja a l
kalmából, szeptember 25-én 
kitüntetéseket adtaik át a Ve
zérigazgatóság konferencia-ter
mében. Az ünnepségem meg
jelent Szernők Béla, a vas
utas-szakszervezet titkára, va- 
llamimt ia honvédség, a  határ
őrség és tűzoltóság több ma
gas tfamgú képviselője.

A  vendégeket Fülöp László, 
a VezJéniigiazgatóság pártbizott
ságának szervező titkára kö
szöntötte, majd dr. Gértnger 
Ferenc, a  katonai szakosztály 
vezetője mondott ünnepi be
szédet. Megemlékezett többek 
között a fegyveres erők és a 
vasutasok sok évtizedes jó 
kpacsolatáról, a határőrökkel, 
a rendőrökkel és a munkás- 
őrökkel való együttműködés - 

! ről. Méltatta-'  a vasutas pol
gári fegyveres őrök és tűzol
tók áldozatos munkáját is. 
Ezután Szűcs Zoltán vezér
igazgató átadta a kitüntetése
ket.

A fegyveres erők napja alkal
mából a Magyar Néphadsereg 
érdekében, valamint a polgári 
védelem szervezése, fejlesztése és 
a feladatok végrehajtása terén 
több éven át végzett kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként — a 
honvédelmi miniszter a

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT

rancsnoknak, Miskolc Tiszai pu. 
Apró József csop. vez., Miskolc 
Jj. Ü.

HONVÉDELMI

ÉRDEMÉREM

oszt.; Dékay László főmérnöknek, 
MÁV Hidép. Főn.; Gulyás István 
oszt. vez., KPM Vasúti Főoszt,; 
Illési József munkaerőgazd., Mis
kolci Vasútig.; Gyuris József 
oszt. vez. h., KPM Vasúti Főoszt.

HONVÉDELMI

ÉRDEMÉREM
arany fokozata
kitüntetést adományozta: Balogh 
László ügyintézőnek a KPM 
Vasúti Főoszt.; Kálmán Gyula 
függ. polgári véd. tőrzsparancs- 
nok, Székesfehérvár MÁV Kör
zeti Uzemfőn.; Pap Károly ügy
int., Mihalecz Károly osztályvez., 
KPM Vasúti Főosztály. A

H AZA SZOLGÁLATÁÉRT 

ÉRDEMÉREM
ezüst fokozata
kitüntetést adományozta: Mosó-
czy Endre osztályvez., Bp. Vas
útig.; Török János szállítmány- 
irányítónak, Szombathely Vas
útig. A

H AZA SZOLGÁLATÁÉRT 

ÉRDEMÉREM
bronz fokozata
kitüntetést kapták: Balogh Ist
ván fötávirász, Debrecen BBFF; 
Bánhalmi Ferenc áll. főnök,
Nagykanizsa Uzemfőn.; Cseh Gá
bor forgalomszerv. csop. vez.,
Szeged Vasútig.; Tóth Mátyás 
oszt, vez., Miskolc Vasútig.; Ja- 
hosa Rezső előmunkás, Celldö- 
mölk Építési Főn.

HONVÉDELMI

ÉRDEMÉREM
(30 év után)
kitüntetést adományozta: Ama'
András függ. polg. véd. törzspa

(25 év után)
kitüntetésben részesítette: Dudás 
Ferenc leltárszámadót, Bp. Vas
útiig.; Gulyás Lajos áll. főnököt, 
Füzesabony áll.; Mátrai Márton 
tolmácsot, Bp. Keleti pu.; Mihály 
László szállítási irányitót, Szeged 
Vasútig.; Szántó Lajos fuvardíj- 
számfejtőt, Dunaújváros áll.; 
Torma Antal ügyint., Debrecen 
Vasútig.; Tóth Pál János polg. 
véd. törzspar., Nagykanizsa 
Uzemfőn.; Bodó Pál csop. vez., 
Pécs Vasútig.; Kiss István csop. 
vez., Bp. Vasútig.; Kovács László 
polg. véd. törzspar., Debrecen Jj. 
U.; Ragács József forgalmi rész- 
legvez., Balassagyarmat Körzeti 
Uzemfőn.; Váradi István ügyint., 
KPM Vasúti Főoszt.

HONVÉDELMI

ÉRDEMÉREM
, (20 év után)
kitüntetést adományozta: Bátorít 
József müsz.-gazd. tanácsadónak, 
KPM Vasúti Főoszt.; Benkő 
Lászó függ polg. véd. törzspar., 
Veszprém Uzemfőn.; Bene István 
függ. polg. véd. törzspar., Nyír
egyháza Körzeti Üzemfőn.; Bi
hari Károlyné ügyint., Debrecen 
Vasútig.; Klein József oktató
tisztnek, Bátaszék áll.; Kovács 
Elek munkaügyi csop. vez., Kis
kunhalas áll.; Monostori József 
ügyint., Kazincbarcika Körzeti 
Uzemfőn.; Nagy Sándor váltás
parancsnoknak, Záhony áll.; Őri 
Lajos osztályvez.. Szombathely 
Vasútig.; Sipók János vont. tech
nológusnak, Bp. Nyugati áll.; So
mogyi István függ. polg. véd. 
törzspar., Tapolca Körzeti Üzem
főn.; Varga Elemér áll. főn. h., 
Somoskőújfalu áll.; Asztalos Jó
zsef főmérnöknek, Szentes Ép. 
Főn.; Balázs Mihály műsz.-gazd. 
tanácsadónak. KPM Vasúti Fő-

ÉRDEMÉREM
(15 év után)
kitüntetést kapták: Almási Ber
talan függ. polg. véd. törzspar,. 
Püspökladány Körzeti Uzemfőn.; 
Béli János építésvez., Kaposvár 
Épület- és Hídfennt. Főn.; Győré 
Gyula művezető, Bp. Keleti 
Műsz. Kocsiszolg. Főn.; Herczeg- 
fy  Zoltánné anyaggazd. vez., 
Bp. Keleti áll.; Magyar Béláné 
nyilv. tiartó, Szolnok Vont. Főn.; 
Szemenyei Mátyás oszt. vez. h.. 
Szombathely Vasútig.

HONVÉDELMI

ÉRDEMÉREM
(10 év után)
kitüntetésben részesültek: Berecz 
József ügyint., Bp. Vasútig.; Csil- 
lik Ferenc vasútrendész pár., 
Jászkisér MÁV Építőgépjav. Ü.; 
dr. Huszák György Gyula főor
vos, KPM Vasúti Főoszt.; Mózes 
Károly áll. főn., Pápa áll.; Ludá- 
nyi László függ. polg. véd. törzs
par., Szöged Körzeti Uzemfőn.; 
Varga Tibomé ügyint., Bp. Vas
útig. ; Magyar János szállítmány- 
irányítási csop. vez., Debrecen 
Vasútig.

A  belügyminiszter

KÖZBIZTONSÁGI ÉREM
arany fokozata
kitüntetésben részesítette: Pálfal 
vi Csaba oszt. vez., Debrece * 
Vasútig.

KÖZBIZTONSÁGI ÉREM
ezüst fokozata
kitüntetésben részesítette: Szon- 
tágh András váltásparancsnokot, 
Abaliget áll.

Bacó Attila emberségePénteken, amikor a brigád 
hazafelé indult, Bagó 
Attila lemaradt a tár

saitól, és visszasomfordált a 
pályamesterhez.

— Én jönnék holnap meg 
holnapután is, és kiásnám azt 
az árkot, ameddig kell.

— Egyedül? — mérte végig 
a nyurga cigánygyereke# az 
őszülő hajú pályamester.

— Megcsinálom én azt egye
dül is! — húzta ki magát Atti- 
lá.

— Ne hülyéskedj, fiú! Hi
szen az az árok megvan tíz 
méter is.

— Meglesz! — erősködött a 
fiatalember.

— Én örülnék néki a leg
jobban, hiszen ez a kábelfek
tetés zavarja az állomás pe
ronja előtt az utasforgalmat. 
De nem akadt még egy cim
borád, aki segítene?

— Áh, — legyintett Attila — 
ezek már mind egyenesben 
vannak.

— És te?
— Én most nősültem. Kell a 

lóvé, mert kaptam a tanács
tól házhelyet, jövőre szeret
nék hozzákezdeni az építkezés
hez.

— No, ez rendes dolog — bó
logatott a pályamester, és 
megegyezett a fiatalemberrel.

Bagó Attila így másnap a 
szokásos időnél korábban 
kezdte a munkát. Tizenegy óra 
felé, amikor az inget is ledob
ta magáról, szinte a hátában 
érezte, hogy figyeli valaki.

— Na, nézd a  szorgos em

bert! — mosolygott rá egyko
ri nevelőtisztje.

Attila kivillantotta fehér 
fogsorát, s az örökké csillogó 
olaj barna szeme még fénye
sebb lett, amikor Galambos 
László büntetésvégrehajtó 
hadnaggyal, aki persze most 
civilben volt, parolázott.

—  Hová, hová, hadnagy elv
társ?

— A  szüléimhez — mondta 
Galambos. —  Csatlakozást vá
rok.

— Én pedig egyedül elvál
laltam ezt a külön munkát — 
— mondta szerényen a fiatal
ember.

— Helyes — bólogatott Ga
lambos —, úgy ahogy ott bent 
megbeszéltük.

Hogy ott „bent”  mit beszélt 
meg Bagó Attila, azt most ne 
firtassuk, hiszen már több 
mint egy éve becsületes mun
kával szerzi a pénzt, és „ott 
bent”  már nem akar többet 
semmit megbeszélni Galam
bossal.

— Egyébként, hogy megy a 
sora fiatalember? —  érdeklő
dött Galambos.

—  Tegezzen csak most is, 
hadnagy elvtárs! Nekem ma
ga tulajdonképpen olyan volt, 
mint az apám. És amit meg
fogadtam magának, azt tar
tom. Vége a bitang életnek.

—  Hogy-hogy?
— Megnősültem —  húzta ki 

magát —, de nem ám, csak 
úgy bagólháten, mint más ci
gányok. Van egy aranyos kis 
asszonyom. Mikor megy a vo
natja? Mert kijön ide az én 
Cilim. Megígérte, ‘ hogy hoz 
nekem ebédet. Megláthatná, ha 
addig nem megy el a  vonatja.

—  Megvárom —  mondta jó
kedvűen Galambos —, majd 
elmegyek a következővel. De 
nem akarlak itt a munkában 
feltartani, inkább segítek.

— Maga? — nézett a volt 
nevelőtisztijére Attila, s elne
vette magát

— Miért? Azt hiszed, hogy 
az én kezemben nem áll meg 
a lapát?

—  Menjen már odébb, no! 
— hitetlenkedett .tovább a 
fiatalember —, hiszen ez nem 
magának vtaló.

Galambos László azonban 
már dobta is le a táskáját. 
Ingujjra vetkőzött, és kézbe 
vette a lapátot.

— Még ilyet! — nevetett új
ra Attila —, tudtam, hogy na
gyon rendes ember, de ezt 
nem hittem volna magáról.

— No, csak vágd azt a fö l
det, mert minős mit lapátol
ni!

És Attila vágta. Köziben be
szélgettek :.

— Hogy-hogy egyedül dol
gozol itt? — kérdezte a tiszt.

— Tízen vagyunk egy bri
gádban. De a többiek már 
egyenesben vannak. Ok sza
bad -s zoonba to zhatnak.

— Hogy értsem ezt?
— Hát ezek hamarabb kezd

ték az ipankodást, és mind
nek van családja, rendes ott
hona.

— Érteim — bólogatott Ga
lambos —, téged is megfogott 
az asszony.

— Majd meglátja — egye
nesedett fe l Attila, és körül
nézett — már jönni kellene 
neki. Egyébként jövőye épít
kezni akarok. A  telek már 
megvan.

— Nagyszerű. Büszke va
gyok rád!

— No, itt jön, ni! — mu
tatott Attila .boldogan a kö
zelgő fiatalasszonyra.

Galambos nézte az előreha
ladott állapotban levő, egy 
kicsit eldeformálódott asz- 
szonykát, de így is látszott, 
hogy csinos 'kis fruska ¡lehe
tett.
. — No gyere csak Cili — 

biztatta a (férje. — Ez az em
ber — mutatott Galambosra 
— az én második apám volt, 
akiről én annyit beszéltem 
neked.

A  fiatalasszony zavartan 
mosolygott. Nem értette a 
helyzetet, s hogy zavarát lep
lezze, bontogatni kezdte az 
elemózsiás szatyrát. Egy kis 
fazékban zöldbabfőzelék ke
rült elő, egy lábasban meg 
féltucat, jó fokhagymás illatú 
fasírozott.

— Kóstolja meg, hadnagy 
elvtárs! — tartotta a lábast 
Galambos elé Attila.

Galambos a  kezébe vett egy 
fasír tót és jóízűen ette.

— Ha tudtam volna — szó
lalt meg félénken a menyecs
ke —, többet is hozok.

— Elég nekem egy — mond
ta Galambos —, hiszen a tás
kámban is van valami. Ha
nem tudja, mire kérem? Ha 
nincs még kinézve keresztko
ma, hívjanak engem, ha meg
lesz a kicsi.

—  Elígyünne? — tette le 
Attila a fazekat, s 'boldogan 
ragadta meg Galambos kezét. 
Közben a hangos ¡bemondó je
lezte a  vonat érkezését.

A  nevelőtátezt búcsúzott, de 
előbb egy papírlkára leírta a 
pontos címét.

— Föltétien írjatok, ha 
meglesz a kicsi! — kapkodta 
kézbe a dolgait, és szaladt a 
beérkező vonathoz.

— Ki volt ez? — kérdezte
a fiatalasszony, de a 'térje ¡fe
lelet helyett megölelte a kis 
götmbölydedséget, és szinte ve
le integetett a tovatűnő vo
nat után. Közben azt suttogta 
az asszony fölébe: — Most
érzem igazán embernek ma
gam, Cilikéin...

Dávid József

TŰZBIZTONSÁGI ÉREM
arany fokozata
kitüntetésben részesítette: Szabad
kai József mű vez., Északi Jj. Ü.; 
Cseri István tűzvéd. felügy., Bp. 
Vasútig.

TŰZBIZTONSÁGI ÉREM
ezüst fokozata
kitüntetést adományozta: Kovács 
János ügyint., Debrecen Vasút
ig.;

TŰZBIZTONSÁGI ÉREM
bronz fokozata
kitünetést adományozta: Márkus 
Dezső kocsilakatos . csop. vez., 
Zalaegerszeg Uzemfőn.; Pajor 
Vilmos körzeti tűzvéd. felügy., 
Bp. Déli áll.

A  MÁV vezérigazgatója

DICSÉRETBEN
részesítette: Csorna András ügy
int., Sátoraljaújhely Pft. Főn.; 
Fülöp János ügyint., Szeged Vas
útig. ; Gelencsér József forg. csop. 
vez., Pécs Vasútig.; Horváth Fe
renc üzemvit. üzemfőn. h., Veszp
rém Körzeti Üzemfőn.; Nagy Jó
zsef termelésirányítót, Bp. Keleti 
Igazg. részleg; Nemes. Gábor 
ügyint., Debrecen Vasútig.

A Hivatalos Lapból

A  Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket:

35. számból t 109783/1980 A  Vas
úti Ruházati Utasítás módosítása

36. számból: A  SZOT Társada
lombiztosítási Főigazgatóságának 
200V4/1971. (Tb. K. 3.) Tb. Főig. 
számú utasítása a forgalmi szol
gálatra alkalmatlanná vált vas
úti dolgozók nyugdíjkedvezmé
nyéről
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Teniszverseny 

a BVSC-ben
Majdnem négyszázan vettek 

részt a BVSC tenisz szakosz
tálya áLtail szeptember 15. és 
21. között rendezett országos 
ifjúsági teniszversenyén.

Eredmények: Ifjúsági leány: 
1. Galicz Ágota (BVSC), 2. 
Varga A liz (Ú. Dózsa), 3. Czu- 
kor Judit (lBSE), 4. Lipko- 
v-ics Adél (Vasas).

Ifjúságii fiú: 1. Varga Jó
zsef (Bp. Spartacus), 2. Czá- 
mer Lajos (NIM), 3. Erdélyi 
Zoltán' (NIiM), 3. Pefches Ákos 
(0. Dózsa).

II. osztályú női: 1. Újhe
gyi Natasa (BVSC), 2. Kar- 
lovsak y Judit (BVSC), 3. Far
kas Klára (BVSC), 3. Lipko- 
vics Adél (Vasas).

II. osztályú férfi: 1. Ladó 
Antall (BVSC), 2. Varga Já
nos (Vasas), 3. Mdkó József 
(Bp. Honvéd), 3. Lőfler Mik
lós (Bp’. Honvéd).

EMLEKVERSENY
Kazi Arankának, a  BVSC 

korán elhunyt sokszoros vá
logatott középtávfutó bajnok
nőjének emlékére, szeptember 
24-én összetett atlétikai ver
senyt rendeztek az Újpesti 
Dózsa pályán. Erre az alka
lomra a BVSC első ízben írt 
ki vándordíját az értéktáblá
zat szerint legjobb eredményt 
élért férfi és női versenyzők 
számára.

deli
A  m egye adja a szako sztá lyok  utánpótlását

11,8 pontot gyűjtöttek

Vasutas olimpikonok jutalmazása
Moszkvában, a nyári olim

pián hét magyar vasutas 
klubból tizennyolc sportoló 
szerepelt és 11,8 pontot gyűj
tött össze. A  versenyeken 
részt vett sportolók, szakve
zetőik és egyesületi, vezetőik 
tiszteletére pénteken délután 
fogadást adtak a vasutasok 
szakszervezetének székhazá
ban. Dr. Balázs Ákos, a kul
turális, agitációs, 'propaganda 
és sportosztály vezetője üd
vözölte a megjelenteket, köz
tük Koszorús Ferencet, a 
szákszervezet főtitkárát, Gu
lyás Jánosi, a M ÁV  vezér
igazgató-helyettesét, és Púder 
Jánost, az OTSH elnökhelyet
tesét.

Ezután a főtitkár rövid 
beszédben méltatta a vasutas

Ha egy fővárosi egyesület- —  Ezek a sportolók itt 
ben v alaki a címeres mezt ma- kezdtek ismerkedn i az átlátó - 
gára ölti*— és.arra méltó —, kával és kötötték össze életü- 
az aligha kelt különösebb fel- két a versenysporttal. Bakost 
tűnést. Ha viszont egy vidé- Béla hánmasugró, íedettpélyás 
ki egyesület ad versenyzőt a EB és országos bajnok; Kole- 
nemzeti válogatottba, arra szár Éva kétszeres, Petrik Ibo- 
a szakember és a szurkoló lya, Va&sné Hrács Piroska, 
egyaránt felfigyel. Májer József országos bajno-

— A fővárosi klubok jobb kok — sorolja a neveket az 
tárgyi és személyi feltétele- NYVSSC ügyvezető elnöke. 
két tudtak teremteni, így a A z egyesülethez való kötő- 
tehetséges fiatalok rendsze- dés szép példáival találkoznak 
rint a főváros felé oriervtá- már az ifjú  t palánták is, 
lódtak — mondja Vámos Isi- ugyanis edzőik ' közül Órendi 
ván, az egyesület ügyvezető Mihály vezető edző irányíitá- 
elnö'ke. savai, Vass László, Szabó

Szemcsére ma Nyírégyhá- László, Nagy Gábor, Gulyás 
zárn erről nem beszélhetünk. János, Sigér Zoltán, Molnár 
Az elnök állításának jó pél- irtván és Seres István a  kó
dúja Erdélyivé Szabó Ildikó rábhi NYVSC-ben atléitzál- 
válogaftott távolugró esete, ^k* ^ k  azok, akik nem is- 
Többször próbálták elcsábíts- mernek fáradságot, szíwel- 
ni az egyesületből, de ő hű letekkel a minél jobb ered- 
manadt. Szabolcsban mély mónyek elérésére törekednek, 
gyökerei vannak az atlétiká- Hagy jó  úton haladnak, azt 
nak, Kovács József, a népsze- bizonyítja a válogatott atléták
rű „ Bütyök”  innen indult vi- | | § 1 §  mmd®" korosztályban 
“  ” . , . ,, * S hogy az utánpótlás korú

lágcsucsokat elerő útjára, gyerekek közül Pálóczi Gyu- 
Kiss József címeres mezben Mihalkó Anna, Senczi Eri- 
is szabolcsi maradt. A  közel- ka, Zamóczai Klára, Tóth Má- 
múl'tJban véget ért Magyaror- ria, Tovnasovszki Ágnes, Boj- 
ság—Csehszlovákia váiloga- tor Gyula és Vasvári Sándor
tott atlétikai viadalon a ma- neve ismerősen cseng, az an- 
gyar együttesben hét nyír- n«*k köszönhető: a megyét já-
egyházi versenyző képviselte a , testnevelő

te tanárok felfedezik és nemen-
 ̂ gedik elkallódná a tehetséges

fiatalokat. Ebben a munká
ban Bugya Ferenc, Mérai 
László, Papp György, Szálka 
Géza és Végvári Ferenc tettek 
és tesznek jóval többet az át
lagosnál. Ezek a sportembe
rek szeretik az atlétikát, a 
sportot.

Az olimpiai bronzérmes Vá
radé János ökölvívó sem kí
ván egyesületet cserélni. Ha
sonlóképp ragaszkodnak a sza
bolcsi klubhoz a labdarúgók 
is. A  nagyszerű fegyvertényt 
végrehajtó NB I-es gárda több 
tagja a megyei bajnokságból 
került fel magasabb osztály
ba. Temesvári Miklós vezető 
edző el tudta hitetni velük, 
hogy felkészültségük, erőnlé
tük, tudásuk — és ami a leg
fontosabb : akaratuk alapján 
megállhatják helyüket az első 
osztályban.

— örülünk a sikeres rajt
nak — folytatja Vámos Ist
ván —, de továbbra is az a 
cél, hogy elkerülje a kiesést 
a csapat.

Az immár több mint ötven
éves egyesületben semmit sem 
bíznak a  véletlenre, az után
pótlás nevelését, a személyi 
és tárgyi feltételek megterem
tését 'kiváltképp nem. Ilyen a 
sokak által példaként emlí
tett „szabolcsi modell” .

Zsoldos Barnabás

sportolók olimpiai szereplését, 
majd jutalmakat adott át ne
kik és vezetőiknek. A  leg
eredményesebb vasutas spor
toló Maros Magda vívónő 
volt, aki egyéniben ezüst-, 
csapatban bronzérmet nyert. 
Ugyancsak ¡bronzérmes vol-t 
Gerevich Pál vívó, Horkai 
György vízilabdázó és Váradi 
János ökölvívó.

Púder János felszólalásában 
megköszönte a vasutas szer
vek támogatását, amelyet a 
sportolók felkészítéséhez nyúj
tottak,, s ezzel is elősegítet
ték az O.TSH munkáját. Ma
ros Magda, a vasutas spor
tolók nevében mondott kö
szönetét a segítségért, s ígé
retet tett, hogy a továbbiak
ban is mindent megtesznek 
a sikerek érdekében.

M P » * *

Buda István államtitkár 
látogatása a BVSC-nél

Szeptember 18-án Buda Ist
ván állapvtiitkár, az OTSH e l
nöke ellátogatott a Szőnyi úti 
sporttelepre, hogy közelebbről 
ismerkedjen az országosan is 
kiemelt legnagyobb vasutas 
sportegyeseidet munkájával.

Szemök Béla, a vasutas- 
szakszervezet titkára köszön
tötte a vendéget, majd Vég- 
völgyi Mátyás, a IkILub elnöke 
rövid tájékoztatást adott az 
egyesület szakosztályainak 
munkájáról, az ellátottság 
mértékéről, a jelenlegi hely
zetről.

•A .tájékoztató után a  ven
dégek megtekintették a há
rom telephelyen működő lé- 
tesítmény-kompflexiumot.

Az első állomás a Tatai u. 
85. szám alatti atlétikai bázis 
már meglevő és a még épülő 
egységeinek megtekintése volt, 
majd a tenisz és a  labdarú
gó utánpótlás bázisán fo ly
tatódott a létesítményszemle, 
amely végűd a Szőnyi úti köz
ponti sporttelep bejárásával 
ért véget.

Ezután munkaértekezletre 
került sor, amelyen az OTSH 
elnöke beszélt a magyar sport 
jelenlegi gondjairól, az elkép
zelésekről, a jövőben megva

lósítandó feladatokról. A  leg
fontosabb feladatok között a 
szelektív fejlesztést emelte ki. 
A  legeredményesebb és ha
gyományos magyar sportágak
nak — mondotta — olyan 
hátteret, olyan bázist kell ki
alakítani, amely teljes egé
szében biztosítja a legjobbak 
váratlan kiesésének azonnali 
pótlását. Mindenhol azt a 
sportágat műveljék, amihez 
erejük van. Egy-egy sportág 
koncentrálása, egy-egy egye
sülethez kerüljön, egy egyesü
let ne foglalkozzon minden
nel. Ez természetesen vonat
kozik a  BVSC-tre és a többi 
egyesületre is.

Szemok Béla tájékoztatást 
adott a vasutas sport jelen
legi helyzetéről, a központi 
elvekkel megegyezően kiala
kított VI. ötéves tervi elkép
zelésekről, és az egyre nyo
masztóbb költségnövekedések
ről, amelyek a bázisszerveket 
terhelik.

Az egyesület elnöksége hasz
nos tanáccsal, elképzeléssel 
ismerkedett meg, amit a  mun- { 
kájuk során minden bizony-1 
nyal felhasználnak majd.

Sz. Gy.

A sportolók egy csoportja
(Laczkó Ildikó felvételei)

A Mi Világunk

A Brigádok Kiskönyvtára
A  M i Világunk sorozat, a 

Táncsics Könyvkiadó évek óta 
megjelenő, 32 oldal terjedel
mű, gazdagon illusztrált nép
szerű ismeretterjesztő füzeteit 
neves szakemberek írják. Az 
első füzet a M i és a világ
mindenség című volt, majd 
ezt követte az Élet a Földön 
és A  holnap energiaforrásai, 
A  biológia forradalma, A  nép 
és nemzet tém ái. . .  A z egysé
gesen három forintért kapha
tó füzetek, a szerzői-olvasói 
ankétok tanúsága szerint, köz
kedveltek és vitathatatlanul 
jelentős szolgálatot tesznek az 
ismeretterjesztésnek, a tudat- 
formálásnak. 1981 elején — je
lentős anyagi áldozatot is vál
lalva — A  M i Világunk soro
zat szélesebbre szeretné tárni 
a kaput az érdeklődők előtt, 
gyarapítani kívánja olvasótá
borát, elsősorban a szocialista

brigádok tagjai közül. Ezért a 
kiadó lehetőséget kíván bizto
sítani, hogy a brigádok együt
tes rendelést is adjanak a Bri
gádéletre és A  M i Világunk 
füzeteire. (Együttes megrende
lés esetén az előfizetési díj 
évi 96,— Ft.)

A  korszerű műveltség, a dia
lektikus materialista világné
zet formálása érdekében az új 
sorozat — a szerkesztők szán
déka szerint — a témák sok
színűségét illetően gazdagodik 
és hasznos segítséget nyújthat 
a kulturális vállalások telje
sítéséhez, a művelődéshez. Né
hány cím a sokszínű összeál
lításból: Komfort a világűr
ben. Ipar szerű mezőgazdaság, 
Időjárás és egészség, Találko
zás a művészettel, Az első is
tenek, Az ismeretlen Szahara, 
Háztartás kémiája, M ire jó  a 
számítógép stb.

— Hobbikiállítás. Hatvan 
állomás Ságvári KlSZ-alap- 
szervezete a közelmúltban 
hobby-kiállítást rendezett az 
állomás kultúrvárótermében. A  
fiatalok által készített kézi
munkákat, hímzéseket, fafara
gásokat, asztalterítőket mutat, 
ták be az érdeklődőknek. Az 
egy hétig nyitva tartó kiállí
tás nagy sikert aratott.

— Megkezdődött a cukor
gyártás. A  szolnoki cukorgyár 
szeptember 17-én megkezdte a 
répa feldolgozását. A  vasuta
sok munkáját a gyár területén 
több mint száz nyugdíjas segí
ti. A  répaszállítás zavartalan.

— Szb-értekezlet. A  hatvan 
—salgótarjáni pft. főnökség 
szakszervezeti bizottsága a kö. 
zel múltban kihelyezett érte
kezletet tartott Salgótarjánban. 
A  napirenden a szocialista 
munka verseny-mozgalom ed
digi eredményeinek megvitatá
sa és a gazdálkodás segítése 
szerepelt.

— A  tiszta környezetért. A 
közelmúltban értékelték a 
Tiszta környezetért mozgalom 
eredményeit a szombathelyi 
igazgatóság területén. A  ta
vasztól szeptember közepéig 
tartó akcióban részt vett kol
lektívák közül huszonhetet 
részesítettek oklevél elismerés
ben. Különösen eredményesek 
voltak Balatonfüred és Keszt
hely állomások kollektívái.

— Kommunista műszak. A 
debreceni körzeti üzemfőnök
ség gépkarbantartó műhelyé
nek 30 dolgozója szeptember 
27-én kommunista műszakot 
tartott. Célja az őszi csúcsfor
galom segítése volt. A  szak
munkások kocsifogó alátéteket 
készítettek és mérleget javítot
tak, többen pedig nagytakarí
tást végeztek.

— Brigádértekezlet. Sopron 
állomás 11 szocialista brigád
vezetője részére a közelmúlt
ban értekezletet tartottak. Az 
állomásfőnök ismertette az el
múlt félévi eredményeket és 
értékelte a brigádok munkáját. 
Megbeszélték ezen kívül a 
munkaverseny II. félévi célki
tűzéseit is.

OKTÓBER 19-ÉN 

Vasutas operabérlet 
az Erkel Színházba

Az  idén huszadik alkalom
mal bocsátották ki a népszerű 
vasutas opera bérletet. A z 
1980— 81-és évad műsorprog
ramja is jó szórakozást, igazi 
zened élményt ígér. A z első 
előadásra október 19-én, dél
előtt TI órakor kerül sor az 
Erkel Színházban. Bemutatják 
Mozart: Varázsfuvola című
operáját.

A  főbb szerepeket Mészöly 
Katalin, Takács Tamara, K o - 
rondy György, Kováts Kolos. 
Szalma Ferenc és Utó Endre 
alakítja.

— Kirándulás. A  tapolcai 
pályafenntartási főnökség — a 
KTE-program keretében —, 
tanulmányi kirándulást szer
vezett Ménfőcsanak állomásra, 
ahol egy új típusú pályakar
bantartó gépet tanulmányoztak 
működés közben a szakembe
rek.

— Almát szedő vasutasok. 
Már hagyomány, hogy a nyír
egyházi körzeti üzemfőnökség 
szocialista brigádjai ősszel se
gítenek a termények betakarí
tásában. A z idén a nyírbogdá- 
nyi Kossuth termelőszövetke
zet gyümölcsösében öt napig 
almát szedtek, társadalmi 
munkában. A  szövetkezet a 
munkáért járó bért az „Együtt 
Nyíregyházáért”  csekkszámlá
ra fizette be.

É R T E S Í T É S

Értesítjük a MÁV Tiszt
képző Intézet 1953—55. év
ben végzett hallgatóit, hogy 
a 25 éves találkozót 1980. 
október 18-án 11 órakor 
tartjuk Budapesten, az inté
zetben. Mindenkit szeretet
tel vár a szervező bizottság.

Lakáscsere
Elcserélném másfél szobás, össz

komfortos szolnoki lakásomat bu
dapestire. Bármilyen megoldás 
érdekel. Érdeklődni lehet a 33—18, 
illetve a 220—660/437 telefonszá
mon: Szegedi Antal.

Elcserélném földszintes, napos, 
kettő szobás, összkomfortos, gáz
fűtéses MÁV-bérlakásomat taná
csira. Érdeklődni lehet telefonon: 
341—023. Budapest, Festetics u. 4.

Elcserélnénk kétszintes, 3 szo
bás, saját tulajdonú házunkat — 
Budapesttől 6 km, Dunától, 
HÉV-től 10 percre. — A ház 15 
évig adómentes, 75 százalékos ké- 
szültségű. Kérünk lehetőleg ker
tes budapesti vagy közvetlen 
környéki szolgálaté lakást. Ér
deklődni telefonon: 49—71, 191
vagy 181 mellék:'Lehrreich Bélá- 
né.

Elcserélném Metrótól kettő perc
re, zöldövezeti másfél szobás, 
összkomfortos szövetkezett laká
somat nagyobb tanácsi, szövetke
zett, vagy öröklakásra, Budán 
vagy Zuglóban. Lehet nem vas
utas dolgozó is. Érdeklődni: 8,30 
—17 óráig a 34—38, vagy 220— 
660/105 telefonszámon: Gergely.

Elcserélném nagykanizsai két 
szoba komfortos, gázfűtéses, a 
város központjában levő lakáso
mat, budapesti hasonló vagy ki
sebb méretű lakásra, vasutas dol
gozóval. Érdeklődni lehet 18—19 
óra között a budapesti telefonon: 
321—835.

Elcserélném modem, összkom
fortos, 68 négyzetméteres, nagy 
erkélyes MÁV-bérlakásomat, más* * 
fél, kétszobás tanácsi lakásra 
vagy két lakásra, vasutas dolgo* 
zóval. Érdeklődni: Budapest, XV. 
Csillagfürt u. 5. I. 3/a. Beregszá 
szi, este 6—7 között.

Elcserélném Budapest XI., ke
rület Budafok-Albertfalva állo
más túloldalán levő 400 négyzet- 
méteres telekkel övezett földszin
tes MAV-házban másfél szobás 
főbérletet vasutas dolgozóval. Ké
rek: tanácsi, szoba, konyhás la
kást , Budapest bármely kerüle
tében vagy Velence községben. 
Cím: özv. Hegyi Ferencné, 1116 
Budapest, Albertfalva MAV-ház 
189 /a.

Közlekedési ifjúmunkás napok Debrecenben
Debrecen közlekedési válla

latainak KISZ-bizottságai he
tedik alkalommal rendezték 
meg a fiatalok ifjúmunkás 
napját, amelyen 1000-en vet
tek részt A  rendezvénysoro
zat szeptember 4-től lil-Ig 
tartott

A z  ifjúmunkás napokat a 
járműjavító üzem művelődé
si házában nyitották meg. 
Utána politikai, kulturális ve
télkedőre került sor, amelyen 
harmadik lett a M Á V  Üzemi 
KISZ-öizottság csapata.

A  több napos gazdag prog-1 
ramban szerepelt ezenkívül I 
munkásmozgalmi dalverseny, 
vitafórum, különböző sport- 
rendezvények, női és férfi 
kispályás labdarúgás, kézilab
da és asztalitenisz mérkőzé
sek, valamint sakkverseny.

A  járműjavító művelődési 
központjában olimpiai élmény- 
beszámolóra is sor került. 
Ugyanitt rendezték szeptember 
11-én a záróünnepséget is.

A z  összetett versenyben el
ső helyezést ért el a M ÁV  
Üzemi KISZ-öizottság csapa
ta, 2. a Közúti Építő Vál
lalat 3. pedig a Postaigazga
tóság csapata lett.

A  vörös vándorzászlót egy 
évig a győztes csapat őriz
heti.

M AG YAR  VASUTAS

•  Vasutasok Szakszervezetének 
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VILÁG PROLETÁRJAI , EGYESÜLJETEK!Segítség
társadalmi munkában

M isko lti vasutasok
Önjáró konténeremelő

az ároktő i tsz-ben

A miskolci igazgatóság tár
sadalmi, gazdasági vezetői szó
beli megállapodást kötöttek az 
árvíz sújtotta ároktői termelő- 
szövetkezet vezetőivel a beta
karítás és a károk helyreállí
tásának segítésére. Társadal
mi munkát hirdettek a szocia
lista br&gádok részére. A  mis
kolci szolgálati főnökségek és 
a körzet brigádjai vállalták, 
hogy a tsz 60 hektárnyi do
hányföldjéről betakarítják a 
termést.

Szeptember 13-től 24-ig 530- 
an összesen 3180 árát dolgoz- 

' tak.
A vontatási főnökség szak

emberei vállalták hét tehén- 
isitálló elektromos elosztó be
rendezésének a felújítását is. 
A tsz — a szakemberek útmu
tatása alapján — megvásárol
ta a mintegy 50 ezer forint ér
tékű anyagokat, a vasutasok 
pedig felszerelték és üzembe 
helyezték a berendezéseket. A 
társadalmi munka értéke meg
haladta a 30 ezer forintot.

A lm a s z ü re t 
a  N y írs é g b e n

1300 vasutas társadalmi munkája
A  nyíregyházi körzeti üzem- 

főnökség dolgozói társadalmi 
munkában segítették a ter
melőszövetkezetek őszi beta
karítását. Almát szedtek a 
nyíregyházi Ságvári, Vörös 
Csillag, és az apagyi terme
lőszövetkezetekben, valamint 
az llona-tanyai állami gazda
ságban.

Szeptember 20. és 2(7. között 
1300 vasutas 1798 mázsa al
mát szedett. Részt vettek" az 
aknaszüreten az építési- és 
hídfenntartási, valamint a 
pályafenntartási főnökség és 
a villamos vonalfelügyelőség 
dolgozói is. A  munkáért járó 
bért — 44 és félezer forintot 
— az „Együtt Nyíregyházá- 
ért’* mozgalom számlájára 
utalták át.

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
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A vasút háromnegyed évi szállítási mérlege

217 millió 232 ezer utas 
és 97 millió 532 ezer tonna ám

Szeptemberben a vasút 25 
millió 230 ezer utast szállított, 
s ezzel a bázishoz viszonyít
va 98,4, a tervhez képest pe
dig 100,2 százalékos teljesítést 
ért el. A z utaskilométer tel
jesítésének mértéke az össze
hasonlítási alapokhoz viszo
nyítva 100,3, illetve 96,1 száza
lékos.

A személyszállítás minősége 
javult. A  vonatok átlagos zsú
foltsága csökkent, a menet- 
rendszerűség pedig a bázishoz 
képest nőtt. Ez különösen a 
nemzetközi vonatoknál volt 
jelentős, ahol a mutató érté
ke az egy évvél. ezelőtti 56,3 
százalékkal szemben 61,8 szá
zalékot tett ki.

A  vasúti közlekedéssel szem
ben szeptemberben megnőtt az 
áruszállítási igény. Az árufu
varozás iránti kereslet — el
sősorban a cukorrépa-szállítá
sok beindulása és a nemzet
közi forgalom  növekedése 
eredményeként — a hónap 
második felében élénkült meg, 
amikor a szállítás volumene a 
bázisszintet, néhány esetben 
pedig a tervezett értékeket is 
meghaladta.

A vasút szeptemberben

A gyorsabb szá llítás  érdekében

Koordinációs értekezlet a fuvaroztatókkal
Majdnem hárommillió ton

na áru elszállítása vár a szom
bathelyi igazgatóság dolgozói
ra az év utolsó három hónap
jában. Ezt a mennyiséget de
cember 31-ig csak a fuvaroz
tatók és a fuvarozók összehan
golt munkájával lehet zökke
nőimentesen eljuttatni rendel
tetési helyére.

A  szállífbatók és a vasúit ér
dekeit voltak hivatva egyez
tetni azok a tanácskozások, 
amelyeket Nyugat-Dunántú- 
lon szerveztek a közelmúlt
ban. Szeptember 23-án dél

előtt Veszprémben, délután 
Tapolcán, másnap Szombathe
lyen, 25-én Zalaegerszegen,
26-án pedig Celldömölkön 
egyeztetitek a gyárak, mező- 
gazdasági üzemek és vállala
tok érdekeit a vasút lehetősé
geivel.

Az első ízben rendezett kör
zeti egyeztető tárgyalások 
eredményei majd a hét végi 
szállítások jobb kihasználásá
ban, a vagonok gyorsabb ki- 
és berakásában tükröződnek az 
igazgatóság területén.

H ARMINCÉVES

11 m illió 463 ezer tonna 
árut szállított,

s ezzel 1979 azonos időszakát 
alapul véve 99,3, a tervhez vi
szonyítva pedig 94,6 százalékos 
teljesítést ért el.

Az áruszállítás átlagos tá
volsága, a nemzetközi szállí
tás részarányának emelkedése 
révén, a bázisbeli 183,5 km- 
roly illetve a tervezett 186,4 
km-ről 188,5 km-re nőtt. A 
szállítási távolság emelkedésé
nek eredményeként a díjsza
bási árutonna-kilométer telje
sítmény az elszállított tonna- 
mennyiségnél lényegesen ked
vezőbben — 102,1 és 95,7 szá
zalékra — alakult.

A múlt év szeptemberéhez 
képest a vasúton fuvarozott 
árumennyiség a belföldi for
galomban 4,9 százalékkal (353 
ezer tonnával) csökkent, az 
export, import és tranzit for
galmaknál viszont 9,9, 0,7 és 
9,5 százalékkal nőtt. Az export
és tranzitforgalomban a több
letszállítás volumene megha
ladta a 100, illetve a 200 ezer 
tonnát.

Az exportforgalomban a 
tervben meghatározott áru- 
szállítási feladatát 4,8 száza
lékkal túlteljesítette a vasút, 
a belföldi, im port- és tranzit- 
szállításoknál azonban a terv
től 6-1, 6,4, illetve 7,7 száza
lék a lemaradás.

A kocsiigényes áruszállítás
nál

a tervhez viszonyítva 95,2,
a bázishoz képest pedig
98,1 százalékos a teljesítés.
A szállítási igény megélén

külése, ezenbelül a nemzet
közi szállítások bázishoz vi
szonyított emelkedése kedve
zően hatott a fuvardíj-bevéte
lek alakulására. Jól szem lél
teti ezt, hogy a vasút fuvar
díjbevételi tervét szeptember
ben

mintegy 3 százalékkal —
40 m illió forinttal — túl

teljesítette.
Az áruszállítás legfonto-

sabb műszaki-gazdasági mu- 
közi szállítások bázishoz v i- 
tatószámainak egy része ki
elégítően alakult. A  tehervona
ti villamos mozdonyok napi 
hasznos futása (385 km) meg
felelt a tervezett értéknek, a 
nagy dízelmozdonyok napi 
hasznos futásteljesítménye pe
dig egy százalékkal meghalad
ta a tervben előírt szintet. A 
géprevárási esetek száma 6, a 
vonatácsorgási esetek pedig 16 
százalékkal volt kevesebb, 
mint 1979 szeptemberében.

A bázishoz képest alhálóza
ton tartózkodott idegen teher
kocsik számának

3,3 százalékos emelkedése
mellett a külföldön levő
MÁV-kocsik száma 22,5 

százalékkal nőtt.
Ennek, valamint az OPW túl
lépés csökkenésének a hatásá
ra a nemzet közi teherkocsi - 
gazdálkodás-követelést kife
jező kocsinapegyenlege 1,2 
százalékkal kedvezőbb, mint 
egy évvel korábban volt.

A teherkocsik időbeni ki
használása továbbra is kedve
zőtlen. Ez összefügg azzal a 
szállítókapacitás-veszteséggel, 
amely elsősorban a szomszéd 
vasutak nem kielégítő fogadási 
készsége miatt előfordult 
nagytömegű vonatfeloszlatá
sokban nyilvánult meg. A te
herkocsik statikus kihasználá
sa viszont valamivel kedve
zőbb a bázisértéknél, a terve
zett szintet azonban nem érte 
el.

Az év eddig eltelt kilenc hó
napjában

a vasút 97 m illió 532 ezer 
tonna árut szállított,

amely 97,9 százalékos bázis, 
illetve 94,4 százalékos tervtel
jesítésnek felel meg. A lema
radás abszolút értéke megha
ladja a 2,1 millió, illetve 5,8 
m illió tonnát.

Az elszállított utasok száma 
217 millió 232 ezer, amely 97,4, 
illetve 98,8 százalékos telje
sítést jelent.

A józsefvárosi konténer-pályaudvaron néhány hónapja 
egy speciális gépjármű hordja, viszi, rendezi a szállító
tartályokat. A 20 és 40 „lábas” konténerek mozgatására 
alkalmas járművet a MÁV februárban vásárolta a Pagni 
olasz cégtől. Egy műszakban 80—100 konténert képes 
megmozgatni, illetve a itároüóhelyen egymásra rakni.

Kiss Gyula, a terminál vezetője elmondta, hogy még 
az idén beállítanak egy angol gyártmányú kis és 10 köb
méteres konténerek rendezésére alkalmas hasonló moz
górakodót Ezzel egy időben elkészül az új 25/6 tonnás 
bakdaru, amelynek üzembe állításával lényegesen meg
gyorsul a konténerek ki- és berakása.

Munkásgyűlés a Kőér utcában
A Szak- és Szerelőipari Főnökség brigádjai 

pótfel ajánl ásókkal segítik a tervteljesítést
Munkásgyűlés volt október 

6-án a MÁV Szak- és Szerelő- 
ipari Főnökség Kőér utcai köz
ponti telephelyén. Puskás 
György igazgató, a főnökség 
43 szocialista brigádjának 150 
képviselője előtt ismertette az 
V. ötéves tervidőszak eddigi 
mérlegét és az 1980-as év első 
félévi tervteljesítésével kap
csolatban a szakosztály érté
kelését, a cselekvési program
ban foglaltak megvalósítását.

A főnökség az V. ötéves terv 
gazdasági feladatait az elmúlt 
években eredményesen telje
sítette. Az 1979. évi munkáju
kat Vezérigazgatói Dicsérettel 
ismerték el. Hogy a tervidő
szak, s a gazdasági év még 
soron lévő feladatait az eddi

a társadalombiztosítás 
szakszervezeti irányítása

A társadalombiztosítás szakszervezeti irányításának 
30. évfordulója alkalmából jubileum i ülést tartottak ok
tóber 1-én a SZOT Központi Iskolán. Dr. Csehák Judit, 
a SZOT titkára megnyitója után dr. Barto® István, a 
SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságának főigaz
gatója méltatta a magyar társadalombiztosítás fejlődé
sének útját, a munkásmozgalom és a társadalombizto
sítás összefüggéseit, kapcsolatait, az élért eredménye
ket, továbbá az elkövetkező évek társadalombiztosítási 
feladatait

Ezt követően Koszorús, Ferenc, a  vasutas-szakszer
vezet főtitkára az iparági, ágazati szakszervezeti szer
vek társadalombiztosítási tevékenységéről, majd dr. 
Ágoston József, a Szakszervezetek Csongrád megyei 
Tanácsának vezető titkára az SzMT-k társadalombiz
tosítási munkálj áról tartott előadást.

Koszorús Ferenc méltatta a  társadalombiztosítás 
helyét, szerepét a szakszervezeti mozgalomban. Ismer
tette a vasutas-szakszervezet társadalombiztosítási irá
nyító, mozgalmi, szervező, ellátási munkáját — szoro
san kapcsolódva a 1/2% "os ÓTA tevékenységéhez — 
amely szintén 30 éves múltra tekint vissza. Eredményei 
elválaszthatatlanok a magyar társadalombiztosítás fe j
lődésétől. Kifejezte elismerését azoknak, akik ezt a ma
gas fokú hivatásszeretet és fegyelmet követelő munkát 
vállalták és végzik a dolgozók érdekében. Megköszönte a 
Társadalombiztosítási Főigazgatóság és az igazgatóságok 
által nyújtott támogatást, segítséget.

Szakszervezetünk november második felében egy 
központi és hat területi ülésen emlékezik m ajd meg 
erről a fontok jubileumról.

■ M H a M tn a n M a r-''

Az áruk védelme, a kocsifosztogatás megakadályozása fontos feladat. Rákosrendezőn 
Mészáros Mihály főren dé» és Szepesi Lajos törzsőrmester ellenőrzi a  teherkocsik

zárait
(Laczkó Ildikó felvétele)

giekhez méltóan teljesíthesse 
a főnökség, a folyamatban lé
vő munkák lajstromának meg
tárgyalásával folytatta mun
káját a tanácskozás.

A gazdasági egységekre há
ruló tennivalók közül kiemel
kedő fontosságú a Tatai úti 
munkásszálló gáz- és központi 
fűtés szerelésének, valamint a 
Landler Jenő Járműjavító 
Üzemiben folyó munkának mi
előbbi befejezése.

A fémipari üzem dolgozói
nak figyelmét elsősorban a 
Nyugati pályaudvar 4-es szek
ciójának, a Tatai úti munkás- 
szálló, a kőbányai kertészet, 
valamint a Keleti pályaudvar 
kazánház munkáinak elvégzé
sére hívta fél az igazgató.

A tmk-üzemnek a téliesí
tettre való felkészülésben, a 
gépjavító csoportnak pedig a 
meghibásodott gépek időben 
történő megjavításában lesz 
fontos szerepe.

Az igazgató tájékoztatója 
irtán a  szocialista brigádok, 
termelést segítő felajánlásai
nak ismertetésével folytatódott 
a munkásgyűlés.

A fűtés- és gázszerelő épí
tésvezetőség négy brigádja 
például vállalta, hogy a KPM 
tervet megelőzően a szükséges 
munkákat október 15-ig be
fejezik.

A Vörös Hajnal szocialista 
brigád tagjai felajánlották, 
hogy a kőbányai kertészet 
üvegházát a hónap végére, a 
Keleti pályaudvar kazánház 
szerkezeti részeit pedig októ
ber 25-ig elkészítik.

A  Landler Jenő ifjúsági bri
gád kollektívája november 
30-ig elkészít 80 útátjáró ele
met és a Nyugati pályaudvar 
perontetejének 12 oszlopát 
(Utóbbi a VI. ötéves terv első 
évére esik.)

Társadalmi munkában gyárt
ja  a  FOKKER magasállványok 
felújításához szükséges eleme
ket, valamint elvégzi a Nyu
gati pályaudvar perontetőinek 
munkáihoz szükséges lemez
olló főjavítását a Rákóczi bri
gád.

A Szabadság brigád tagjai 
a Nyugati pályaudvar felújí
tási munkáinak 4. szekciós 
részét és a Tatai úti munkás- 
szálló árnyékoló szerkezetét 
készítik el október 30-ig.
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Száz éve született Lukács T U l i 4 A  sikeres szervezőmunka titka:
“ I

A  vasutas munkásmozgalom 
egykori kiemelkedő vezetője, 
Lukács Gyula 1800. október 
26-ám született a Szolnok 
megyei Jászalsószentgyörgyön. 
Az elemi iskola elvégzése 
után asztalos szakmáit tanult, 
majd egy évtizedig Német- 
és Csehországban, Svájcban és 
Ausztriáiban dolgozott. 1902. 
május 3-án Becsben csatla
kozott a  munkásmozgalom
hoz, amelynek haláláig har
cosa maradt. 1902 és 1908 kö

zött az Osztrák Famunkás 
Szövetség tagja volt.

1908 szeptemberében tért 
haza. Miután rövid idő alatt 
megfordult Ganz vasúti ko
csigyárában, s Weiss Manfréd

dekek figyelem be vétele ér
dekében biztos helyen egy 
vasutast jelöljön  képviselőnek 
a pártvezetőség. Mónus azzal 
utasította el a kérést, hogy a 
pártvezetőség már lezárta a

csepeli lőszergyárában, majd a  ̂ * „ ¿ 5
MÁV Északi Főműhelyében 
állapodott meg. 1910. március 
4-től 1920. szeptember 11-ig 
dolgozott a főműhelyben, s 
1920-ban nem jószántából 
vált meg munkahelyétől.

A  X IX . választókerületi 
pártszervezet — amelynek 
élén állt — a főváros leg
jelentékenyebb ellenzéki párt- 
szervezete volt. Bgy 1931-es 
rendőrségi jelentés szerint ez 
a -pártszervezet „Vági István 

Az MSZDP XXV. kongresz- és Lukács Gyula kerülete. Á l-

a személyes példam utatás

Az illegális vasutasmozgalomban

Lukács Gyula a főműhely
ben bekapcsolódott a vasuta
sok illegális szabadszervezeti 
mozgalmába. Hamarosan bi
zalm iférfi lett, a háborúelle
nes megmozdulások egyik 
szervezője, s az országos ve
zetőség tagja.

1917. augusztus 23-án a 
Vasutas Szabad Szervezet kül
dötteinek országos értekezle
tén ő  ismertette a vasutas 
szövetség alapszabályait, amit 
a -megjelentek egyhangúlag 
elfogadtak. Előterjesztésében 
hangsúlyozta a  szervezett vas
úti munkások oktatásának je
lentőségét, hogy ne csak ér
zelmileg azonosuljanak a szo
cializmussal, hanem tudomá
nyos képzés biztosítsa osz
tálytudatosságukat. „Oktatási 
programot kell kidolgozni, és 
még a legkisebb vidéki he
lyen is minden évben több 
tudományos előadást kell tar
tani** — mondotta.

1917. október 31-én, a régi 
országház üléstermében tar
tott impozáns vasutas nagy
gyűlésen ugyancsak ő  indo
kolta a Vasutasok Országos 
Szövetsége megalakításának, 
illetve engedélyezésének szük
ségességét. „M i alapszabályt 
kérünk — hangsúlyozta —, de 
nem törődvén azzal, hogy ka
punk-e vagy sem, rendíthe
tetlenül harcolunk a tisztessé
ges megélhetésért.**

A  szakszervezetek 1918. má
jusi, rendkívüli kongresszu
sán így összegezte az elmúlt lekedetet**, hangsúlyozva azt

tári üzemek alkalmazottai és 
a vasutasok legelemibb jo
gaiktól vannak megfosztva, a 
szervezkedés terén csak föld
alatti munkát végezhetnek. 
Fél év sem volt elég, hogy az 
alapszabályaikat jóváhagy
ják.**

1918. november 16-án a 
Nemzeti Tanács Nagy választ
mánya az Országház kupola
csarnokában elfogadta azt a 
Nép határozatot, amely ki
mondta „Magyarország min
den más államtól független és 
önálló népköztársaság**. Lu
kács Gyula az új Magyaror
szágért folytatott 'harcának 
elismeréseként november 15- 
én a «következő .táviratot kap
ta a Nemzeti Tanács Intéző 
Bizottságától: „Értesítjük,
hogy a Nemzeti Tanács Nagy
választmányába kiküldetett. 
Nagy választmány szombaton 
délelőtt 11 órakor ülést tart 
az Országiház kupolatermében. 
Megjelenését okvetlenül kér
jük. A  sürgöny igazoló jegyiül! 
szolgál.” Tehát egyike volt 
azoknak, akik megszavazták 
a népköztársaságról szóló 
törvényt, s tanúja lehetett, 
milyen kitörő lelkesedéssel 
fogadták azt a  parlament 
előtt várakozó százezrek.

A Magyarországi Vasutasok 
Szövetségének 1918. novem
ber 24-i alakuló értekezlete 
Lukács Gyulát az ideiglenes 
vezetőségbe választotta. Eb
ben a minőségében kiemelke
dő szerepet 'töltött be a Szö
vetség szakosztályainak meg
szervezésében, és a  januári 
kongresszus előkészítésében.

Az első magyar munkásha- 
talom új követelményeket tá
masztott a vasutasmozgalom 
vezetőivel szemben. A  Forra
dalmi Kormányzótanács má
jus közepén kormányzótaná
csi biztosként Nagykanizsára 
küldte Lukács Gyulát az A l- 
só-Zala megyei direktórium 
munkájának ellenőrzésére és 
segítésére. Első teendői között 
szerepelt a proletárgyenmekek 
nyaral tatásának előkészítése. 
Személyes fellépésének is ré
sze volt abban, hogy a nagy
kanizsai vasutasok többsége 
nem csatlakozott a  június ele 
ji ellenforradalmi vasutas
sztrájkhoz, sőt, határozottan 
elítélte azt mint „hitvány és 
proletárhoz nem méltó cse-

h ónapok keserű tapasztala
tait: „A  demokráciának ebben 
a fényes korszakában a kincs-

is, hogy „a proletáriátus ne
vében fegyverrel is kész sík- 
rászállni ellene.**

A nagygyűlések szónoka
Az ellenforradalom győzel

me után Lukács Gyulát Bala- 
tonszentgyörgyön tartóztatták 
le, s közel hat hónapig Nagy
kanizsán tartották foga. Sza
badulása után azonnal be
kapcsolódott annak a harc
nak az irányításába, amely
ben az osztálytudatos vasúti 
munkásság memorandumok
kal s munkabeszüntetésekkel 
védte szervezetét és addig 
kiharcolt vívmányait.

A  kormány 1921 szeptembe
rében betiltotta a Magyar 
Vasutast. A  -vasutas-szakszer
vezet sorsát pedig a jobbolda
li szociáldemokrata vezetőkés 
a kormány képviselői által 
1921 decemberében aláírt 
Bethlen—Peyer paktum pe
csételte meg. A  vasúti mun
kások osztályharcos küzdelme 
azonban folytatódott.

1922. március 31-én, a Ta
nácsköztársaság leverése utá
ni első nyilvános vasúti gyű
lésen négyezren jelentek meg 
a vasmunkások otthonában. A 
gyűlés szónoka, Lukács Gyula 
harciba hívta a részvevőket 
gazdasági helyzetük romlása 
és az ellenük irányuló politi
kai terror ellen. Ebben az év
ben az osztálytudatos vasúti 
műhelymunkásak ismét mun
kaszünettel ünnepelték május 
1-ét. Július 3-án három nagy
gyűlést tartottak a fővárosi

vasúti műhelymunkások. Az 
Északi Főműhely munkásai a 
Kőbányai út és Hungária út 
sarkán levő vendéglőiben gyü
lekeztek, a pályamunkások a 
vasmunkás otthoniban, az Ist- 
vántelki* Főműhely munkásai 
pedig a  rákospalotai Munkás- 
otthonban. Mindhárom gyűlé
sen Lukács Gyula szónokolt. 
A  mozgalom nem korlátozó
dott a  fővárosra. Lukács Gyu
la július 14-én a miskolci 
vasutasoknak tartott előadást, 
27-én a pécsieknek, s 30-án a 
székesfehérváriaknak.

A  bátor és kitartó szervező 
munka eredményeként 1922 
végére megkétszereződött az 
illegális vasutas szabadszerve
zet taglészáma. A  MÁV veze
tői ekkor már nem térhettek 
ki tovább a júliusi gyűlése
ken megválasztott 5 tagú bi
zottsággal! való tárgyalás elől, 
melynek Lukács Gyula is tag
ja  volt.

Az 1926-os parlamenti vá
lasztások előtt Lukács Gyula 
az illegális vasutasmozgalom 
két másik vezetőjével, Szőcs 
Áronnal és Krempánszky Va
lérrel együtt felkereste Mó
nus Illést, az MSZDP parla
menti frakciójának titkárát, s 
előterjesztették a vasutasmoz
galom vezetőségének azt a kí
vánságát, hogy a vasutas 
szempontok és a választási ér

szusán, 1928 januárjában 
Madzsar Józseffel és Halász 
Alfréddal együtt határozati 
javaslatot terjesztett be, m ely
ben indítványozta, hogy a 
kongresszus ne fogadja el a 
pártvezetőség jelentését.

Lukács Gyula az ellenforra
dalmi rendszerben a pártve
zetőség baloldali ellenzéke
ként harcolt a proletár osz
tálypolitikáért a szociálde
mokrata pártban. A  pártkong
resszusokon a  neve mindig ott 
szerepelt a pártvezetőség h i
vatalos 'listájával szembeállí
tott ellenzéki listáin. A  párt
vezetőség és a szociáldemok
rata parlamenti képviselők 
tevékenysége felett gyakorolt 
elvi bírálatát a saját párt
szervezetében, a faimunkások 
szakszervezetéiben és a vas
utasok körében kifejtett fá 
radságos, példamutatóan ál* 
dozatos szervező és nevelő 
munkája támasztotta alá.

landó helyiségük nincs, mert 
a központ akadályozni igyek
szik működésüket. Vágin és 
Lukácson kívül a kerületben 
máj? számottevő ellenzéki ve
zető nincs. Az itt lakók jó 
része egyszerű munkás, akik 
Vágiékhoz állandó személyes 
kapcsolatok miatt ragaszkod
nak. Vági kizárását nem vet
ték tudomásain, őt továbbra is 
elnöküknek .tekintik, és ha a 
központ ezt megakadályozza, 
kiválnak a pártból.” A  rend
őrségi jelentés kitért arra is, 
hogy ‘ az ellenzéki vezetés 
alatt álló XXI. választókerü- 
leti pártszervezet (IX. Fe
renc tér) — melynek végre
hajtó bizottságában dolgozott 
Hámán Kató is — szorosan 
együttműködik a XIX . kerü
letivel, s az utóbbi egyes- tit
kos üléseit is a XXI. párt- 
szervezet Marton u. 28. szám 
alatti helyiségében tartja.

A  közelmúltban Budapes
ten, a SZOT székházéban 
Kiss Károlytól, a Szakszer
vezetek Országos Tanácsá
nak a lel nőké tői vette át a 
Szocialista Kultúráért ki
tüntetést Kiss Balázsné. A

szóra, s többüket a hetedik 
osztály megkezdése előtt 
még az alsóbb osztályok 
magánvizsgáira is fel kel
lett készíteni.

Három év távlatában az 
eredmények önmagukért

művelődésügyi miniszter beszélnek: ismereteik, álta-

Ismét az első vonalban
Lukács Gyula nem volt 

tagja a kommunista pártnak, 
mégsem ¡tekinthetjük vélet
lennek, hogy az ellenforradal
mi rendszer belbiztonsági 
szervei kommunistának minő
sítették. A  m. kir. csendőrség 
nyomozó osztályparancsnoksá
gának a belügyminiszter 
számára írt 985/B. kt. 1932. 
sz. jelentése bizalmas értesü
lésre hivatkozva közölte, hogy 
,jl KM P a közlekedési mun
kások és alkalmazottak meg
szervezésével Lukács Gyula 
volt MÁV Északi főműhelyi 
asztalost bízta meg, ki jelen
leg a székesfővárosi autóbusz 
üzemnél van alkalmazva, és 
Budapesten Baross u. 111. sz. 
alatt lakik. Nevezett műkö
dése kiterjed a vasutasokra, 
a villamos vasutasokra és az 
autóbusz üzem alkalmazottai
ra. Lukács a forradalom előtt 
és alatt dr. Landler Jenő volt 
népbiztos legszűkebb környe
zetéhez tartozott, és külföldöv 
is fenntartotta vele az össze 
köttetési.**

Még folytak Budán a  har
cok, amikor 1945. január 25- 
én Czipszer (Csanádi) György 
elnökletével megalakult a 
MÁV Igazgatóság Üzemi Bi
zottsága. Tagjainak sorában 
ott találjuk Lukács Gyulát 
Az ÜB széles körű tevékeny 
séget fejtett ki a vasúti for 
galom megindítása és fenn
tartása, a vasutasok érdekvé
delme és a demokratikus át
alakulás biztosítása érdeké
ben.

Amikor a kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter 1945. 
június 9-i rendeleté értelmé
b ő l megszűnt az Igazgatóság 
Üzemi Bizottsága, Lukács 
Gyula minden energiáját a 
vasutas szakszervezet meg
szervezésére áldozta. A  Ma
gyar Vasutasok és Hajósok 
Országos Szabad Szakszerve
zete 1945. november 25-i, el
ső kongresszusán a szakszer
vezet II. ad elnökévé választot
ták a szociáldemokrata párt
hoz tartozó, 65 éves Lukács 
Gyulát. A  szakszervezet I. al- 
elnöke, Pászty Károly, a Ma
gyar Kommunista Párt tagja, 
Lukács régi harcostársa és 
barátja lett. A  szakszervezet
1947 decemberében tartott II. 
kongresszusa mindkettőjüket 
ismét alelnökké választotta.
1948 tavaszán, 76 éves korá
ban elhunyt Pászty Károly, 
Lukács Gyula pedig nemkí
vánatos személy lett a szak- 
szervezet vezetőségében.

Kegyetlenül nehéz, embert 
próbáló évek következtek a 
mozgalom sok régi harcosa, 
köztük Lukács Gyula számá
ra is, amíg az MiDP Központi 
Vezetősége .1956. augusztus 1- 
én értesítette, hogy határozat 
született a régi párttagok fo 
kozott megbecsülésére. Ennek 
alapján a régi párttagok nyil
vántartásába vették, s kitün
tették a  Munka Érdemrend
del.

A  Vasutasok Szakszerveze
tének október 20—21-én tar
tott IV. kongresszusa a  köz
ponti vezetőség tagjai sorába 
választotta. Megromlott
egészségi állapota ellenére 
részt vállalt az ellenforrada

lom  okozta eszmei-politikai 
zűrzavar felszámolásában, az 
élet normalizálásában. 1959. 
szeptember 17-én, 79 éves ko- | 
rában elhunyt. Szakszerveze
tünk saját halottjaként te
mette el a rákoskeresztúri te
metőben.

Lukács Gyula születésének 
100. évfordulóján megbecsü
léssel tisztelgünk a  vasutas 
munkásmozgalom kiemelkedő 
harcosának emfléke előtt.

Gadanecz Béla

által adományozott elisme
rés után munkahelyén, 
Celldömölkön beszélgettünk 
a kitüntetettel.

— 1977-ben lettem sze
mélyzeti vezető a vasút
állomáson — mondja —. 
Az akkortájt alakult köz
művelődési bizottság titká
ri tisztét is rám ruházták. 
Akkor tudtam meg, hogy a 
hozzánk tartozó 520 dolgozó 
közül nyolcvanon nem fe
jezték be az általános isko
lát. Itt valamit tenni kell. 
Ez érlelődött meg bennem. 
Amikor elképzelésemet ki- 
mondtam, két nagyon lel
kes segítőt is találtam a 
KISZ-titkár és az ifjúsági 
felelős személyében.

Elkezdődött a szervezés. 
Felméréseket készítettek, 
tárgyaltak az iskolával, 
egyeztették az egyes mun
kahelyeken foglalkoztatot
tak beosztását. A legnehe
zebb az emberek meggyő
zése volt.

— Nehezen akarták meg
érteni a javakorban levő, 
kérges kezű vasutasok a ta
nulás szükségességét — em
lékezik Kiss Balázsné. — 
Mi is éreztük, nem mindegy 
évtizedek lepergése után 
újra az iskolapadba ülni, és 
a nehéz szolgálat előtt vagv 
után könyvet és füzetet 
forgatni. De hallgattak a jó

lános műveltségük gyarapí
tása után harmincon szerez
ték meg az alapműveltséget 
igazoló okiratot. Jelenleg, 
az iskolaidény kezdetén 
már ismét több jelentkezé
si lapot tart magánál Kiss 
Balázsné, aki a július elejé
től megalakult körzeti 
üzemfőnökség személyzeti 
vezetőjeként az eddiginél 
nagyobb területen segíti a 
közművelődést.

— Területünkön jónak 
mondható a közművelődés. 
Egy-egy centrumban, így 
Ajkán, Pápán és itt Celldö
mölkön is m egfelelő kultu
rális lehetőségek vannak. 
Városunkban a Kemenes
aljái Művelődési Központot 
szakszervezetünk anyagilag 
is segíti a vasutasság érde
kében. Ennek ellenére sze
retnénk az állomáson egy 
klubhelyiséget kialakítani. 
Még nem tudjuk, hol és ho
gyan . . .  Bízom benne, hogy 
találunk megoldást.

Ide kívánkozik, hogy 
Kiss Balázsné maga is 
rendszeresén tanult. 1966- 
ban került a M ÁV-hoz ta
nulónak. Pénztárosként — 
forduló szolgálatban — 
mint feleség és két kiskorú 
gvermek édesanyja szerezte 
meg a szakvizsgákat.

Sz. Jakab

HUSZONÖT EVES

a Répeeszentgyörfyi MÁV Nevelőotthon
Száz általános iskolás tanul az egykori kastély öreg falai között

Ebben az éviben ünnepli 
fennállásának 25. jubileumát a 
Répceszentgyöngyi MÁV Neve
lőotthon. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk az intézmény 
fejlődésének történetéről, az 
itt folyó pedagógiai munkáról 
Csöndes János Igazgatóval.

Az irodában fényképekkel 
illusztrált albumot lapozgatok. 
Az évforduló alkalmából ké
szítette az intézet. A nevelő- 
otthon története, fejlődése ele
venedik meg a lapokon. Az 
épületet 1783 és 1795 között 
építették késő-barokk stílus
ban. A  felszabadulásig hazai 
és külföldi előkelőségek birto
kában volt.

1945 után rendőrök, majd 
különböző szervezetek tanfo- 
lyamhallgatói tanultak a falak 
között.

— Mi indokolta azt, hogy 
Szeged, Kaposvár, Kőszeg és 
Békéscsaba után Répceszent- 
györgyön is nevelőotthona le
gyen a MÁV-nak?

— Több ojca is van ennek — 
válaszolja az igazgató. — A 
háború után sok volt még a 
vasutas árVagyerek, aztán az 
őrházakban élők gyermekeinek 
oktatását is métg kellett oldani. 
Az intézet létrehozását a sok- 
gyermekes családok is sürget
ték.

Kezdetben három pedagógus 
nagy lelkesedéssel, de enge
dély nélkül kezdte a 10—14 
éves fiúk tanítását, nevelését. 
A költségvetéssel még nem 
rendelkező otthon a pénzügyi 
támogatást a testvéri intézmé
nyektől kapta. A hivatalos en
gedély csak 1956 januárjában 
étkezett meg.

Csöndes Jánost 1958-ban bíz
ták meg az intézet igazgatásá
val.

— Akkor éppen felújítás 
előtt állt a kastély — emléke
zik az igazgató. — A legfonto
sabb teendő a víz bevezetése 
és a szerényvízhálózat kiépítése 
volt. Az udvart is rendbe kel
lett hozni. Esős időben bokáig 
ért a sár. Hamarosan befejez
tük a közművesítést, majd 
1959-ben 1500 négyzetméteres 
,Jbetonszőnyeget”  kapott az ud
var. 1962-ben a régi pálma
házból torna- és kultúrtermet 
építettünk. Néhány év múlva 
elkészült a futball- és a futó
pálya is. A gyerekek sokat se

gítettek*. Ennek az összefo
gásnak köszönhető, hogy a het
venes évek elején már csóna
kázó tóval is büszkélkedhet
tünk.

A nevelőotthonban megta
lálható az általános iskolai ok
tatáshoz szükséges valamennyi 
segéd- és szem léltető eszköz. 
1956-ban már vetítőterem  is 
volt a kastélyban. Ezt tíz év
vel ezelőtt széles vásznú fil
mek vetítésére alkalmas gép
pel szerelték feL A termekből 
a tévé- és rádiókészülékek sem 
hiányoznak. A gyerekek kép
zéséről nyolc pedagógus gon
doskodik.

A MÁV gondoskodik a tan
szer- és tisztítóeszköz-ellátás
ról, ruháról, cipőről. A szülők 
a családi pótlék összegévei já
rulnak hozzá a teljes ellátás 
költségeihez. Valamennyi gyer
meknek több váltás ruhája 
van. A kirándulások költsége
it sem kell a szülőknek téríte
ni. A statisztikai adatok sze
rint a gyerekek hatvan száza
léka később a vasútnál helyez
kedik el.

A hetvenes évek elejétől a 
120 gyerek helyett már csak 
százan tanulnak a falak kö
zött. Ezért 1978-ban a közle
kedés és postaügyi miniszter 
elrendelte, hogy a vasutasok

gyermekein kívül az ágazathoz 
tartozó dolgozók gyermekei is 
helyet kapjanak itt.

— A létszámcsökkenés tu
lajdonképpen nálunk pozitív 
jelenség — jegyzi meg Csön
des János. — Ez azt bizonyít
ja, hogy már kevesebb az árva 
gyerek és javult a vasutas csa
ládok. szociális helyzete. Egy
re kevesebb az őrház is. En
nek ellenére persze még van 
tennivalónk. Szívesen fogad
juk és neveljük a közlekedés 
és hírközlés valamennyi ágá
hoz tartozó szülők gyermekeit 
negyedszázados intézményünk
ben . . .

A  25 éves Jubileum alkalmá
ból, szeptember 26-áp kultúr
műsorral egybekötött ünnep
ségre került sor Répceszent- 
gyargyön, melyen részt vett 
Szemők Béla, a vasutas-szak
szervezet titkára, dr. Rimóczy 
László, a Vezérigazgatóság 
Munkaügyi és Szociálpolitikai 
Szakosztályának vezetője, dr. 
Horváth Lajos, a szombathelyi 
igazgatóság vezetője, a terüle
ti szakszervezeti bizottság és a 
járás képviselői, az egykori ta
nulók és az intézményt pat
ronáló szocialista brigádok. Az 
ünnepségen dr. Rimóczy Lász
ló mondott beszédet.

Sz. Jakab István

Rimóczi László szakosztályvezető oklevelet ad át Csön
des János igazgatónak
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Szakszervezetünk nevelő ihunkáját I
minden szinten fejlődés jellem ezte I

Szakszervezetünk IX. kong
resszusa kiemelten foglalko
zott a nevelés, a tudatformá
lás fontosságával, politikai je 
lentőségével. Célként tűzte ki 
a művelődés színvonalának 
emelését. Az eltelt öt év alatt 
szakszervezetünk nevelő mun
kája sokat fejlődött. Erősödött 
többek között a vezetők és a 
dolgozók kapcsolata. Jó ered
mények születtek a művelő
désben, a személyiségformá
lásban, az agitáció- és propa
gandamunkában. Az alapszer
vezetek munkája is tartalma
sabbá, sokoldalúbbá vált. 
Mindehhez kedvezőbb feltéte
leket teremtett a bizalmiak 
jogkörének bővülése. Társa
dalmi aktivitásuk, egyéni pél
damutatásuk ösztönző hatás
sal volt a kollektívák szemlé
letének, magatartásának for
málására is.

Az agitációs és propaganda- 
munka középpontjában termé
szetesen a tervfeladatok meg
valósításának segítése állt. A 
szakszervezeti bizottságok so
kat tettek a takarékosabb és 
hatékonyabb gazdálkodás ér
dekében. Azokon a szolgálati 
helyeken, amelyeken a mun
kahelyi vezetők fontosnak tar
tották a tagság részletes tájé
koztatását a termeléssel ösz- 
szefüggő legfontosabb kérdé
sekről, ott a dolgozók hozzá
értéssel és aktívan segítették 
a gondok orvoslását. Sajnos 
az is előfordult, hogy a külön
böző fórumokon elhangzott jo 
gos bírálatot egyes vezetők 
nem vették komolyan, a vá
laszok meggyőződés nélküliek 
voltak. A dolgozók egy részét 
passzivitásra késztette a „hiá
ba szólsz, úgy sem történik 
semmi!”  szemlélet. Szerencsé
re ez nem általános jelenség.

A tömegpolitikai oktatásban 
a tagság egyharmada vett részt

Egy-egy szolgálati hely te
vékenysége, munkája mindig 
szoros összefüggésben van az 
ott dolgozók politikai felké
szültségével, műveltségi szín
vonalával. A szakszervezeti tö
megpolitikai oktatásnak is 
egyik legfontosabb célkitűzése 
ennek a felismerésnek a szol
gálata. Az elmúlt években  — 
tartalmában és minőségében 
— sokat fejlődött ez a képz/  
forma. Hatékonyan szolgálta 
szakszervezetünk eszmei, po
litikai befolyásának erősödé
sét, a tagság aktivitásának ki
bontakozását, a marxista—le
ninista világnézet, a dialekti
kus gondolkodás elmélyítését.

A tömegpoHtákai oktatásban 
a tagság egyharmada vesz 
részt. Sok üzemben, szolgálati 
főnökségen helyi, aktuális gaz
daságpolitikai tudnivalókkal 
egészítették ki a központi 
anyagot. A propagandisták to
vábbképzéséről szakszerveze
tünk a balatonkenesei oktatá
si központban, az SZMT-éknél 
és az SZBT-éknél külön is 
gondoskodott. A bizalmiak és 
helyetteseik képzése során 
gyakorlattá vált, hogy a na
gyobb szolgálati helyek gaz
dasági vezetői is részt vettek 
a bizalmi tanfolyamokon. Ez
által kölcsönösen megismer

hették egymás gondjait, jogait 
és kötelességeit.

A balatonkenesei oktatási 
központ korszerű feltételek 
között végzi munkáját. Kiala
kultak az állandó tanfolyam
típusok, amelyeken jól felké
szült oktatógárda működik 
közre. A tematika olyan szak
mai tudnivalókkal egészült ki, 
am ely‘ a vasúti munka haté
konyságát konkrétan is segíti.

Jó eredmények születtek a 
felnőttoktatás legnehezebb te
rületén, az általános iskolai 
képzésben is. ö t  év alatt csak
nem négy százalékkal csök
kent az általános iskolai vég
zettséggel nem rendelkezők 
száma. A hagyományos mód
szereken kívül Szombathe
lyen, Szegeden, Budapesten és 
Debrecenben intenzív oktatást 
vezettek be. A közép- és fe l
sőfokú képzés már kevesebb 
agitációs munkát igényelt. Az 
esti és levelező tagozatokon 
elsősorban fiatal szakmunká
sok vettek részt. A  továbbta
nulók több mint egyharmada 
nő volt. A felsőfokú szakem
berek utánpótlására több he
lyütt igénybe vették a fiatal 
szakmunkások (SZÉT) egyete
mi, főiskolai képzésének a le
hetőségét is. Ilyen formában 
jelenleg 66-an tanulnak.

Művelődési intézményeink 
a közművelődés szolgálatában

Szakszervezetünk mindig 
fontos feladatának tartotta a 
közművelődés fejlesztését. Irá
nyításával 24 önálló művelő
dési intézmény segíti a köz- 
művelődési törvénybe foglalt 
feladatok ellátását. Munká
jukra az egyenletes fejlődés 
jellemző. Eredményesen tevé
kenykedtek a politikai, szak
mai és az általános műveltség 
színvonalának növelése, vala
mint a művészeti nevelés te
rületén. A IX. kongresszus óta 
eltelt időszak alatt jobban ér
vényesültek a rétegpolitikai el
vek, közvetlenebb kapcsolat 
alakult ki a különböző klubok 
tagjaival. A szocialista brigád
klubok száma kétszeresére, az 
ifjúsági kluboké háromszoro
sára, a műszaki kluboké pe
dig két és félszeresére növeke
dett.

A művelődési intézmények 
mozgalmi, ismeretterjesztő 
rendezvényei jól kapcsolódtak 
az időszerű kül- és belpoliti
kai eseményekhez, gazdaság- 
politikai kérdésekhez. Az is
meretterjesztő előadások ki
elégítették a látogatók és a 
vasútüzem érdekeit, ö t  esz
tendő alatt a társadalom- és a 
természettudományi előadások 
száma háromszorosára növe
kedett, az egyéb ismeretter
jesztő rendezvények látogatói
nak száma pedig 78 ezerről 220 
ezerre emelkedett.

Javultak az intézmények

személyi és tárgyi feltételei. 
Az intézmények vezető appa
rátusának 68 százaléka egye
temi, főiskolai végzettségű. Az 
igényesebb munkát azonban 
sajnos hátráltatta a munka- 
programok, egységes működé
si szabályzatok hiánya, amely
nek kidolgozására csak 1980- 
ban került sor. Az üzemfőnök
ségek átszervezésével kapcso
latos változások a művelődési 
intézmények tevékenységét is 
reformokra kényszerítik.

Az 1976. V. számú törvény
ben foglalt feladatok végre
hajtásának egyik konkrét je 
le. hogy a Központi Ének, Ze
ne és Képzművészeti Iskola, 
valamint a Törekvés Művelő
dési Központ összevonásával 
megalakul a Vasutasok Szak- 
szervezete Országos Törekvés 
Művelődési Központja. Felada
ta a vasút területén a köz- 
művelődés módszertani mun
kájánakr az amatőr művészeti 
mozgalomnak a fellendítése 
lesz.

Az 1978-ban alakult üzemi 
művelődési bizottságok is so
kat tettek a közművelődés 
ügyéért. Elsősorban az állami 
és a szakoktatás területén ér
tek el jó  eredményeket. A nők 
és a fiatalok körében végzett 
közművelődési munkájuk 
azonban még nem felel meg a 
követelményeknek.

A személyiségformálás, a

művelődés egyik hatékony esz
köze a könyv. A MÁV terü
letén tíz körzeti és harminckét 
önálló szakszervezeti könyv
tár működik. Az olvasók szá
ma évenként átlagosan két
ezerrel növekszik. Az összes 
olvasó 53 százaléka fizikai 
dolgozó. A  könyvek száma 
évente 30 ezer kötettel gyara
podik. 1976-ban a kötetek szá-

Sikereket 
a művészeti

ma 408 ezer volt, tavaly pe
dig már 500 ezer. A dolgozók 
1976-ban 511 ezer, 1979-ben 
pedig 651 ezer könyvet kölcsö
nöztek. A  könyvtárak vezetői 
irodalmi rendezvényekkel, ki
állításokkal, író-olvasó talál
kozókkal, vetélkedőkkel is 
igyekeztek felkelteni az érdek
lődést a könyvek, az irodalom 
iránt.

értünk el 
nevelésben

Jó eredmények születtek a 
művészeti nevelő munkában is. 
Erősödtek kapcsolataink az 
Állami Operaházzal, a Thália- 
és a József Attila Színházzal. 
Együttműködési szerződést kö
töttünk a Radnóti Miklós Iro
dalmi Színpaddal. Nőtt a szak- 
szervezet által szervezett ope
ra-, színház- és hangverseny
bérletek száma. Tulajdonosaik 
közül sokan a szocialista bri
gádok tagjai. A  szakszervezeti 
bizottságok művészet-propa
gandistáinak aktivistáinak 
közreműködésével sikeres telt
ház-akciókat, kerekasztal-'be
szélgetéseket, író-olvasó ta
lálkozókat szerveztünk.

Az amatőr művészeti cso
portok száma öt év alatt 65- 
ről 91-re, a tagok száma pedig 
1645-ről 2467-re emelkedett.
Minőségi javulás jellemzi 
munkájukat is. A  csoportok 
eredményesen szerepeltek a 
hazai és a nemzetközi rendez
vényeken egyaránt. Az ének
karok és fúvószenekarok ré
szére rendezett országos talál

kozók kedvező lehetőséget 
nyújtottak a tapasztalatok köl
csönös átadására, a kapcsola
tok erősítésére.

Az amatőr művészeti csopor
tok (énekkarok, fúvószeneka
rok, táncegyüttesek) külföldi 
szereplései nagymértékben nö
velték nemzetközi tekintélyün
ket is. ö t  év alatt 14 alkalom
mal voltak szocialista és 5 
alkalommal nyugati országban.

Á munkásszállások és lakó
kocsikban lakók kulturális és 
sportlehetőségei sajnos kedve
zőtlenek. Sok helyen az alap
vető szociális feltételek sem 
biztosítottak. A művelődési in
tézményekkel való kapcsolat- 
tartás hiánya is közrejátszott 
abban, hogy a munkásszállá
son lakók körében a tanulási, 
művelődési igényeket nem si
került megfelelő mértékben 
felkelteni, továbbfejleszteni. 
Rendszeres kulturális élet csak 
a kedvezőbb feltételekkel ren
delkező néhány nagyobb szál
lóra jellem ző. (Ferencváros, 
Kelenföld.)

A sport szerves részévé vált 
az érdekvédelmi munkának

A művelődéssel szoros kap
csolatban van a sportmozga
lom is. A cél a növekvő sza
bad idő kulturált eltöltése, a 
tömegsport fejlesztése. Olyan 
tömegsport-rendszert vezet
tünk be, amely egész évben 
rendszeres sportolási lehetősé
get biztosít a vasutasoknak. Az 
„Edzett ifjúságért99 mozgalom 
követelményeinek teljesítésével 
bővült az olyan sportágak szá
ma, amelyek kevés pénzt igé
nyelnek. Jelenleg 35—36 ezer 
a rendszeresen sportolók szá
ma. A résztvevők háromne
gyed része 30 éven aluli. a 
nők aránya közel 40 százalék. 
Az idősebb korosztály számá
ra a szervezett kirádulások, 
könnyű sétatúrák jelentik a 
kikapcsolódást.

Sajnos, nem történt lényeges 
javulás a munkahelyi testne
velés kiszélesítésében. A stag
nálás alapvetően két okra ve
zethető vissza: a feltételek 
hiányára és a munkahelyi ve
zetők helytelen szemléletére. 
Sok. helyen még mindig feles
leges munkaidő-kiesésnek te
kintik az 5—10 perces közös 
tornát. Nem mindenütt sike
rült biztosítani az üdülőikben 
pihenők és a munkásszálláso
kon lakók sportolási lehetősé

geit sem. Ezeken a helyeken a 
személyi és a tárgyi teltételek 
hiánya nagymértékben hozzá
járult ahhoz, hogy a központi 
ajánlások gyakorlati végrehaj
tása elmaradt.

A vasutas versenysportmoz
galom beépült a szakszervezet 
érdekvédelmi és nevelési te
vékenységébe. A vasutas sport
egyesületek kategóriába soro
lása után minden egyesületnél 
meghatározták a fejlődést se
gítő szakmai és mozgalmi kö
vetelményeket. Nőtt az igazolt 
versenyzők száma, sokat fejlő
dött a serdülő és ifjúsági ver
senyzők eredménye. Az előre
haladást bizonyítja, hogy amíg 
az 1976-os montreali olimpián 
11 versenyző 3,2 pontot szer
zett, addig 1980-ban Moszkvá
ban 18 versenyző 11,8 pontot.

A versenysport fejlesztését 
szolgálja az is, hogy évenként 
tíz sportágban rendeztünk vas
utas szakmai bajnokságot. 
Lehetőséget teremtettünk a 
vasutas egyesületek találkozó
jára, a fejlődés és felkészülés 
lemérésére is. A vasutas baj
nokságot öt sportág szakszö
vetsége országos rangsoroló és 
minősítő versennyé nyilvání
totta.

Erősödtek a vasutas sport 
nemzetközi kapcsolatai

A  rendszeres sportkapcsolat 
főleg a Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetségen (USIC) belül 
bontakozott ki. A szövetség 
által rendezett versenyeken, 
azokban a sportágaikban, ame
lyekben eredményes szereplés 
volt várható, részt vettek a 
magyar vasutas válogatott tag
jai' is. ö t  év alatt, 16 esetben 
szocialista és hat alkalommal 
nyugati országban, majdnem 
240 sportoló részvételével 22 
vasutas válogatott és csapat 
szerepelt.

1975-ben az USIC elnöksége 
Sopronban, 1977-ben pedig az 
Alapszabály módosító bizottság 
Budapesten ülésezett. 1978-ban 
Nyíregyházán az úszó-, egy 
évvel később Pécsett a kosár
labda-, az idén Debrecenben 
pedig az ökölvívó nemzetközi 
vasutas bajnokságot rendez
tük.

Nemzetközi kulturális kap
csolataink erősítését szolgálná, 
ha a sporthoz hasonlóan be
kapcsolódhatnánk a Nemzet
közi Kulturális Szervezetbe 
(FISAIC) is.

■Nfc

Kongresszusi küldöttek

Opauszki János mérnök, I
békéscsabai mozdonyreszoríos f
Opauszki János öt év

vel ezelőtt a Kandó Kál
mán Műszaki Főiskoláról, 
mint ösztöndíjas került a 
vasútra. Békéscsabán, a 
vontatási telepen gyákor- 
nokoskodott, majd moz- 
donyreszortos lett Két és 
fél éve pedig a kocsiszol
gálat vezetője. A fiatal vil
lamosmérnöknek eleinte 
kissé szokatlan volt a gé
pész munkakör, de rövid 
idő alatt elsajátította a 
szakma minden fogását. 
Ma már kellő rutinnal irá
nyítja a hozzá beosztott 
ötven kocsivizsgálót, fékla
katost.

Szakvonali elfoglaltsága 
mellett »tevékeny részt vál
lal a szakszervezeti mun
kából is, melyről így be
szél:

— A szakszervezeti mun
kával itt a főnökségen is
merkedtem meg. Előbb a 
középvezetők bizalmija 
voltam, majd a legutóbbi 
választáskor főbizalmi-he
lyettesnek választottak 
meg. Vontatási részlegünk
nél 14 bizalmi tevékeny
kedik, munkájukat a fő 
bizalmi fogja össze. Az én 
feladatom a kocsiműszak 
és a kocsiszolgálat szak- 
szervezeti munkájának irá
nyítása.

Opauszki János nemcsak 
munkahelyén képviseli tár
sai érdekeit. A nyár ele
jén részt vett a szegedi te
rületi szakszervezeti bizott
ság választásán — ahol 
újabb megtiszteltetés érte: 
küldöttnek delegálták a 
Vasutasok Szakszervezete 
X. kongresszusára.

— Először vesz részt 
szakszervezeti kongresszu
son. Ha alkalma nyílna 
arra, hogy felszólaljon — 
miről beszélne?

Csak egy pillanatra gon

dolkodik el a kérdésen, az
után így válaszol:

— Egy évig ifjúsági ve
zető voltam, így jó l isme
rem a fiatalok helyzetét. 
Ha szót kapnék a kong
resszuson elmondanám, 
hogy jobban törődjünk a 
pályakezdő fiatalokkal. Sa
ját helyzetünkből indulok 
ki. Itt nálunk a dolgozók 
közel egyharmada fiatal. 
A vasúthoz került fiatalok 
közül többen pár hónapos, 
vagy egy-két éves munka- 
viszony után más munka
helyet keresnek. Az eltá
vozások egyik oka — ha 
nem  is mondják ki min
dig —, á kellő törődés hiá
nya. Úgy érzem a fiatal 
vasutasok oktatására, a 
szakmai ismeretek elsajátí
tására nemcsak nálunk, 
hanem máshol is jobban 
oda kellene figyelni. Mi
ért ne 1lehetne ezért a szak- 
szervezetnek is többet ten
ni. Ezenkívül foglalkoznék 
a munka szerinti bérelosz
tással, valamint a bizal
miak a megnövekedett 
jog - és hatáskör gyakorlá
sával jobban kell élniök, s 
felelősséggel kell képvisel
niük a »tagságot.

Opauszki János így kép
viseli azokat, akik bizal
mat szavaztak neki.

Gellért József

Pöhacker Attila műszerész, 
a záhonyi BFF dolgozója

Középmagas, jó  kedélyű 
fiatalember Pöhacker Atti
la műszerész,* a záhonyi 
biztosítóberendezési fenn
tartási főnökség dolgozója. 
1970-ben került a MÁV- 
hoz. Vasútgépész szakmát 
tanult Szegeden. A szülei 
is vasutasok voltak, a kö
zelmúltban mentek nyug
díjba. öccse a gépesített 
rakodási főnökségnél dol
gozik.

Pöhacker Attila szereti 
a szakmáját, a biztosítóbe
rendezések ellenőrzése iz
galmas feladat, ö t  azon
ban ennek ellenére nem 
lehet azzal vádolni, hogy 
csak a műszaki dolgok ér
deklik. Aktív közéleti 
tevékenységet folytat. 
1966-tól tagja a KISZ-nek, 
1975-ben pedig K lSZ-tit- 
kárrá választották. Korán 
bekapcsolódott a szakszer
vezeti munkáiba is. Bizal
miként képviselte a dolgo
zók érdekeit.

— Ebben az évben az a 
megtiszteltetés ért, hogy 
részt vehettem a vasutas
szakszervezet elnöksége és 
a bizalmi küldöttek együt
tes ülésén — mondja. — A 
bizalmi funkciót 1979-ig 
láttain el. Akkor választot
tak meg a műhelybizottság 
titkárává, majd később 
szb-titkár lettem. A körze
ti területi szb-nek 1978-tól 
vagyok tagja. November 
8-án és 9-én küldöttként

vehetek részt a vasutas
szakszervezet X. kongresz- 
szusán, ahol — záhonyi 
küldött-társaimmal együtt 
— mintegy hétezer dolgo
zó érdekeit képviselhetem.

Még nincs harmincéves, 
mégis hozzáértésével, szor
galmával kivívta a mun
káskollektívák elismerését. 
Az átrakókörzetben nép
szerűségnek örvend. Lelki- 
ismeretesen foglalkozik a 
dolgozók gondjaival, igyek
szik minden kérést meg
nyugtatóan elintézni.

— Nagy megtiszteltetés 
egy kongresszuson küldött
nek lenni.

— Valóban az. Jó érzés 
élvezni az átrakókörzet 
munkáskollektíváinak bi
zalmát, de ez nagy fele
lősséggel is jár. Küldött
társaim nevében is ígérhe
tem, hogy mindent megte
szünk annak érdekében, 
hogy ne csalódjanak ben
nünk. A vasutas-szakszer
vezetnek úgy érzem  — 
nincs szégyellni valója. Az 
elmúlt öt esztendő alatt 
sokat tett a dolgozók érde
kében. Nem lehetünk azon
ban még teljesen elégedet
tek. A határozattervezet
ben is olvashattuk: „a tar
talmasabb szakszervezeti 
munka csak a demokrácia 
érvényesítése és fejlesztése, 
a tömegkapcsolatok szélesí
tése, valamint a vezetők 
és a tagság jobb együtt
működése által valósulhat 
meg.”

— Miről beszélne a 
kongresszuson, ha szót 
kapna?

— Mindenekelőtt ismer
tetném az átrakókörzet 
kollektíváinak eredményé
it és gondjait. Ezenkívül 
javasolnám a hét-, illetve 
tíznapos üdülési ciklus be
vezetését, mert ezáltal több 
dolgozó üdülhetne, pihen
hetne évente.

Szőgyényi Bertalan
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A mi zsebünk is bánja

ÖSZTÖNZÓ-E AZ ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGI PÓTLÉK?

Az elmúlt években bekövetkezett ugrásszerű ener
gia-áremelkedéseket hazai és nemzetközi viszonylatiban 
is átgondolt takarékossági Intézkedések követték. Min
denütt nagy teret kaptak a kezdeményezések, amelyek 
a legcsekélyebb mértékben is csökkenteni tudták az el
füstölt kalóriákat. Különösen vonatkozik ez a vasútra, 
melynek vontatójármű-paiikjában a legnagyobb arányt a 
dízelüzemű mozdonyok képviselik. Nem szorul különö
sebb magyarázatra, hogy a legcsekélyebb, kilométerre, 
üzemórára vetített megtakarítás, a dízelmozdony park 
egészében gondolkodva, több m illió forint kiadásától 
mentesítheti a vasutat.

Sokan nem is tudják, 
miért kapják a pénzt

N IN C S  MÁR NAGYTÁSKA

A létszámhiány szorításából 
munkaszervezéssel sza badultok
Beszélgetés Fülöp Gáborral, a veszprémi vonatkísérők főbizalmijával

A közelmúltban- a vezető
propagandisták balatonkenesei 
tanfolyamán a munkahelyi ne
velés és a politikai oktatás 
kapcsolatáról beszélgetve moz
donyvezetők, reszortosok, mér
nökök mondták el véleményü
ket a vasút üzem anyag-taka
rékosságáról. Egyfajta kerék
asztal-beszélgetés volt ez, ami 
a szakszervezeti tisztségvise
lők és a gazdasági vezetők ré
szére egyarámit hasznos véle
ményeket hozott a felszínre.

Szabó Ferenc nyíregyházi 
mozdonyvezető a M ÁV-nál al
kalmazott takarékossági pré
mium ellentmondásait tette 
szóvá:

— Napjainkban minden tö
rekvés arra irányul, hogy a 
rendelkezésünkre álló bérke
retet differenciáltan, a végzett 
munka arányában osszuk el. 
Ezzel ellentétes az a gyakor
lat, ami a megtakarított üzem
anyag-mennyiség arányában 
lenne hivatott a mozdonyve
zetőt premizálni. Magam el
len, de a köz érdekében is szó
lok, ha azt mondom, hogy sok 
mozdonyvezető azt se tudja, 
miért kapja a plusz pénzt, 
mert kimutatható megtakarí
tást személyre vetítve sose lát
nak. Igaz, hogy vontatási fő - 
nökségi szinten összességében 
jelentkezik a megtakarítás, de 
ügy az is kap, aki ismeri a gép 
minden jó  és rossz oldalát, és 
az is, aki hajlandóságot se 
mutat a mozdonyok karban
tartására.

Az is igaz, ha személyre, és 
mozdonyra nézve lehetne mér
ni a megtakarítást, a szem ély- 
és tehervonati, vagy a tarta
lék mozdonyokon szolgálatot 
teljesítők között jelentős len
ne a fizetési szalagon, feltün
tetett különbség. Mégis úgy

érzem, a jelenlegi gyakorlatin 
változtatni kelletne. A vasút, a 
közösség érdeke kívánja ezt 
így-

Érvei m ellett és ellene több 
vélemény hangzott eL Egy, a 
vezérállásról üzemmérnöknek 
előlépett fiatal propagandista 
szavait idézzük:

— Abban igaza van a moz
donyvezetőnek, hogy a MÁV- 
nál alkalmazott, az üzem
anyag-takarékosság elismeré
sére hivatott prémiumnak 
hiányzik az ösztönző jellege. 
Aligha képzelhető el — de az 
műszakilag is akadályba ütkö
zik —, hogy minden dízelmoz
donyt olyan mérőműszerrel 
szereljenek fel, ami képet ad
hatna a felhasznált üzem
anyagról, s így elősegíthetné a 
differenciáit anyagi elismer- 
rést. De nincs ilyen műszerre 
szükség, csupán a szomszédos 
szocialista országok gyakorla
tát kellene jobban megnézni, 
és átvenni azt, ami náluk jó. 
A szovjet mozdonyvezetők pél
dául személyzetváltásnál egy 
nívópálcával mindig megmé
rik és a mozdonymaplóban, 
vagy a menetlevélen feltünte
tik az elfogyasztott gázolaj
mennyiséget, illetve az újabb 
mozdonysorozatokról csak le
olvassák. Többször felvetettem  
már ezt, de a felettes hatóság 
primitívnek nevezte, beveze
tésre kezdetlegesnek találta a 
módszert. Én se vonom kétség
be, hogy túl egyszerű eljárás, 
de azért elgondolkodtató, hogy 
az energiahordozókban gazdag 
Szovjetuniónak megéri ez az 
aprólékos módszer, nekünk 
meg nem. Szerencsére a záho
nyi üzemigazgatóságon július
tól, vezetőink jóváhagyáséval, 
elkezdőditek hasonló kísérletek 
— mondotta Perecz János.

műhelybe és megmondom, 
hogy fiúk, nézzétek meg, mert 
sok olajat eszik, szó nélkül át
vizsgálják, és ha üzemképes, 
kiadják. Ha a reszortos érde
kelt lenne, jobban odafigyelne, 
s talán az anyaghiányra hi
vatkozva nem szidná a szertá
rat, hanem keresné a megol
dás módját. De lehet ezt úgy 
is értelmezni, hogy a reszortos 
lelkiismeretesebb munkájával 
a fölösleges beavatkozások 
számát, és így a sok mozdony- 
járatást is mérsékelni tudná, 
hogy a gondosabb akkumulá
tor-karbantartásról ne is szól
jak. A  gépek azért járnak órák 
hosszat a bejárati jelzőknél, 
mert a mozdonyvezetők nem 
bíznak az akkuban vagy az ön- 
indítóban. Közben az ezer ka
lóriák fölöslegesein elfüstölőd
nek — így Szepesi József.

semminél mégis több. Csak 
miért kellett rá ennyi ideig 
várni? Magam is fültanúja 
voltam Eperjeskén, amikor a 
forgalmista a széles vágányon 
álló szovjet gépre a jelző sza
badra váltása előtt néhány 
perccel felszólt, hogy indítson 
a mozdonyvezető. Akkor egy 
kicsit el is gondolkodtam : 
miért nem szólnak a forgal
misták a magyar mozdonyve
zetőnek is, hogy készülhet a 
szabad jelzőre. Most a rendel
kezés talán megszünteti ezt az

anomáliát — jegyezte meg Pe
recz János.

Békési Lőrinc Komáromból 
és a dombóvári vontatási dol
gozók azt tették szóvá, hogy a 
dunántúli vonalakon érvény
ben levő, indokolatlan sebessé
gi paramétereket felül kellene 
vizsgálni.

— Gyakran előfordul, hogy 
az egyébként 100 kilométeres 
sebességre alkalmas pályán a 
menetrendi kötöttségek miaitt 
olyan vonatszámmal közleked
tetnek bennünket, ami a dom
borzati és pályavdszonyokiból 
eredően a lejtmeneteknél el
érhető kedvező sebességtarto
mány igénybevételét lehetet
lenné teszi. Ha meg túllépjük 
a sebességet, akkor jön a pénz
levonás. Azt senki nem nézi, 
hogy az így ránk erőltetett fé
kezés, szerelvényfelgyorsítás 
mennyi fölösleges energiát 
emészt fel — mondták.

Egészséges
önvizsgálat

Energiatakarékossági szem
pontból igen tanulságos az a 
kísérletsorozat, amiről a dom
bóvári vontatási főnökség ve
zetőmérnökétől kaptunk is
mertetőt. Az M 62-es mozdo
nyoknál viszonylag nagy volt 
a kenőolaj-fogyasztás. A mo
tor kartelljében feltöltött ál
lapotban 800 liter kenőolaj ta
lálható, de a rendszeres után
töltésekkel a havi fogyasztás 
elérheti az 1200— 1300 litert is. 
Ennek egy része a m otor hen
gereibe jutva üzemszerű kö
rülmények között az üzem
anyaggal együtt elég, másik 
részét a 1 égszekrényiben felfog
va rendszeresen leengedik, és 
használt olajként értékesítik. 
Központi rendelet alapján, 
egyszerű vezeték beiktatásá
val, két kísérleti mozdonyon a 
használt olajat egy szűrőrend
szeren keresztül visszavezetik 
a kartel lba. Az egy éve folyó 
kísérletek ideje alatt a labo
ratóriumi és üzemi vizsgálatok 
semmilyen károsodást sem ta
pasztaltak a mozdonyokon, 
vagy a kenőolaj minőségében, 
viszont a havi fogyasztást a 
korábbi 1200—1300 literről 300 
—400 literre csökkentették. Ha 
csak a közismert AGIP kenő
olajat vesszük alapút, melynek 
kólónkén ti egységára 16 forint 
körül van, úgy gondolom, nem 
igényel külön méltatást a 
megtakarítás nagyságrendje. 
Ha a ma még kísérleti stá- ; 
dátumban levő módszert a vas- 
út M 62-es mozdonyparkjára 
kiterjesztik, milliós nagyság- 
rendű megtakarításról beszél
hetünk.

Ez a javaslat -tudtommal 
diplomadolgozatban, pályáza
tokon már a hetvenes évek 
legelején felvetődött, miért 
húzódott hát eddig a kísérlet- 
sorozat elrendelése? A választ 
csak az illetékesek adhatnák 
meg, de aligha tévedek, ha a 
bürokrácia gyakori útvesztő
jét hibáztatom ezért is. A „ké
sés”  azonban mit sem von le 
az így megtakarítható m illiók 
jelentőségéből.

Anélkül, hogy tovább sza
porítanák a szót, az említett 
példákból is látható, hogy az 
energiaárak mértéktelen
emelkedése mozdonyvezetőtől 
a felső szintekig egyaránt el
indított egy egészséges önvizs
gálat folyamatot. Úgy gondo
lom, még jobb eredményt le
hetne elérni, ha a dolgozók
nak a jelenleginél több lehető
séget biztosítanánk árrá, hogy 
hasznos gondolataikat, ötletei
ket elmondják, s azokat értel
mesen (!) megszűrve haszno
sítanánk is. Még anyagi be
fektetésre sincs ehhez szükség, 
mert a szellemi tőke, a szak- 
szervezeti tagság aktivitása 
adott.

Rajtunk is múlik, hogy a 
vasút gazdasági vezetői, szak- 
szervezeti bizottságaink a 
mozgalmi munka nyilvánossá
gának biztosításával, a demok
ratikus jogok, s még inkább a 
kötelességek érvényre jutta
tásával ebből a szellemi tőké
ből mennyit kovácsolnak a köz 
javára.

Orosz Károly

Valamikor, amikor még kel
lő számú jegyvizsgáló utazott a 
vonatokon, a szolgálatra je 
lentkezés után a csapat felvo
nult a szerelvényekhez. Elöl a 
vonatvezető, a kezelő, két-há- 
rom jegyvizsgáló, a kirakó, 
esetleg a levelezők. Kezükben 
a nagytáska, a mentőtáska, a 
kosztos táska, a lámpa, a zár
felszerelés. Megszokott jelen
ség volt, hozzá tartozott a vas
úti szolgálathoz. Forduló állo
máson rávitték a mozdonyt a 
vonatra, összekapcsolták, fék- 
próbázták, és a zárjelzők fel
rakásával vonattá avatták a 
szerelvényt. Indulás előtt fe
gyelmezetten álltak a vonat 
mellett, és az érdeklődő utaso
kat tanáccsal, tájékoztatással 
látták el. Közbeeső állomáso
kon előrementek a „paklikon 
csihoz” és segítettek a kirakás
nál.

Kettős a feladat
Mindez a múlté. Ma nagyon 

sok minden másképpen törté
nik. A változásról beszélget
tünk Fülöp Gáborral, a veszp
rémi vonatkísérők főbizalm ijá
val, a Zrínyi szocialista brigád 
helyettes vezetőjével.

— Brigádunk 1964-ben ala
kult. Jelenleg 9 vonatvezető és 
2 jegyvizsgáló tagja van. Mint 
mindenütt az életben, nálunk 
is hol jobban, hol kevésbé 
eredményesen működtünk. 
Voltunk bronz-, ezüstkoszorú
sok többször is, és volt, amikor 
az újrakezdés bizakodásával 
láttunk munkához — mondta 
őszinte szavakkal.

Veszprém állomás vonatkí
sérői Budapest—Déli pályaud
varra, Győr, Dombóvár, Ajka 
és Székesfehérvár állomásokra 
továbbítanak személyvonato
kat. Ám a régi • vonattovábbí
tási mód már megváltozott. A 
létszámhiány szorítása alól 
csak munkaszervezéssel lehe
tett szabadulni. A vonatveze
tők vezető jegy vizsgálóként, a 
teher vonatosok személy vona
tosként és fordítva teljesítenek 
szolgálatot. Nincs már nagy
táska, nincs mentőtáska és zár- i 
felszerelés, melyet korábban 
cipelni kellett. A jelen ennél 
többet kíván. Egyformán jól 
kell ismerni a forgalmi utasí
tás szabályait és a díjszabási 
előírásokat.

— Legtöbben kettős felada
tot látnak el — folytatta Fü
löp Gábor —, felírják a vona
tot, elkészítik a menetokmányt, 
kézbesítik a mozdonyvezető
nek, részt vesznek a fékpróba 
megtartásában, mint vonatve
zetők, aztán — már mint vezető 
jegyvizsgálók — csukják az aj
tókat, jegyeket ellenőriznek, 
utánfizetéseket hajtanak be, és 
védik az utasok biztonságát 
Az őszi forgalom pedig azt is 
megkívánja, hogy teher- és 
személyvonattal egyformán 
utazzanak a brigádtagok.

Nem könnyű ma
brigádéletet élni

Az utánpótlás Veszprémben 
is lassú. Ám a vasútra került 
dolgozókat, mint Bartha László 
kőmívest is, gyorsan kiképez
ték jegyvizsgálónak. Az már 
természetes, hogy Lázár József 
vezető jegy vizsgáló végezte a 
gyakorlati oktatását brigád
vállalásként.

— Nem könnyű brigádéletet 
élni a vonatkísérői szolgálat
nál — mondta a brigádvezető- 
helyettes. — A tagok egymás
tól időben elválasztva végzik 
a munkájukat. Ám azt mindig 
keressük, hogy az egyéni tel
jesítményekből mégis valami 
közös siker jöjjön létre.

Bár eltérő esetekben, de va
lamennyien részt vállaltak az 
ifjúsági KISZ-klub építéséből. 
Tartják a kapcsolatot a brigá
dot alapító Kovács Károly vo
natvezetővel és Nagy Józseffel, 
akik már nyugdíjas életet él
nek.

Eőri Lajos a sportfelelős, 
évek óta szervezi az üzemi j 
versenyeket, eredménnyel.

— Elmentünk a város’ 2. és i 
6. sz. óvodájába — szól közbe 
Lázár József —, hogy felajánl- j 
juk társadalmi *munkánkat.

Aztán a homokozó, a játszótér 
kialakítása, és a padozatcsere 
munkáinál ténylegesen is mun
kálkodtunk. Nem kis örömük
re az óvónéniknek.

A brigád ifj. Török Ernőt 
patronálja, akinek apja egye
dül neveli fiát. Rendszeresen 
gondoskodnak arról, hogy cso
maggal lepjék meg a nevelőin
tézeti tanév alatt. Ott vannak 
az állomás tereinek takarítá
sánál, újításokat adnak be, és 
egyénenként egy-egy sajátos 
felajánlást is teljesítenek. Van 
közöttük munkásőr, munkavé
delmi őr, szakszervezeti bizal
mi, sportfelelős a városnál.

Ez hát a nyitja a zavartalan 
elegytovábbításnak, melyhez 
nem kell más, mint összetett 
feladatot vállaló képességre és 
áldozatvállalásra.

Veszprémben a vezénylési 
csoport nagy gondot fordít a 
rugalmas vezénylésre. A dízel- 
mozdonyok kenőit úgy foglal
koztatják, hogy vonatvezetőket 
szabadítanak fel. Azokat, pedig 
más vonalakon vezető jegy
vizsgálónak utaztatják. Ezzel 
viszont elérik az egyenletes le
terhelést, a szolgálati órák azo
nos szintű teljesítését.

Rugalmas vezénylés
A több változatú vezénylést 

korábban 4 mozdonyfelvigyá
zó, 1 naplózó és 3 segédvezény-

Kis állomás -
A 15 ezer lakosú Tiszakécs- 

ke vasúti szem ély- és áru
forgalma állandóan emelke
dik. Diószegi Sándor állomás- 
vezető elmondotta, hogy kü
lönösen a nyári (hónapokban 
volt erős a személyforgalmuk. 
A  község termálfürdőjét hét
végeken több százan keresték 
fel, és a KISZ három táborá
ba is turnusonként 300-an ér
keztek. Az utasok m enetjegy- 
gyei való kiszolgálását, fo
gadásait sikeresen megoldot
ták.

Az áruszállítást jelentősen 
befolyásolja a községben levő 
18 különböző üzem munkája. 
A Zöldért a paradicsom, a 
szilva, az alma feladásának 80 
százalékát példáuü exportra 
küldi. A MEZŐGÉP hetente

ságon október 9-én ünnepé
lyesen megnyitották, a 18. Mű
szaki könyvnapokat. Nagyró
nai László vasútigazgató-he- 
lyettes méltatta a műszaki
kultúra fejlődését. Számos 
példa bizonyítja, hogy ma 
már nemcsak a műszaki ér
telmiségnek van szüksége 
széles körű technikai ismere
tekre, hanem másoknak is.

A kiállításon 25 könyvúj
donságot mutattak be. Ezek 
közül érthetően nagy el isme

lő végezte a forgalm i és vonta
tási utazóknál. Ma ezt két dől. 
gozóval kevesebben végzik. 
Kétségtelen tény, hogy a moz
donyfelvigyázóknak is meg 
kellett tanulni a forgalmi uta. 
zók vezénylését.

Mivel a bányák szabad szom
baton általában nem termel
nek, a tehervon atos vonat veze
tőket rendszeresen vezénylik át 
személyvonatos menetfordu
lókba. Ezzel hozzájárulnak a 
pihenőnapok és szabadságna
pok kiadásához. Szabadság
naptervüket naprakészen tel
jesítik.

Csak a meglevő 
munkaerőre számíthatnak

— A gőzvontatás megszűn
tével — mondja Baborczi Ár
pád vezénylési csoportvezető 
— a feladatok is jelentősen 
változtak. Csak a meglevő 
munkaerőre gondolhatunk. A 
fordulókat tehát a tényeknek 
megfelelően kell terveznünk. 
Folyamatos „beléptetéssel” 
tudjuk ellensúlyozni a hiányo
kat. Környezetünk elszívó ha
tását így sikerül kiegyenlíteni.

A brigádmunkánál kezdett 
beszélgetés elvezetett a körzeti 
üzemfőnökség eredményeihez, 
gondjaihoz. A tagok hozzáér
téssel szóltak nemcsak sajátos 
problémáikról, hanem körze
tükről is.

nagy forgalom
Szovjetunióba, de nem keve
sebb munkát ad az ÉPSZER, 
a Gabonaipar, a  pincegazda
ság és a tsz-ek.

A z állomás évi árufeladása 
18—20 ezer .tonnáit tesz ki, 
míg 30 ezer tonna a leadása--' 
forgalmúik. Az áru továbbí
tásánál nehézséget okoz, hqgy^ 
a 12 tonna tengeUynyomákra 
engedélyezett vonal nem teszi 
lehetővé a nagy raksúlyé ko
csik kihasználását. Január
tól várhatóan változás követ
kezik be. A  pálya korszerűsí
tése után itt is 18 tonna lesz 
a vonal tengelynyomása.

Az állomásvezető elmondot
ta azt is, hogy a 8 tagú kol
lektíva a ' Petőfi szocialista 
brigádban tevékenykedik — 
elismerésre méltóan.

rést váltott ki Mosóczy End
rének, az igazgaitóság osztály- 
vezetőjének „Vasúti biztosító- 
berendezési ismeretek”  című 
munkája. A  közvélemény ér
deklődése középpontjába ke
rült még Bácskai—Garbicz— 
Horváth „Villamos mozdo
nyok javítása” , és Kádas Kál
mán „Közlekedési gazdaság
tan” című műve. Ezenkívül 
a gépkocsi-javításokról, a sza
bás-varrásról és még sok 
egyéb témakörből állítottak ki 
könyveket.

A reszortosokat 
jobban érdekeltté kellene tenni
Szepesi József ferencvárosi 

mozdonyvezető, alapszervezeti 
párttíittcár tette szóvá, hogy 
nem elég csak a mozdonyve
zetőt érdekeltté tenni a taka
rékosabb üzemanyag-felhasz
nálásban, mert a reszortos leg
alább annyit tehet érte — ha 
nem többet? —, mint a masi
niszta. A  reszortotok maguk 
mondták el, hogy elképzelhe
tő lenne külön pénzkeret-fel
használás nélkül érdekeltsé
gük fokozása. Erre javaslat
ként elhangzott, hogy a jelen
legi negyedéves prémium egy 
részének kifizetését az üzem
anyag-.takarékossági eredmé
nyektől kellene függővé tenni. 
Igaz, ez az összeg nem jelen
tős, de kezdeti lépésnek min
den bizonnyal eredményes le 
hetne.

— Ha beviszem a gépet a

Ha a kísérlet bevált, 
miért nem alkalmazzák?

— Június elsejétől központi 
rendelkezés lépett életbe, ami 
10 percen túli fölösleges állo
mási mozdony járatásokat hi
vatott csökkenteni, illetve 
megszüntetni. Eszerint a for
galmista köteles értesíteni a 
mozdonyvezetőt, ha várhatóan 
hosszabb időt keli várakoznia, 
ellenkezőleg a járatás üzem
anyagköltségét a forgalomra 
terhelik át. Jóllehet ez a ren
delkezés a mozdonyvezetők .ta
pasztalatai szerint nem men
tes az ellentmondásoktól, de a

Ismerkednek az új műszaki könyvekkel az olvasók
(Óvári Árpád felvétele)

Sz. B.

8 kocsiban ad fel gépeiket a

Műszaki könyvnapok 
a budapesti igazgatóságon

A budapesti vasú tigazgató-
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Szegedi tapasztalatok (1.)

ifőnökségir\L IU.ÜII!

nem zavarta a vés
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. A körzeti üzemfőhökségek 
létrehozásának — mint isme
retes — a hatékony munkát 
tartósan elősegítő üzemviteli és 
egyéb munkafolyamatok kor
szerűsítése volt a célja. A  kor
szerűsítés ebben az esetben azt 
jelenti, hogy a szállítóeszközö
ket jobban kihasználjuk, a 
műszaki -gazdasági mutatókat 
előnyösen befolyásoljuk, jobb 
összhangot termétsünk a  mun
kahelyek és a rendelkezésre 
álló munkaerő között, a tech
nológiákat átdolgozzuk, úgy, 
hogy a munkaiüóa!apót, pon
tos felmérések alapján, hozzá
igazítsuk a technológia köve
télményeihez.

Zökkenők nélkül
A z üzemfőnökségek meg

alakulásával a rugalmasság, 
a gazdálkodás, az egységes 
szemlélet kialakításában is to
vább lehet lépni. Természete
sen vannök helyek, ahol a 
kapcsolatrendszer m ég bizony
talan, előfordulnak bürokrati^ 
kus vonások, vagy a hatáskö
rök nincsenek rendezve. Az 
üzemfőnökségi rendszert úgy 
kellett megteremteni, hogy a 
munkában visszaesés ne le
gyen.

Most már összegezni lehet a 
tapasztalatokat. Ennek kap
csán. először az üzemfőnöksé
gek működését segítő szerve
zési és irányítási tapasztalai
tokról, m ajd pedig az irányí
tás és az intézkedések mellett 
még meglevő hiányosságokról 
szeretnék szólni.

Az üzemf örökségek műkö
dését segítő körülményként 
értékeljük, hogy alapos, feltá
ró vizsgálatot végeztünk a 
szegedi igazgatóság területén. 
Építettünk a  korábban műkö
dő vonalfőnökségek tapaszta
lataira. Az volt a> megállapí
tásunk, hogy ahol ilyen he
lyen jött létre az üzemf örök 
ség, ott megkönnyítette a 
szervező munkát, mint például 
a szentesi és a vésztői üzem- 
(főnökségeknél. Megjegyzem, 
hogy ahol1 nem volt korábban 
vonalfőnökség; ott sem adó
dott különösebb probléma.

A szervezés közben sok 
munkahelyen megváltozott, 
sőt megnőtt a  felelősség. Több 
helyen szervezettebb lett a 
munkaerő-u tánpótlás, tervsze
rűbb az együttes oktatás. A 
szociális létesítmények közös 
használatával csökkent a zsú
foltság. Csaknem mindenütt 
megoldódott az együttes el
helyezés, s centralizált lett az 
ügyintézés. A  különböző szak- 
szolgálati ágak vezetői és dol
gozói körében kialakulóban 
van az egységes gondolkodás
mód. Csökkentek az érdekel
lentétek, megteremtődött a le
hetőség a helyi problémák 
rendezésére.

A békéscsabai üzemfőnök
ségnél a kísérleti', valamint a 
későbbi időszak figyelemmel 
kísérésére, a szegedi, a szen
tesi, majd a vésztői és a kecs
keméti üzettnförökségek szer
vezése alapján elmondhatjuk, 
hogy az üzemfőnökök többsé
ge élve a nagyobb hatáskörrel 
és lehetőséggel, bátran intéz
kedik a munkaszervezést, va
lamint a rnnkaerő-átcsoporto- 
sífcást illetően.

Segít az igazgatóság
Ahhoz azonban, hogy az 

üzemfőnökség ek eredményesen 
működjenek, még fokozottab
ban szükség van az igazgató
ság segítségére. A z  osztályok 
főkénft akkor segítik hatéko
nyan az üzemf örökségeket, ha 
a napi intézkedésekben, felvi
lágosítások adásában a Szer
vezési és Működési Szabály
tat szerint cselekszenek. Szük
séges ez azért is, mert nem 
minden üzemfőnök tud még 
a hatáskörével élni, sokan 
még a régi beidegződés sze
rint dolgoznak.

Mi olyan segítséget is ad
tunk, hogy mutatóidat állítot
tunk össze, amelyekben nem 
a szakszolgálati bontás, ha
nem az üzemf őnökségi jelleg 
domborodik ki.

Több munkafolyamatban a 
régi és érvényben levő rende
letek saját hatáskörű, vagy 
javaslat alapján történő meg
változtatásával tovább segít

hetjük az üzemfőnököket a 
gazdálkodás önálló végzésé
ben.

Nagy segítséget jelentett, 
hogy a vezérigazgatóság sza
bályozta a vasút-igazgatóságok 
és aiz üzemfőnökségek forgal
mi ellenőrzésének rendijét. Ez
zel egy sokat vitatott és pár
huzamos tevékenységet átme
netileg szabályoztunk és hoz
záigazítottuk az üzemfőnöksé
gek működését kialakító kon
cepcióhoz.

Ismételt szabályozást jelen
tett a fegyelmi ügyek rende
zése is, amely elsősorban az 
üzemfőnökségek vezetőit segí
ti a vezetés megosztásában a 
részlegvezetők és állomásve
zetők között.

A z üzemfőnökségek önálló 
működését jelentősen segíti az 
állomási és vontatási költség- 
gazdálkodás összevont értéke
lése. -Az önköltség ilyen irá
nyú vizsgálata és értékelése 
azonban akkor válik maja 
teljes értékűvé, ha a Vasúti 
Főosztályon egységes szabály
zat kerül kiadásra. A  költség- 
gazdálkodás erősödését azzal 
is segítjük, hogy időszakon
ként összehívjuk az üzemfő
nökségek üzemelszámolási 
ügyintézőit és kölcsönös ¡érté
keléssel vizsgáljuk a rész
egység! feladatok végzését.

Folyamatról van szó
Az üzemgazdasági szolgálat 

egységes és utasításszerű ellá
tásához feltétlenül szükséges
nek tartjuk biztosítani, hogy 
az üzemgazdasági csoportok
ban szakképzett vontatási 
ügyintéző is legyen. Ez je 
lenleg sehol sem biztosított. 
Ezzel egyidejűleg a kecskemé
ti üzemfőnökségen fontosnak 
tartjuk, hogy a  korábban 
m eglevő góc üzemgazdasági 
szolgálatot továbbra is bizto
sítsuk, miivel a  jelenlegi hely
zetben a  körzethez tartozó 
állomások üzemgazdasági irá
nyítása és ellenőrzése nem fe
lel meg az F. 21. sz. utasítás 
előírásainak.

■Figyelembe kell venni az 
üzemfőnökségek működésének 
vizsgálatánál azt is, hogy itt 
nem időpontról, hanem folya
matról van szó.

Igazgatóságunk területén 
1981. január 1-gyel, a kiskun- 
halasi üzemfőnökség megala
kulásával, befejeződik az 
üzemf őnökségi szervezet lét
rehozása. S miivel jövőre a 
hálózaton is befejeződik * a 
szervezés, az üzemviteli mun
kafolyamatok mellett, várha
tóan a  kiegészítő tevékenysé
gekre is megszületik az a 
szabályozás, amely kompletté 
teszi az üzemfőnökök irányí
tási és vezetési munkáját, 
így például az elszámolások 
egységesítését, a  pénzügyi fel
adatok elhatárolását, az 
anyagellátás újabb szabályo
zását.

Az önállóság adott
A  jövőben ás tovább kell 

segíteni az üzemfőnökségeket 
a körzeti feladatok ellátásá
ban, s  munkaszervezési tevé
kenységükben. Elsősorban azt 
kell figyelembe venni, hogy a 
munkaszervezésben az üzem- 
főnökök önállóságot élveznek. 
A  munkaszervezésnél a terüle
ti irányítás hatáskörét nem 
érintő szervezésben, nem kell 
az igazgatóság jóváhagyási 
igényét érvényesíteni^ mert ez 
egyrészt lassítja a  megvalósí
tást, másrészt a korábbi irá
nyítási rendet konzerválja.

Üzemfőnökségeink közül a 
békéscsabaiak Gyoma állomá
son például a kocsifel írói mun
kakörben a nappali szolgálatot 
12/36-os (munkaidőre változtat
ta. Mezőberény állomáson pe
dig megváltoztatták az áru
pénztárosi, személypénztárosi 
és raktámoki munkarendet. 
Kétpó és Csugár állomásokon 
az állomásvezetők betegség, 
szabadság esetén egymást he
lyettesítik.

Az üzemfőnökség vezetői a 
területi hatáskört kihasználva 
dolgozókat rendelnék be a 
gócpontokra kisegítés végett. 
Gyoméról kocsirendezőket, 
Kötegyán és Lökösháza állo
másról távírászokat, raktámo- 
kokat és kereskedelmi hiva
talnokot.

A kötegyáni kocsitisztító 
létszám gazdaságosabb foglal
koztatása érdekében az állo
máson* szerelvényt tisztíttat- 
malk. Békéscsaba állomáson 
összevonták a>z utazószemély
zet vezénylését.

A  szegedi üzemfőnökségnél 
többek között a  vonatkísérők 
és a mozdonyszemélyzet ve
zénylését vonták, össze egy 
helyre Szeged rendezőpálya
udvarra, s  a jelentkezéseket 
is szabályozták.

Munkaköri összevonások
A  munkaügyi szervezet ösz- 

szevonásával 7, az anyagcso
portok. összevonásával 3 lét
számot szabadítottak fel. 
Több helyen a váltókezelői 
szolgálat munkarendijét átala
kították. összevonták a forgal
mi* és a  vontatási értékesítő 
munkaköröket, hasonlóan a 
vezénylési részlegnél a map- 
lózói és segédvezénylői mun
kaköröket, ami* 4 létszám fel- 
szabadulását jelentette. Szá
mos helyen egy vezető irá
nyítja több kis állomás mun
káját.

A  szentesi üzemfőn'ökségnél 
Fábiánsebestyén és Gádoros 
állomásokon az állomásveze
tői munkaköröket szintén egy 
vezetés alá vonták, s meg
szüntették Szentes állomáson 
a vontatási telepi II. sz. őr
helyet, amellyel 4, a vezény
lők Összevonásával 3 létszá
mot szabadítottak fel. Mind
szent állomáson 2 személy- 
pénztárosi munkakört szüntet
tek meg.

A kecskeméti üzemfőnök
ségnél a budapesti igazgató
ságtól átkerült Kecskemét— 
Lajosmizse—Pestimre közötti 
vonal létszámhiányos helyei
nek feltöltésére, munkakör- 
összevonásokkal, több létszá
mot szabadítottak fel és a 
társHüzemfőnökségek segítsé
gével tervbe vették, hogy ok
tóber végéig bevezetik a 
12/24-es szolgálatot.

Elmondhatjuk, hogy igazga
tóságunk területén az új szer
vezeti* form ára történő átállás 
nem okozott különösebb zök
kenőt a végrehajtó szolgálat 
munkájában. Az üzemiőnöksé- 
gek munkáját segítő részle
gek — m int a személyzeti, 
munkaügyi), számviteli, sitib. — 
összevonása megtörtént, a tár
gyi feltételek biztosítását jól 
megoldották az igazgatóság 
segítségével. Ahol ez késve 
történt, annak a szervezési 
munkától független tényezők 
befolyása volt az oka.

Dr. Susla János, 
a szegedi vasút-igazgatóság
üzemviteli osztályvezetője

(Folytatjuk)

Vagonba kerül az érett gyümölcs

Kiskundorozsmán, a MEZÖKER ipari vágányán ezekben a napokban nagy a forga
lom. Almát, szőlőt és körtét raknak a vagonokba. A munkát Kántor József szállítási

üzemvezető irányítja
(Laczkó Ildikó felvétele)

M INDIG HIVATÁSTUDATTAL
Beszélgetés Szabó Géza szentesi motorvezetővel

Vannak foglalkozások, ame
lyeket elhivatottság nélkül 
nem lehet jól gyakorolni. 
Azok, akik ilyen posztokon 
dolgoznak, mindennap szem
benéznek a  társadalom erköl
csi ítéletével.

Szabó Géza még csak a 30. 
életévében jár, és már kilenc 
éve motorvezető, a szentesi 
körzeti üzemfőnökség dolgo
zója. Naponta százak életének 
a biztonsága van a kezében. 
Amikor az utas az állomáson 
leszáll a  vonatról és siet az 
autóbuszhoz, vagy türelmetle
nül keresi a taxiit, vajon eszé
be jut-e egyszer is, hogy m i
lyen ember lehet az, aki a moz
donyt vagy a motorvonatot ve
zeti.

— Ügy lettem a MÁV dolgo
zója, hogy már kis koromban 
beoiltódftam a vasút szeretedé
vel — mondja Szabó Géza. — 
Édesapám is vasutas volt, az 
utazószolgálatnál dolgozott. 
Sokszor vittem neki ebédet az 
állomásra. Megragadott a vo
natok forgalma, a pöfékelő 
mozdonyok és az utasok nyüzs
gése. Jó tanuló voltaim az is

kolában és micsoda élmény 
volt számomra, amikor juta
lomként édesapám először vitt 
magával egy hosszabb útra.

— Akit a  mozdony füstje
úgy igazán megcsap, az sosem 
tud elszakadni a vasúttól. Kö
zépiskolámat Szegeden a Beb- 
rits Lajos Vasútforgalmi Tech- 
nikumban végeztem el, jele
sen. Mindig éreztem, hogy 
magamnak tanulok, és hogy a 
vasút lesz a kenyéradó mun
kahelyem. Korán felismertem 
jövendő élethivatásomat. Az 
előttem álló önállóság és fe
lelősség nagy becsvágyat 
adott. . .  A középiskola után 
fizikai munka következett. 
Motorvezető-gyakornok let
tem.

Szabó Géza 1971-ben továb
bított először önállóan vona
tot. Minden útján érzi azt a 
felelősséget, amellyel tartozik 
az utasoknak, szolgálati veze
tőinek, a vasútnak.

— Melyik utat tartja a leg
nehezebbnek?

— A legnagyobb terhelést az 
a forda jelenti, amikor a ma
kói gyorsot viszem Budapest-

Pingóló asszonyok —  aszfaltozó férfiak
Társadalm i m unka az árvízkárosultak  

és a gyerm ekintézm ények javára
lépéstKommunista műszakra ad

tak egymásnak találkozót a 
bal parti épületfenntartó fő
nökség, s a főnökséghez tar
tozó I-es számú építésvezető
ség dolgozói szeptember utol
só hétvégéjén. Helyszín: a jó
zsefvárosi pályaudvar Kőbá
nyai úti oldala.

Az Orczy tértől indult meg 
a helyreállító munka még hó
napokkal ezelőtt. A  vakolatja
vítás, a sárga mész felhordása 
után — ami eddig közel fél 
kilométer hosszan készült el 
— már csak a falszakaszok 
pilléreinek színezése és a be
járati kapuk átfestése váratott 
magára. (Az év végéig a Köny
ves Kálmán körútig ezt is 
rendbehozzák.)

A sárga alappal kellemes 
kontrasztot adó színes mész, 
Robotka József festő-csoport
vezető vezérletével készül az 
Orczy téri sarkon. Kisrákói 
Gyula építésvezető-helyettes 
alig győzi a fordulókat a vöd
rökkel, az anyagot reklamáló 
kolléganők maroknyi csapatá
nak.

Iparkodnia kell a gyengébb 
nemmel egy soriban ecsetelő 
Ujházy Isvánnak, a főnökség

párttátkárának is, ha |_ 
akar tartaná a nőkkel.

— Még a második félévet 
követő termelési tanácskozá
son merült fel, hogyan tud
nánk segíteni az 1-es építés
vezetőségnek — magyarázza 
Magda Jánosné verseny felelős. 
A munkák felmérése után, 
■most adódott alkalom arra, 
hogy csatlakozhattunk a Te
rézvárosi Pft. Főnökség I-es 
számú főpályamesteri szaka
szán működő szocialista brigá
dok kezdeményezéséhez, kom
munista műszak szervezésével 
mi is hozzájárulunk az árvíz- 
károsultak gondjainak enyhí
téséhez.

A falfestő brigádtól feljebb 
Dombóvári Józsefné csoport- 
vezető. és kis csapata vaskaput 
tisztít, s mázol; az épületfenn
tartó főnökség épülete mögött, 
Szíjártó Józsefné brigádvezető 
és a héttagú Egyetértés brigád 
az elburjánzott gazos területet 
sarabolja.

Morzsalékosan omlik az 
agyagszürke hideg aszfalt 
Molnár Ferenc főmérnök la
pátján. Vagy tizenöten, fér
fiak, a nemrégiben átvett, volt 
jéggyári épület padozatát ké

szítik. Négy centiméteres vas
tagságban terítik az anyagot. 
Itt raktárépület lesz.

— Nagy segítség ez a mai 
munka, főleg itt — mondja 
Gálosi János, az épületfenn
tartó főnökség vezetője. — A 
konténerizáció miatt fontos, 
hogy mielőbb átadhassuk ezt 
az épületet.

A szeptember 27-i budapesti 
társadalmi munkaakcióval 
egyidőben, majd október 4-én 
kommunista műszakot tartott 
a főnökség területén működő 
további hat vidéki építésveze
tőség is. Háromszáz dolgozó 
ajánlotta fel a szombati mű
szakok munkabérét az árvíz
károsultak javára, amely 
mintegy 30 ezer forintot tesz 
ki. A főnökség dolgozói pedig 
— mivel az építésvezetőségek 
központja a Józsefvárosban 
van — 4000 forintot utaltak a 
kerületi gyermekintézmények 
számlájára. S ami segítség 
másnak, az segítség a vasút
nak is: a munkák során min
denhol folyamatban lévő kar
bantartási, téli forgalmi felké
szülési és telephely rendezési 
feladatokat láttak el.

Sipka Tamás

re. Ekkor a szolgálat hét óra 
előtt kezdődik és 20 óva után 
telik le. Visszaút előtt közben 
még megfordulok Budapestről 
Esztergomba egy vonattal. Ez 
a pályaszakasz a nagy szint
különbségek és a sok kis suga
rú ív miatt nagyon veszélyes. 
Egyébként is a 100 kilométeres 
sebességgel közlekedő vonat 
mindig nagy figyelm et kíván 
a mozdonyveze tők tő1.

— A fénysorompóknál az 
utóbbi időkben több közfeltű
nést keltő tömegszerencsétlen
ség történt. Ezek a tragédiák 
hogyan hátnak a motorveze
tőkre?

— Rendkívüli módon. Ezek 
az esetek fokozott belső fe
szültséggel töltenek meg ben
nünket. Tudjuk, hogy bárme
lyikünkkel előfordulhat. Mi 
kötött pályán, nagy sebesség
gel robogunk, ás nem tudunk 
kitérni a fegyelmezetlenül köz
lekedők elől. Jó és biztonsá
gos jelzést adnak a fénysorom
pók, de gyakran figyelmen kí
vül hagyják a tilos jelzést. 
Már sokan életükkel fizettek 
ezért. Egy-egy budapesti út so
rán két-három ízben is bal
eseti veszélyt idéznek elő a 
fegyelmezetlen emberek. Ek
kor kell a mi határozottsá
gunk és helyzetfelismerésünk. 
A reflexeinken igen sok mú
lik. Bárhol történik nagyobb 
baleset, utána stresszhatás alá 
kerülünk és fokozottam érez
zük a felelősséget. Az a  tapasz
talatom, hogy hiányzik áz em
berekből a veszélyérzet. Nem 
gondolnak arra, hogy egy vo
nat féktávolsága 600—700 mé
ter.

Szabó Gézának hivatása tel
jesítésében nagyon sokat segít 
felesége és családja. Mindig 
féltő aggodalommal bocsátják 
útra és örömmel ugrálják kö
rül a hazatérő aput iskolás 
gyermekei.

A fárasztó szolgálatban ha
vonta 230—240 órát tölt el. 
Vannak hosszabb pihenők is. 
A szabad idő főleg a családé. 
A gyerekek felnéznek rá. — 
„Az apu vopuatja a legjobb, az 
övé a leggyorsabb, apu tudja 
a dolgát, aput mindenki szere
t i ”

Szolgálat után azért jut idő 
a társadalmi munkára, a KISZ- 
életre is. Segít feleségének a 
tanácstagi munkában és aktí
van részt vesz a lakókörzeti 
életben. S ott a házi kert, 
amelyben mindig megtalálhat
ja a pihentető elfoglaltságot.

Szabó Géza szentesi m otor
vezető otthon és a munkahe
lyén mindennap jelesre vizs
gázik emberségből és csáXád- 
szeretetből.

Fogas Pál
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Ha van észrevétele, tegye meg!
Vitára b o c sá to tták  a  Vasúti Ú jítás i S zabá lyzat 

re n d e lk ezé se it m ódosító  te rv e z e te t
A MÁV Vezérigazgatósága a 

Vasutasak Szakszervezete köz- 
gazdasági osztályával együtt 
kidolgozta a Vasúti Űjítási 
Szabályzat egyes rendelkezé
seit módosító tervezetet, és azt 
a dolgozók körében vitára bo
csátotta. A tervezet összeállí
tásánál elsősorban a végrehaj
tási utasításban foglaltakra, a 
SZOT és az OTH részéről ki
adott irányelvekre, továbbá a 
KPM által megküldött Ütmu-

Javaslatok a
A javasolt szabályozás több 

főbb kérdésben is eltér a je 
lenlegi végrehajtási utasítás 
előírásaitól. Sok vitára adott 
például korábban okot a mun
kaköri feladaton belüli megol
dások jelentős alkotó teljesít- 
ménykénti megállapítása. A 
tervezet számos javaslatot, il
letve változtatást is tartalmaz.

A munkaköri feladaton be
lüli alkotó teljesítmény fenn- 
állását az összes tárgyi ténye
ző, és a javaslattevő beosztá
sának, valamint szakmai kép
zettségének együttes figyelem- 
bevételével, differenciált mér
legeléssel kell vizsgálni és a 
megállapításokat részletesen 
rögzíteni. A jelentős alkotó tel_ 
jesitmény vizsgálata során kü
lönösen az alábbi tényezőket 
kell figyelembe venni:

— a meglevő irodalmi vagy 
egyéb forrásból merített isme
reteken kívül saját, önálló el
gondolások felhasználása és a 
vasútüzem területére való fel- 
használhatóvá tétele;

— a megoldás műszaki, mi
nőségi és gazdasági mutatói-

tatóra, valamint az elmúlt 
évek során szerzett anyagi el
ismerési és eljárásjogi tapasz
talatokra kellett figyelemmel 
lenni.

A  tervezet vitára bocsátásá
val lehetőség nyílt a vezérigaz
gatóság szakosztályainak, a 
vasútigazgatóságok, üzemek, 
intézetek és más szolgálati he
lyek dolgozóinak, hogy a ter
vezet valamennyi előírásához 
észrevételeket tegyenek.

tervezetben
nak lényeges javulása a szak- 
szolgálat (beruházási újítások
nál a szakterület) helyén al
kalmazott megoldásokhoz ké
pest;

— a vasút számára fontos 
feladat megoldásának bonyo
lultsági foka, részletes kidolgo
zása és soronkivüli teljesítése.

Annak elbírálása, hogy a ja
vaslat az újítónak munkaköri 
kötelezettsége-e, illetve mun
kaköri feladatán belül jelentős 
alkotó teljesítménynek minő
sül-e, a javaslattevőt létszá
mában tartó szerv vezetőjének 
hatáskörébe tartozik.

Vezető állású dolgozó javas
latának elbírálása esetén a 
közvetlen felügyeletet gya
korló felettes szerv vezetője jo 
gosult a munkaköri kötelezett
ség kérdésében döntést hozni.

Amennyiben az újítási ja
vaslat szerzőjével kapcsolat
ban munkaköri kötelezettséget 
állapítanak meg, a jogorvosla
ti lehetőségről a javaslattevőt 
30 napon belül írásban értesí
teni kell.

a TMFO-nak, illetve szakosz
tálynak és a tervgazdasági és 
műszaki fejlesztési szakosz
tálynak megfelelő példány- 
számban kell elküldeni.

A MÁV Vezérigazgatóság 
szakosztályainál, önálló osztá
lyainál a vezetők feladatai kö
zé javasolja felvenni, hogy 
gondoskodjon évente egyszer 
— a második félévben  — újí
tási ankét szervezéséről, illetve 
megtartásáról. Az ankétről em
lékeztetőt kell készíteni. Gon
doskodjon a szakszolgálati újí
tási feladattervek évenkénti el
készítéséről, kiadásáról és a 
megoldásukkal kapcsolatos 
propagandáról, a felterjesztett 
feladattervi témák koordinálá
sáról és jóváhagyás után no
vember 30-ig a felterjesztő 
szerveknek a visszaküldéséről.

A vasútigazgatósági osztá
lyok feladatainak a bővítését 
javasolta: gondoskodjon az il
letékes szakszervezettel egyet
értésben évente egyszer — a 
második félévben  — újítási an
két szervezéséről, ill. megtar
tásáról. Az, ankétről emlékez
tetőt kell készíteni.

Az elbírálási jogkörrel ren
delkező szolgálati főnökségek 
vezetőinek javasoljuk az újítá
si ankét évente egyszer — az 
első félévben  — való megtar
tását.

A mozgalom érdekében
Azoknál a szolgálati főnök

ségeknél, ahol az újítási ügyek 
száma és a terület jellege in
dokolttá teszi, egy vagy több 
függetlenített, illetve részfog
lalkozású dolgozót kell meg
bízni.

Október 10-én, 8 óra 24 perckor, a Kiskunhalasról Budapest-J ózsefvárosig közlekedő 
907-es számú gyorsvonat — a továbbhaladást engedélyező jelzők mellett elhaladva — 
Dömsöd állomás III. számú vágányán összeütközött az állomáson tolatást végző M62- 
es mozdonnyal. A gyorsvonat mozdonya, valamint a tolató egység három kocsija ki
siklott és súlyosan megrongálódott. Ugyancsak megrongálódott a tolató egység moz
donya is. A baleset következtében négyen súlyos, de nem életveszélyes, 28-an pedig 
könnyebb sérülést szenvedtek. A baleset személyi mulasztás miatt következett be. En

nek vizsgálatát a rendőrség vasúti szakértők bevonásával folytatja.
(óvári Árpád felvétele)

Munkavédelmi felügyelők és csoportvezetők 
kétnapos tapasztalatcseréje Nyíregyházán

Kihez lehet panasszal fordulni?
Ha a javaslattevő a munka

köri kötelezettség, vagy jelen
tős alkotói tevékenység meg
ítélésével nem ért egyet, a köz
vetlen felügyeleti szerv veze
tőjéhez, vagy az illetékes szak- 
szervezeti szervhez panaszt 
nyújthat be.

Nem kell a munkaköri kö
telezettséget vizsgálni:

— ha a javaslat szerinti 
megoldás a javaslattevő szak
területétől eltérő munkaterü
letre vonatkozik,

— ha pályázatot vagy újítá
si feladattervi témát old meg, 
vagy

— ha a javaslattevő a MÁV- 
val nem áll munkaviszonyban.

A VUSZ 12. §-át az újítók

fokozottabb védelme érdeké
ben az alábbi rendelkezéssel 
javasolja kibővíteni:

— Ha az illetékes MÁV- 
szerv vezetője az elutasított ja
vaslatot utólag hasznosítja, az 
újítási javaslattevőnek (R. 3. § 
[1] bek,) a hasznosítástól kez
dődő 5 éven belül benyújtott 
igény bejelentésére 30 napon 
belül köteles intézkedni a hasz
nosítási szerződés megkötése 
iránt.

A VUSZ 19. § (5) bekezdésé
nek kiegészítéseként javasolja 
a bizottság, hogy nagy megta
karítást eredményező beruhá
zási újításnál — a hasznos 
eredménytől függően — az újí
tások díjkulcsa nem lehet na
gyobb:

Ha a szolgálati főnökség 
munkaterülete több közigazga
tási területen van, a vezető kö
teles a részlegek újítási ügyei
nek intézésére propagandistát 
megbízni, aki ez irányú tevé
kenységét a központi újítási 
ügyintéző szakmai irányítása 
alatt végzi.

A közvetlen irányító szervek 
részére ellenőrzési kötelezett
ségét javasolja bővíteni a ter
vezet.

összegezve: a jelenlegi
VUSZ-tervezetben javasolt 
változások szélesebb körben és 
mélyrehatóbban határozzák 
meg azokat a feladatokat, ame
lyek az újítások hatékonyabb 
elbírálása és a mozgalom fej
lődése érdekében szükségesek.

A dolgozók észrevételeit a 
szerkesztő bizottság figyelem
be veszi, ha azok az érvényben 
levő jogszabályokkal nem el
lentétesek, vagy az újítómoz
galom javasolt fejlesztésére 
hátrányos következményeket 
nem vonnak maguk után.

Dr. Gyóni Béla

A  szakszervezeti és a válla
lati munkavédelmi, szakembe
rek együttműködése a baüeset- 
megelőzés egyik fontos esz
köze, lehetősége. Ezért kezde
ményezte a  vasutas-szakszer
vezet szociálpolitikai és mun
kavédelmi osztálya a munka- 
védelmi felügyelők és csoport- 
vezetők tapasztalatcserével 
egybekötött értekezletét a 
nyíregyházi üzemfőnökségen. 
Erre a programra október 
7-én és 8-án került sor.

Az első napon a résztvevők 
előadásokat hallgattak, és ki
cserélték tapasztalataikat. 
Kulcsár József, a debreceni 
igazgatóság vezetője a terület 
műnk avédelim i helyzetét, az 
eredményeket és a  gondokat 
elemezte. Utána Volosinovszki 
János, a területi szakszerveze
ti bizottság titkára ismertette 
a követésre érdemes jó  mód
szereket, a munkavédelem 
társadalmasításának fontossá
gát.

Dr. Kurucsai László szak
osztályvezető-helyettes a MÁV 
idei üzemi baleseteiről beszélt, 
elemezve azok okait. Felhívta

maximális dí jkulcs
<%>

hasznos eredmény 
(Ft)

500 ezertől — 1 millióig

1 milliótól — 2 millióig

2 milliótól — 5 millióig

5 millió felett 1

A VUSZ 21. §-a módosításá
nál az anyagi elismerés — újí
tási díj — egy összegben való 
kifizetésének a mértékét 4000 
Ft-ról 5000 Ft-ra való feleme
lését javasolja.

A  VUSZ 30. § (3) bek. mó
dosítását oly formában, hogy 
a szakszolgálat területét érintő

belföldi újítás, találmány, 
know-.how, licencként való el
adását (értékesítés), illetve vé
telét a vasútigazgatási osztály 
vagy szakosztály intézi a terv- 
gazdasági és műszaki fejlesz
tési, továbbá pénzügyi és az 
igazgatási és jogi osztály, vagy 
szakosztály közreműködésével.

Tizenöt napon belül...
Az újítások hazai értékesíté

si jogát a vasútigazgatóságokra 
is javasolja kiterjeszteni.

Az üzemfőnökségekre be
nyújtott újítások jelölését „F” 
(forgalmi), „K ”  (kereskedelmi), 
„V ”  (vontatási) betűjelzéssel 
kell ellátni és a VUSZ 31. § 
(3) bekezdés szerint 15 napon 
belül szakvéleménnyel az ar
ra illetékes elbíráló szervnek 
elküldeni.

Hasznosított újítást, ha el
terjesztés céljából küldték to
vábbi elbíráló szolgálati hely
re, ott ismét naplózni kell. Ez 
esetben az újítási naplószám 
mellett „E” (elterjesztés) betű
jelzést kell alkalmazni.

Eszmei díjazás esetén az en
gedélyezési értékhatár 50%-kal 
csökken.

Ha a javaslatból megállapít
ható, hogy a megoldás a szak-

szolgálat más területén is hasz
nosítható, a javaslat elbírálá
sa után 30 napon belül a ja
vaslat tárgya szerint az elbírá
lásra illetékes felügyeleti 
szervhez kell felterjeszteni.

Értékelni kell a műszaki, 
munkavédelmi és gazdasági al
kalmasságot, a VUSZ 17. § és 
18. §, továbbá beruházási újí
tások esetében a VUSZ 37. § 
figyelembevételével. Ezenkívül 
ki kell térni a megoldás fel
használhatóságára és az érté
kesítés lehetőségére is.

A felülvizsgálatba a szak- 
szervezet kérésére új szakvéle
ményezést kell bevonni. 
Amennyiben az egyszemélyi 
elbíráló az előző döntését fenn
tartja a bizottságot össze 
kell hívni.

A feladattervet meghirdetés 
után a szakmai osztálynak és

A szovjet katonák is segítenek
Jó ütemben halad a Landler Jenő Járműjavító Üzem új 

művelődési házának építése. Segítenék ebben az ideiglenesen 
hazánkban állomásozó — XV. kerületi —r. szovjet katonai ala
kulat tisztjei és katonái is. Az üzemnek több éves együttmű
ködési kapcsolata van. az említett alakulat parancsnokaival. 
Az üzem MSZIBT szervezetének rendezésében gyakran szer
veznék közös kirándulást, üzemlátogatást, ünnepséget. {K é
pünkön: a szovjet katonák részt vesznek a művelődési ház 
építésében.)

a jelenlevők figyelm ét az it
tasságból eredő balesetekre, 
a szabályok mellőzésének kö
vetkezményeire. Gáspár Imré- 
né dr., a vasutas-szakszerve
zet szociálpolitikai és munka- 
védelmi osztályának vezetője 
a most készülő, munkavéde
lemmel kapcsolatos új jogsza
bályokról és azok összefüggé
seiről tartott beszámolót.

Az előadásokat vita követte. 
Sok hasznos javaslat, észrevé
tel hangzott el. Véleményt 
cseréltek a szakszervezeti 
munkavédelmi felügyelők és 
munkavédelmi csoportvezetők 
Másnap Nyíregyházán munka- 
védelmi ellenőrzéssel folytató
dott a  program. Előtte Buckó 
Ferenc üzemifőnök és Csujna 
János szib-titkár tartott tájé
koztatót, majd a szakemberek 
szemlén vettek részt a külön
böző szolgálati ágak munkate
rületén.

Megtekintették a legkisebb 
őrhelyeket is, és felhívták a 
főnökök figyelm ét a jelenték
telennek tűnő mulasztásokra 
is. Egy-egy félredobott féktus- 
kó, vagy kopott saru éppúgy 
nem kerülte el a figyelmüket 
mint a rossz térvilágítás. P 
helyi vezetők köszönettel fo 
gadták az észrevételeket, a 
szemlét tanulságosnak minősí
tették.

A munkavédelmi ellenőrök 
nemcsak a hiányosságokat 
vették észre hanem a jót, a 
követésre méltót is. Kedvező 
tapasztalta tokait szereztek pél
dául a- vontatási telepen. A 
munkaifél tételek kielégítőek és 
a biztonsági előírásokat be
tartják. Kisebb rendellenessé
geket azonban itt is feltártak. 
Például nem végezték el a

hegesztőtömlők vizsgálatát, és 
az elektromos vezetékekben 
talált hibáikat népi javították 
ki.

A z állomás területén a vé
dő-földeid vezetékek egy ré
sze elszakadt, veszélyezteti a 
biztonságos munkát. A kony
hákon, öltözőkben és egyéb 
szociális létesítményekben 
rendet, tisztaságot tapasztal
tak. Az üzemfőnökség terüle
téin nem kielégítő azonban 
az elektromos lámpatestek 
karbantartása, szabálytalan a 
járművek megfutamodása el
leni védekezés, akadozik a 
dízel-mozdonyvezetők lábbeli
vel történő ellátása. A szem
lén részt vevők alapvető meg
állapítása azonban az, hogy 
fegyelmezett, biztonságos 
munka- folyik a területen. Az 
egyéni védőeszközöket rendel
tetésszerűen használják, a 
munkavédelmit oktatás köve
telményeit betartják. Jó ered
mények születtek a. munkahe
lyi rehabilitációban is.

Nyíregyháza csomóponton a 
munkavédelmi őrök aktívan 
vesznek részt a balesetek 
megelőzésében. Javaslataikat 
a vezetők méltányolják. A 
munkavédelmi őm&plóldba 
tett bejegyzéseket intézkedé
sek követik.

A kétnapos tapasztalatcsere 
eredményesen zárult. A helyi 
vezetők a tapasztalt rendelle
nességek egy részét azonnali 
intézkedéssel megszűntették. 
A munkavédelmi felügvelők 
és csoportvezetők is sokat ta
nultak. tapasztalták. Mindezt 
a jövőben felhasználják gya
korlati munkájukhoz^ ismere
teik bővítéséhez.

Pásku Jenő

J Ó Z S E F V Á R O S I  Ő S Z
A VIII. kerületi K lSZ-bi- 

zottság szeptember 3-án és 4-én 
Józsefvárosi ősz címmel két
napos rendezvénysorozatot 
tartott. A Semmelweis Orvos- 
tudományi Egyetem előtti té
ren rendezett fesztiválon részt 
vettek a Keleti csomópont, Jó
zsefváros állomás és a buda
pesti vásútigazgatóság KISZ- 
szervezetének fiaitaljai is.

A vasutas KISZ-esek igen 
stílusosan hívták fel magukra 
a figyelm et: sátor helyett egy 
10, illetve egy 30 köbm&táres 
konténerben matatták be tab
lóikat, szemléltető estközeiket.

A kiállított képekről nemcsak 
a vasút, hanem a KlSZ-szer- 
vezetek életébe is bepillant
hattak a  nézelődők.

A MÁV munkáját és a vas
utasok életét film ek segítségé
vel is bem-utaitták az érdeklő
dőknek. Közben ötletesen moz
dony- és vonatzajokát ját
szottak be magnetofonról. A 
KISZ-esek gondoskodtak ele
gendő pályaválasztási propa
gandaanyagról is, amelyet a 
vasúti munkakörök iránt ér
deklődők között osztottak szét.

S. R.
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Harmincöt év

!  a világ dolgozóinak szolgálatában
Október elegén Moszkvában 

ixyílit meg a Szakszervezeti 
Világszövetség Főtanácsának 
31. ülésszaka, amely egybe
esett az SZVSZ megalakulá
sának 35. évfordulóiával. A 
Szakszervezeti Világszövetség 
a világ dolgozóinak a kíván
ságára jött létre, annak érde
kében, hogy érdekeit véd je.

Európa még a  második v i
lágháború ágyúlövéseitől 
visszhangzott, amikor 1945 
februárjában, Londonban ösz- 
szeüllt a szakszervezeti világ- 
konferencia és lerakta alap
jait a Világszövetségnek. Az 
első Szakszervezeti Világ
kongresszust 1945 októberé
ben, Párizsban tartották meg. 
Azt a kongresszust, amely 56 
ország 64 m illió tagját képvi
selte, a munkásmozgalom tör
ténetének első, egységes szak
szervezeti szervezete megszü
letése tette ünnepélyessé.

Az alapszabály 
szellemében

az 1949-es szakadás ellené- 
az SZVSZ megőrizte álta

lános jellegét. A  szervezet 
magába foglalja valamennyi 
kontinens', -valamennyi nép, a 
különböző politikai és vallá
si nézetű, a különböző tár
sadalmi rendszerű és a gaz
dasági fejlettségű országok 
190 m illió dolgozóját képvise
lő szakszervezeteket. Az 
SZVSZ a következő célokat 
tűzte k i: a szervezett dolgo
zók egységének megteremtése 
valamennyi nép jogaiért és 
létfontosságú érdekeiért, élet- 
és munkakörülményeik javí
tásáért, a tartós békéért, a 
teljes és valódi nemzeti füg
getlenségért, a demokráciáért 
és a társadalmi haladásért 
folytatott harcban.

Az SZVSZ napjainkban is 
ezeknek a  világosan m egfo
galmazott céloknak a megva
lósítására törekszik, ibátorítva 
és fokozva a nemzetközi 
munkásszol idariitást, amely a 
világ minden pontján a  ibér- 
mu rakások hatékony harci 
eszköze az osztályefllenséggel 
szemben.

Az SZVSZ-nek ma 190 m il
liós a tagsága, amely 84 eu
rópai, ázsiai, amerikai, afri
kai, ausztráliai és óceániai 
országos központihoz tartozik.

Mint demokratikus itiömeg- 
és osztályszenvezetet a pári
zsi első szakszervezeti világ
kongresszuson elfogadott 
Alapszabályra építve szervezi 
tevékenységét. Az SZVSZ a 
háború utáni dinamikus fe j
lődésnek megfelelően, tevé
kenységét mindig az új felté
telekhez és követelményekhez 
igazította, amely az alapsza
bály-módosításokban és -ki
egészítésekben tükröződött 
vissza. Ennek ellenére az 
SZVSZ jelentősége, működé
sének alapvető vonásai és 
főbb elvei még napjainkban 
is változatlanok.

Mindig az új 
feltételekhez 

igazodva
Az SZVSZ állásfoglalását — 

az illetékességi körébe tartozó 
minden kérdésiben — kizáró
lag az alapszabályban feltün
tetett szervek által elfogadott 
döntések határozzák meg. 
Ezek a szervek a tagszerveze
tek képviselőiből állnak. A 
Főtanács az SZVSZ felettes 
fóruma a kongresszus két ülé
se között. Valamennyi orszá
gos tagszervezet képviselője 
tagja a Főtanácsnak, amely 
évente egyszer tart összejöve
telt. A Végrehajtó Irodának 
korlátozottabb az összetétele 
és a Főtanács két ülése kö
zött fejti ki tevékenységét. 
Évente legalább kétszer ülé
sezik.

A Titkárság, amelynek 
székhelye Prágában van, a 
szövetség mindennapi munká
ját irányítja. A  testület fő 
titkárból, helyetteseiből és hart 
— a világ főbb (területeit kép
viselő — titkárból áll.

Az SZVSZ miközben harcol 
valamennyi haladó erő egysé
gléért, a népek érdekeiért, az 
imperializmus elleni küzde
lemben sokoldalú együttmű
ködésit alakít ki az olyan de
mokratikus szervezetekkel,

mint a Demokratikus Ifjúsági 
Világszövetség, a Béke Világ
tanács, a Nemzetközi Diák- 
szövetség, a Nemzetközi De
mokratikus Jogász Szövetség, 
a Nemzetközi Újságíró Szö
vetség és más szervezetekkel.

Az SZVSZ-nek módjában 
áll hatékonyan képviselni és 
védeni a dolgozók sajátosér
dekeit is annak a szoros és 
baráti együttműködésnek az 
eredményeként, amelyet a 
szakmai szakszervezeti szer
vekkel kialakított. Ez utób
biak száma jelenleg 11, a 
nyomdaipari szakszervezetek 
állandó bizottságával együtt 
12.

Minden nemzetközi szövet
ségnek egy küldöttje és egy 
tanácskozási jogú póttagja 
van a Főtanácsban. Vala
mennyi nemzetközi szövetség
nek saját képviselője van az 
NMSZ, az UNESCO és a 
FAO megfelelő szakbizottsá
gaiban.

A tartós békéért
Az eltérő társadalmi és 

gazdasági berendezkedésű or
szágok szakszervezetei a kö
vetkező nemzetközi szakmai 
szövetségek tagjai: bányász,
pedagógus, vasas, textiles, me
zőgazdasági, kereskedelmi, ve
gyész, építőipari, közlekedési, 
élelmiszeripari és a közalkal- 
kalmazottak nemzetközi szö
vetsége.

A  második világháború ko
hójában megszülető világszö
vetség már a kezdet kezdetén 
zászlajára tűzte az egyetemes 
és tartós békéért folyó harc 
nemes jelszavát. S  35 éves te
vékenységét e cél megvalósí
tására irányuló törekvés jel
lemezte. Már többször rámu
tatott arra, hogy az imperia
lista körök által bátorított 
fegyverkezési versenyt a mo
nopolista burzsoázia ciniku
san felhasználja mint eszközt 
az osztályiharcban a  munkás- 
mozgalom eszméi, a dolgozók 
alapvető érdekei ellen.

Az SZVSZ határozottan 
küzd minden olyan cselek
mény ellen, amely veszélyez
teti az alapvető emberi jogo
kat és a dolgozók szabadság
jogait. Harcol az üldözések 
ellen, amelynek az áldozatai 
a sztrájkoló dolgozók és a 
szakszervezeti aktivisták. A 
Szaikszervezeti Jogok Nyilat
kozata, amelyet számos nem 
tagszervezettel közösen dol
goztak ki, hatékony eszköz 
ebben az igazságos harcban. 
Az SZVSZ egyik fő  feladata 
ebben az évben a  szakszerve
zeti és szabadságjogok védel
me és kiszélesítése érdekében 
folyó akciók fokozása.

Kezdettől támogatja 
a dolgozók harcát
Aktívan támogatja a dolgo

zók sztrájkjait, szolidaritási 
kampányokat szervez, s az 
erkölcsi támogatás m ellett a 
szolidaritási alapból anyagi 
segítséget nyújt a rászorulók
nak.

Következetesen támogatja a 
dolgozók harcát a bérek vá
sárlóerejének megőrzéséért, és 
emeléséért, az új munkaal
kalmak létrehozásáért és ha
tékony intézkedések meghoza
taláért a foglalkoztatottság 
növelése végett, a nyugdíjkor
határ csökkentéséért és a 
nyugdíjak növeléséért, a dol
gozók munkabiztonságának és 
egészségének hatékony vé
delméért, a szakszervezetek 
részvételéért, a munkaügyi 
jogszabályok kidolgozásában 
és végrehajtásuk ellenőrzésé
ben, emberhez m éltó lakásfel
tételek megteremtéséért, a 
szakmai képzés ingyenességé
nek biztosításáért, a tovább
képzés minőségének javításá
ért, a dolgozók és a szakszer
vezetek hatékony részvéte
léért az üzemek vezetésében, a 
pihenő- és szabad idő eltölté
se feltételeinek javításáért, a 
szakszervezeti és más társa
dalmi tevékenység szabad 
gyakorlásának biztosításáért

A  SZVSZ többször rámuta
tott arra, hogy a szakszerve
zetek egysége — függetlenül 
azok orientációjától és hova
tartozásától — és közös ak
cióik a m onopoltőke ellen, 
fontos tényező a dolgozók 
harca hatékonyságának tekin
tetében, amelyet egy jobb éle-

tért és igazságosabb társada
lomért folytatnak. Bármilye
nek legyenek ás a földrajzi és 
nemzeti sajátosságok, az élet
feltételek vagy a .társadalmi 
rendszer jellege, a világ va
lamennyi dolgozójának alap
vető érdekei azonosak, ame
lyeket közös erőfeszítésével 
meg lehet, és meg kell olda
ni.

Mindenkor készen 
az együttműködésre
Az SZVSZ kifejezi készsé

gét a Szabad Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetségével és 
a Munka Világszövetségével, 
a regionális és autonóm szak- 
szervezeti 'központokkal való 
együttműködésre mindazon 
kérdésekben, amelyeket az 
adott helyzetben felmerülő 
konkrét problémák és a dol
gozók harca vet fel. E te
kintetben a hangsúlyt azokra 
a közös pontokra helyezi, 
amelyekben a vélemények 
azonosak, és hozzájárulnak a 
különböző irányzatú szakszer
vezeti mozgalmak közeledésé
hez.

Meggyőződéssel vallja, hogy 
a nemzetközi munkásszolida
ritás nagy eszméje, amely 
mélyen gyökerezik a dolgozók 
millióinak szívében, örökér
vényű és legyőzhetetlen. Ezek 
az eszmék visszatükröződnek 
az egyre növekvő számú ak
cióban, amelyet a munkához 
való jogért, a békéért, a bol
dogságért folytatnak a bér
ből és fizetésből élők.

Hűen a proletárinfernacio- 
nalizmus alapelvéhez, az 
SZVSZ mindig védeni fogja 
a dolgozók érdekeit, -mert ez 
a legnemesebb feladata, és 
mert ez a legméltóbb , 36 
éves tevékenységléhez.

Napirenden a termelés segítése

Nemzetközi vasutas szeminárium Donyeckben
Szeptember 8—13. között a 

Szovjetunió donyecki vasút- 
igaigatóságán került megren
dezésre az a nemzetközi vas
utas szeminárium, amely a 
szakszervezetnek termelést, 
gazdálkodást segítő tevékeny
ségével kapcsolatos időszerű 
feladatokat, ezen ¡belül a  vas
úti teherkocsik korszerű mű
szaki-technológiai eljárással 
történő javítását elősegítő 
szakszervezeti tennivalókait v i
tatta meg.

A szervezést lebonyolító és 
a .házigazda tisztségét betöl
tő szovjet küldöttségen kívül 
a találkozón részt vett az 
NDK, a csehszlovák, a  bol
gár és a román vasutas szak
szervezet delegációja.

Az eszmecserét megelőzően 
a küldöttségek látogatást tet
tek a krasznodrmejszki vas
úti teherkocsi-javító üzem
ben, amely a közelmúltban 
befejezett, s teljesen saját 
erőből — a tervezéstől a ki
vitelezésig — végrehajtott 
nagyszabású rekonstrukcióval 
a Szovjetunió egyik legkor
szerűbb járműjavító bázisát 
hozta létre.

A jelentős mértékben auto
matizált, komplex szalagosí- 
.tással, új technológiai eljárá
sok bevezetésével folyó ja
vítási munka középpontjában 
mindenütt a nehéz fizikai 
munka kiküszöbölése, a mun
kahelyi ártalmak hatékony 
megszüntetése, a dolgozók szo
ciális ellátottságának javítá
sa, védelme áll.

A  szeminárium témái is e 
kérdések köré csoportosultak, 
melynek keretében a küldött
ség saját országuk élért ered
ményeit, még meglevő gond
jaikat és célkitűzéseiket ad
ták közre. Ilymódom széles 
körű tapasztalatcsere alapján

Találkozás -  húsz év után
Találkozót rendeztek szep

tember 27-én a MÁV Tisztkép
ző és Továbbképző Intézet 
biztosítóberendezési műszaki 
tiszti tagozatának 1960-ban 
végzett hallgatói. A  rendez
vény osztálytalálkozóval kez
dődött az intézetben. A  hu
szonkilenc egykori hallgató 
közül húszán jelentek meg.

Dr. Kun Dezső igazgató tá
jékoztatta a találkozó részve
vőit az intézet életéről, az el
múlt húsz év alatt történt vál
tozásokról, eredményekről. 
Utána Gróf József, nyugalma
zott műszaki főtanácsos az 
előadók nevében köszöntötte 
az egykori hallgatókat, majd 
a jelenlevők számoltak be pá
lyafutásukról, munkájukról.

Határforgalmi verseny
Kelebia és Szabadka vas

utasai évek óta szocialista 
munkaversenyben dolgoznak. 
Az idei év első felének ered
ményeit szeptember 27-én ér
tékelték Szabadkán, ahová 25 
tagú küldöttség érkezett Ke- 
1 ebiáról. A  két határállomás 
vetélkedéséből, most a sza
badkaiak kerültek ki győzte

sen, de a kelebiaiak is nyer
tek e  látogatáson. Megismer
kedhettek az újjáépített sza
badkai személypályaudvarral, 
a város nevezetességeivel, el
látogattak a közeli Palics-für
dőre, s végül barátságos lab
darúgó-mérkőzésen mérték 
össze tudásukat. Ez utóbbi 
döntetlenre végződött

Zenekedvelők figyelmébe

Hangversenysorozat kezdődik 

a Törekvés Művelődési Központban

született egyhangú állásfog
lalás három fő  témakörben:

1. Milyen módon lehet és 
szükséges a szakszervezetek 
termelési-gazdálkodást segítő 
tevékenységét a technikai ha
ladás követelményeihez iga
zodva olyanná fejleszteni, 
hogy a dolgozók cselekvő 
készsége a magasabb szintű 
munka képességével párosul
jon.

2. A műszaki-technikai fe j
lődéssel .párhuzamosain kell a 
szociálpolitikai céloknak ele
get terani, s közben a figyel
met a balesetmentességre, a 
munkahelyi ártalom kiküszö
bölésére kell fordítani.

3. A  szakszervezetek neve
lő munkájának szüntelen kor
szerűsítése mindig az adott 
igényeket követően a dolgo
zók tudati és tudatszintjének 
emelését szolgálja.

A szeminárium módot adott 
az alapkérdések részletes tag
lalására, a résztvevők új is
meretszerzésére, a testvéri or
szágok szakszervezeti kap
csolatának további kiszélesí
tésére és erősítésére. Egyön
tetű állásfoglalás alakult ki 
abban, hogy a járművek nö
vekvő sebessége és leterhelé
se mindenütt fokozódó minő
ségi követelményeket támaszt, 
különösen a vasúti teherko-

A  vasutas-szakszervezet mű
velődési központjának szimfo
nikus zenekara az 1969—81-es 
évadban hét előadásból áüó 
hangversenysorozatot indít. 
A  műsorban szerepelnek töb
bek között Beethoven szim
fóniák, opera és operettrészlé'- 
tek, és egyéb közkedvelt ze
neművek.

A  hangversenyek helye: Tö
redezés Művelődési Központ

Budapest, X., Könyves Kál
mán iknt. 23.

Bérletek vásárolhatók 80,— 
Ft-os áron a helyi szakszer
vezeti bizottságoknál és a 
Rózsa Ferenc u. 22. szám 
alatt, a szakszervezet zeneis
kolájában.

Az első bérleti előadás októ
ber 23-án, 19 órakor lesz a Tö
rekvés Művelődési Központ
ban.

Dunakeszi brigádok vállalása 
a X. kongresszus tiszteletére

A dunakeszi járm űjavító szo
cialista és munkaibrigádjai, a 
vasutas-szakszervezet X. kong
resszusa tiszteltére pótfelaján
lást tettek. Vállalták, hogy 
egy százalékkal növelik a ter
melékenységet.

A kollektívák ezen kívül

társadalmi munkában segítik 
az üzem területének parkosí
tását, a hulladékok összegyűj
tését és elszállítását.

A  kongresszus tiszteletére 
tett felajánlás megvalósításá
ban 89 brigád vesz részt.

esik javításával szemben. E 
minőségi igény kielégítésében 
egyre növekvőbb szerepet tölt 
be a munkaverseny keretében 
tett kollektív és egyéni vál
lalás, melynek olymódon kell 
érvényre jutnia, hogy a kol
lektíva minden termékhez ne
vét is adja.

Szükségszerűen előtérbe ke
rül a komplex brigádok sze
repe, melyeknek tagjai mun
kások, műszakiak, termelés
irányítók, újítók és mások, a 
szakmák széles skálájának 
hozzáértői, az adott feladattól 
függően.

A téma felvetésében éppen 
az az újszerű, hogy ilyen 
munkaközösséget ne általá
ban, formálisan, hanem 
konkrét cél érdekében jö jje 
nek létre. Ebben legyenek a 
szakszervezeti szervek minde
nütt kezdeményezők, kísérjék 
figyelemmel munkájukat, s 
minden lehetséges eszközzel 
támogassák is azt.

Egyhangú volt az állásfog
lalás abban is, hogy a talál
kozásokat, véleményezéseket a 
jövőben is folytatná kell, 
mert egymás tapasztalatainak 
megismerése végül is a szak- 
szervezeti mozgalom egészé
nek, a haladás és a béke 
ügyének javát szolgálja.

Révay Sándor

Ki sma ma-ta Iá I kozó

Kismama-találkozót rendeztek a közelmúltban a debre
ceni járműjavítóban. Tóth Tivadar, az üzem munkaügyi és 
szociális ellátási osztályának vezetője ismertette a kismamák
kal az üzem életében történt változásokat és a termelési ered
ményeket. Dévényi Gyuláné, az üzem napközi otthonának ve
zetője az óvodára való nevelésről, a gyermekek egészséges 
életmódjáról, a személyiségük kibontakozását segítő módsze
rekről beszélt. Utána dr. Kiss Éva üzemorvos egészségügyi kér
désekre válaszolt. (Képünkön: a találkozó résztvevői gyerme
keikkel)

0 u UBD a  Építési Főnökségen
Névadó ünnepséget rendeztek október 10-én a MÁV 

Debreceni Építési Főnökség Központi kultúrtermében. A z ün
nepségen megjelenítek a  főnökség /gazdasági és társadalmi 
szerveinek vezetői.

Az ünnepeiteket — 10 kisgyermeket, a  szülőket, s a  név
adó szülőket —  a megnyitó után, az ebesi általános iskola 
III. osztályos kisdobosai műsorral köszöntötték, m ajd a  szü
lőknek virágcsokrokat adtak át, a picik nyakába pedig kis- 
dobos nyakkendőt) kötöttek.

Az anyakönyvezetői hivatalos aktus után minden gyér' 
mek 800 Ft-os takarékbetétkönyvet és játékot kapott.

A képen az ünnepeltek egy csoportja látható
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ISM ÉT A  CSÚCSO N

Kötöttfogású birkózó CSB: 1. U  V

ti tk a . . .

A csapatban kitűnő 
a közösségi szellem

• Kalap levételt igénylő tel
jesítm énnyel rukkoltak ki a 
BVSC kötöttfogású birkózói.
A z október első napjaifban le
bonyolított csapatbajnokságon 
aranyérm et szereztek.

Idézet a Népsport tudósítá
sából : „ A  BVSC most — 
kicsiben —  ugyanazt produ
kálja, mint az egész magyar 
birkózás az elmúlt hét év 
ben. Ez az a  csaptát, am ely
nek tagjai, m inden mérkőzésen 
egy csoportban vannak, és te
li tüdővel, határtalan) lelkese
déssel buzdítják egymást. Ez Gaál Karcsi mellett pillanat - 
az a csapat, am elynek szak- nyiláig nincs nemzetközi szin- 
tanácsadója —  Gurics György tű birkózónk, ám a lényeg az, 
—t R válogatott koráibbi veze- hogy van csapat, és ebben a 
tő edzője ezt m ondhatja e l: közösségben mindenki képes 
—  Meg kellett védenünk a a legtöbbet kihozni magából. 
bajnoki cím et! Ez tJönvénysze- és a csapatibajnokság egyben 
rű volt. Székely Pali, asz ed- arra is lehetőséget ad, hogy a 
zőnk reggel nyolctól este sportág érdekében mind több 
nyolcig a  szőnyegen, van. Bár- kemény ellenfelet neveljünk a

tás — a hangulat nagysze- A kötöttfogású csapatbaj- 
rű, úgy is mondhatni, csaJá- nokság végeredm énye: 1.
dias. Talán éppen ez a siker BVSC (Bujdosó József, Mudra

Gyula, Kecskem éti István, 
Kiss József, Zsákai Lajos,
Kéri István, Bátkai István,
Gaál Károly, Tonna Ferenc,
Szórádi Ferenc, Csapó Antal, 
Erdélyi Gyula, Illés István, 

Székely Pál, aki Tarr Menyes Gábor, Ivamcs József, 
György és Fuferenda János &oda József, Csábi Árpád,
társaságában az edzői munka ' Szőcs K om él. Göndör Ferenc) 
dandárját végzi, így nyilatko- pont, 2. FTC 50, 3. Vasas
zik sikerről: 49, 4. Honvéd Szondi SE 48.,

P l - ___ ., 5. GAJNZ-IMAVAG 46, 6. Ü
-  l i l l i S  * ! ? ? ?  Dózsa 39, 7. Dunaújvárosi Ko-

hász 33, 8. Eger SE 26.
Pilhál György

S zobork iá llítás  

a kö n yv tár e lő tt
A hatvani Ady Endre váro

si könyvtár vasútállom áson le
vő fiókkönyvtárában már ha
gyom ány a kiállítások rende
zése. A  képzőm űvészeti világ
hét alkalm ából nemrég a fia
tal művészek stúdiója rende
zett tárlatot Zavadzky Éva 
keramikus m űvész alkotásai
ból.

Zavadzky Éva a porcelán
szobrászat m űvelője. A lkotá
saiból 1979-ben Budapesten 
nyílt önálló kiállítás. A z idén 
Kecskem éten, a kerám ia alko
tótelepen töltött hosszabb időt, 
s ott tovább folytatta kísérle
teit. A Hatvan állom áson ok
tóber 25-ig m egtekinthető ki
állítás tárgyai Kecskem éten 
készültek.

Kitüntetés Vonat kéz élői tanfolyam. Ok
tóber elején Kisterenye álló- 

A  Magyar Népköztársaság máson vona t kezelői tan f olya- 
Elnöki Tanácsa, nyugállo- m ot indítottaké A 25 hallgató 
mányba vonulása alkalm ából, közül 14 újfelvételes dolgozó, 
több évtizedes kiem elkedő Á háromhónapos tanfolyamot 
szakszervezeti tevékenysége N^gy G yőző nyugdíjas oktató 
elism eréséül a Munka Érdem - vezeti. A z eddig már több al
rend bronz fokozata  kitünte
tésben részesítette dr. Poczko- 
di Sándort, a debreceni terüle
ti szakszervezeti bizottság jog 
segélyszolgálatának vezetőjét.

kálómmal rendezett tovább
képzésnek köszönhető, hogy az 
állom áson nincs munkaerő- 
hiány.

m ikor toppan be az em ber a 
terembe, ott m indig munka 
folyik, ott m indig kemény ed
zés van.”

így látja a sikert 
a szövetségi kapitány

válogatottnak. Ezekből a  ke
mény, jó  ellenfelékből pedig 
idővel kom oly vetélytárs le
het. Remélem, lesz is . . .

Nem akarjuk túldicsém i a 
szakosztályt, de a BVSC b ir
kózóinak a  jelek  szerint nem 
kell tartaniuk az elkövetke
zendő esztendőktől sem. Mert 

Sokaikat m eglep az ered- a Szőnyi úton nemcsak a má- 
mény, hiszen egy olyan együt- val, hanem a holnappal is tö- 
tes nyerte el a bajnoki cí- tőd n ek . . .  Nagyszerű, széles 
met, am elyben —  a válogatott alapokon nyugvó utánpótlás* 
Gaál Károlyt leszám ítva — gárda vár a  bemutatkozásra 
gyakorlatilag alig akadt b ir- Mert a szakosztály, sőt, az 
kózó, alkat különösképpen je - egyesület vezetői nem akar 
gyeznénék az egyéni viadalo- nak beleesni abba a hibába 
kon. am elybe a sikeres szakosztá

De hát akkor mi m agyaráz- lyok legtöbbiike szokott. . .  Aj 
za a  sikert? aranyérmek sem vakítják el

Dr. Hegedűs Csaba, a bir- őket, tudják, m inden nap 
kózó-válogatott szövetségi ka* több és több edzés, jobb  és 
pitánya: jobb  m inőségű m unka kell

— A  magam részéről két ahhoz, hogy a szakosztály az 
alapvető dologban látom a álén maradhasson. 
vasutasversenyzők visszatérő 
sikerét. (Hiszen tavaly is ők 
nyerték a csapatbajnokságot.)
Az egyik az az igényes 
szakmai munka, amely fém - h 
jelzi a Székely Pál vezette riV S ?. * 
edzői kollektívát. A  másik tf sból: S ^ B V S ^  a bajnolá

Kerékpárverseny Nagykanizsán *
A 60 éves Ács István lett az abszolút bajnok

Nagykanizsa városi testne
velési sportfelügyelősége és az 
Országos Kerékpár Szakszö
vetség országos (senior) ke- 
rékpáiTversenyt rendezett a 
közelmúltban Nagykanizsán. A 
versenyt három  szakaszban 
bonyolították le, és albbam 
négy korosztály vetít részt. 
Több egykori országos kerék
párbajnok is rajithoz állt.

A  versenyt először nyolc 
kilom éteres sík terepen, m ajd 
két kilom éternyi hegyi út

vonalon, végűd országúti tö
m egverseny keretében ren
dezték.

A  60 évesek korosztályában 
Ács István, a nagykanizsíai 
körzeti üzem főnökség dolgo
zója m indhárom  szakaszt 
megnyerte, s így abszolút 
győztes lett. Á cs István, a 
nagykanizsai Bányász kerék
pár-szakosztály edzője. Szor
galmasan készül a  jöy ő  évi 
amatőr kerekesek világbaj
nokságára.

Elfogultság nélkül
Elfogultak lennének? A lig- 

tudósí-

ctm védője rohamléptekkel 
halad előre az újabb siker

S B H ű l !
egyben a fontosabb tényező 
pedig az a nagyszerű légkör,

csolta az életkort tekintve 
meglehetősen heterogén társa
ságot. Ha valamennyi egyesü
letben olyan hangulat lenne 
az edzéseken, amilyen a Sző
nyi úton van, tovább erősöd
ne, még magasabbra em elked
ne a magyar birkózás. . .

Valóban elképesztő az az 
edzésmennyiség, am ellyel « 
vasutasversenyzőik a találko

mégis kitűnik (a ganzos Mol
nárt 4 :l rre veri). És még va
laki: a veterán Csábi Árvád 
a 100 kg-bon, aki sorozatban 
nyeri tussal a mérkőzéseit.”

Lám, a  pártatlan krónikást 
is m agával ragadta a  látvány 
lendülete, a vasutasok lehen
gerlő igyekezete. . .

És még valami. A  magyar
zókra készülnek. Még a sokat kötöttfogású birkózás pillanat- 
tapasztalt birkózó szakem be- nyilag a világ élvonalához 
rek is elismerőn bólintanak tartozik, s ennek a magyar 
az adagok hallatán — még m ezőnynek a legjobbja a 
akkor is, ha történetesen rivá- BVSC. Hogy m eddig? 
lisai a bajnokságot nyert csa>- Am eddig a siker nem ho- 
patnak. D e bárm ennyire is mályosátja el az előrevezető 
kem ény a  munkai, nagy a  haj- u tat. . .

T  ömegsportnap 

Szolnokon
Négyszázan indultak a MA V—MTE versenyén

A  kicsik oolaivó versenye

Október 4-én délelőtt a 
Szolnoki M ÁV-M TE Véső úti 
sporttelepét az egyesület bá- 
zisüzemeünek dolgozói, hozzá-

K E R E S Z T R E J T V É N Y
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igekötő. 27. Nagy szoba. 29. Oko
zat eredője. 30. Majdnem dugó. 32. 
Tengeri rablók. 33. Holland légi
társaság. 34. Levezekel. 36. Ének-

Vízszintes : l. Igen, fontos az ex
port-import szállításnál. (Folytatá
sa a 20. függőlegesben.) 15. Ázsiád 
folyó. 16. Zöldségféle, névelővel.
17. Tulajdonosváltás. 19. O-val a hang. 37. Ilyen szó is van. 38. Ki- 
végén zenei műszó (lebegve). 21. vet. 39. Módi. 40. Női ¡név. 41. 
Tanúd mássalhangzói. 2a. Vas me- Megállapított árhatár. 44. Óvoda, 
gyei község. 24. Padiban van! 25. 45. Vöröses. 46. Mezőgazdaságban

dolgozik. 47. Tartó. 46. E. K. 50. 
Zuzmókkal együtt emlegetjük. 52. 
Ételízesítő. 53. Fordítva: kopasz. 
55. Ez is tartó. 56. . . .  kmaker. 
bukméker. 58. Karóm. 61. Taka
rító. 63. Nyomozni, kikutatni (la
tin). 65. Időmérő.

Függőleges: l. J. I. 2. Végtele
nül korcs. 3. Kelet, angolul. 4. 
Ajtó, ablak kávája, idegen szóval.) 
5. Angol hosszmérték. 6. Nagyon 
friss. 7. Személyes névmás. 8. A 
mai napon. 9. Nagy edény. 10. 
Kézifegyver. 11. Kedvenc kutyá
ja. 12. Kártyafigura is. 13. Étolaj 
fele. 14. Sportverseny. 16. Az al
világ révésze (fon.). 22. Régi ger
mán nép. 23. Mérsékelt égövi nö
vények. 26. Nyelvtani fogalom. 27. 
a hajó része. 28. Férfinév. 29. A 
tél búcsúját jelzi. 31. Nagyon kia
bál. 33. Kidob. 35. O. O. T. 37. 
Két partot köt össze. 41. Kacat. 
42. Spanyol város. 43. Mint 55. víz
szintes. 49. Állatok tartózkodási 
helye. 51. Eszi az idő vasfoga. 53. 
Vissza: majdnem lutri. 54. Csor
dultig. 56. Telibe. 57. Száraz nö
vényszár fordítottja. 59. A  levél
nek is van. 60. C. N. S. 61. Maró 
folyadék. 62. Svéd pénz. 64. Za
mat. 65. Frank rövidítése. 66. Rang
jelző.

Beküldendő: vízszintes 1. és foly
tatásaként a 20. függőleges.

Beküldési határidő: 1980. no
vember 6.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A kevésbé terhelt ha
táriátmenetek fokozottabb igénybe
vétele.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
19. szántában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Bagári József, Szombathely, Pe
tőfi S. u. 41. Révész Bertalanná. 
Záhony, József A. u. 39. Gere Pál, 
Hejőbába, Néphadsereg u. 75. Vin- 
cze Pálné, Tiszafüred, Vasút u. 10. 
Boda Jolán, Miskolc L, Sió u. 15.

tartozói és a  pártolótagok 
vették birtokukba. Ekkor ren
dezte az egyesület első tö
megsportnapját. Tizenhárom 
munkahely m ajdnem  négy
száz dolgozója kispályás lab
darúgásban, kézilabdában, at
létikai és tréfás ügyességi 
számokban m érte össze 'tudá
sát.

A  versenyzőiket Ambrus Já
nos, az egyesület elnöke k ö
szöntötte, m ajd megkezdődtek 
a játékok. A  férfi kispályás 
labdarúgásban 14 csapat vett 
részit. A z Építő Javító Szol
gáltató Vállalat csapata lett a 
győztes. A  nők közül a  \ jár
m űjavító üzem csapata sze
rezte meg az első helyet.

Kézilabdában és az atléti
kai számokban szintén a  jár
m űjavító csapatai jeleskedtek. 
A  sportnapon a gyerekek 
részére rendeztek még kóla
ivó, léggöm bfújó, csokoládé
evő és egyéb versenyeket is. 
Az összesített pontversenyben 
a járm űjavító ilett a győztes.

A z ünnepélyes eredmény
hirdetésen H ollóy Tamás ügy
vezető elnök adta át a  d íja 
kat.

Felkészülés a télre. Az 
A kitüntetést október 4-én a ^ ód i Il-es főpályam esteri sza- 

Koszorus Ferenc, a> vasutas- ka^on  m ár a nyár derekán 
szakszervezet fotutkara adtaat. megkezdték k télre való feí-

-  Kommunista műszak. A készülést K ijavították a kézi
salgótarjáni városi pártbizott- szerszámokat és a hóakadályok 
ság kom m unista műszakok eltakarításához szükséges esz- 
szervezésére kérte a vállala- közöket.
tokát, am elynek célja  a gyer
mekintézmények fejlesztése. 
Csatlakoztak ehhez a felhívás
hoz Salgótarján állom ás és a

— Taggyűlés. M onor állomás 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas csoportja a közel
múltban taggyűlést tartott,

szertár d°lg ozói is. A salgótar- amelyen ld M olnár Elek cső-
jani 5-ös számú építésvezető
ség október 4-én rendezte a 
kommunista műszakot. A  több 
mint 200 óra társadalmi mun
káért járó bért az árvízkáro
sultak javára ajánlották fel, a 
korábbi műszak bérét pedig a 
gyermekintézményeknek.

— Kiállítás. A közelm últban 
immár negyedszer rendezték 
meg Nagykanizsán a K odály 
Zoltán M űvelődési Ház* kert
barát klubjának kertészeti k i
állítását. Negyven tag összesen 
száz rekesz m ezőgazdasági ter
ményt, konyhakerti növényt, 
gyüm ölcsöt mutatott be az ér
deklődőknek az állom ás kul- 
túrváróterm ében.

—  Kihelyezett ülés. A  buda
pesti területi szakszervezeti bi
zottság szeptem ber 18-án kihe
lyezett ülést tartott a hatvani 
Liszt Ferenc M űvelődési Ház
ban. Értékelték többek között 
az 1979/80-as felnőttoktatás 
eredm ényeit és m egbeszélték a j 
következő oktatási év legfonto
sabb teendőit.

vportelnök szám olt be az elmúlt 
fél évben végzett munkáról. 
Laza K ároly pénzügyi ellenőr 
a kifizetett segélyekről tájé
koztatta a  tagságot.

HALÁLOZÁS
Rövid betegség után, 55 éves (ko

rában elhunyt Barnák Károlyné, 
Hatvan állomás poggyászpénztá
rosa. Több évtizedig a szakszerve
zeti bizottság nőfelelőseként és 
brigádvezet óként is tevékenyke
dett. Eredményes munkásságáért a 
Munka Erderetnd bronz fokozatá
val tüntették ki. Temetése szep
tember 27-én volt az Oj-Hatvani 
temetőben.

Lakáscsere

Ó t é v  u tán  

TA LÁ LK O ZÁ S  

A FŐ ISK O LÁ N
A  Győri K özlekedési- és 

Távközlési Műszaki Főis
kola 1974-ben kezdte meg 
működését. Elsőként a 
Szegedről áttelepített vas
útüzemi kar szerzett ott 
diplom át. Ennek az évfo
lyam nak a hallgatói a m i
nap tartották meg 5 éves 
találkozójukat. A  főiskola 
életében ez volt az első 
„öregdiák” összejövetel.

A  találkozót dr. Hegedűs 
Gyula, a főiskola igazga
tója nyitotta meg, majd 
dr. Kisbakonyi József do
cens m ondott üdvözlő be
szédet. A  többi között ar
ról is szólt, hogy iskolá
jukban 1978 óta 13 szakot 
tanítanak már, s a hallga
tók a lehető legkorszerűbb 
tantermekben és jó l felsze
relt laboratórium okban, 
műhelyekben tanulnak. 
Ezenkívül több sportág 
művelésére alkalmas sport
telep áll a diákok rendel
kezésére.

Az egykori tanteremben 
tartott összejövetelnek ér
dekes színfoltja  volt, ami
kor dr. Benkó László ta
nár kiosztotta a hat évvel 
ezelőtt írt zárthelyi dolgo
zatokat

Az ünnepség után az 
öreg diákok a Rába-parti 
étteremben, fehérasztalnál 
elevenítették fel a diák
évek em lékeit.

(séra)

Elcserélném Sopron—Magyar
falva állomáson levő kertes, 60 
négyzetméter alapterületű, kom
fortos szolgálati lakásomat Buda
pest környéki hasonlóra. Érdek
lődni: budapesti üzemi telefonon: 
54—83, Gruda Károlynál.

Elcserélném budapesti három 
szoba összkomfortos MÁV-bérla- 
kásomat kisebb tanácsira. Stigl
mayer Mihályné, telefon: 472— 
467 egész nap.

Elcserélném szolnoki egy, plusz 
két fél szobás, összkomfortos 
bérlakásomat budapesti hasonló
ra. Lehetőség van hármas cseré
re is, Budapesten egy szoba kom
fortos, kis kertes lakás bevoná
sával. Cím: Váry, Szolnok, Má
tyás király u. 2. 5000; munka
helyi telefon: 01 — 18—61 vagy 
143— 703.

Elcserélném szolnoki másfél 
szobás, összkomfortos lakásomat 
budapestire. Bármilyen megoldás 
érdekel. Érdeklődni lehet a 33— 
18, illetve a 220—660/437 tele
fonszámon, Szegedi Antal.

Elcserélném földszintes, napos, 
kettő szobás, összkomfortos, gáz
fűtéses MA v-bérlak ásómat taná
csira. Érdeklődni lehet telefonon: 
341 — 023. Budapest, Festetics u. 
4.

Elcserélnénk kétszintes, 3 szo
bás, saját tulajdonú kertes há
zunkat — Budapesttől 6 km, 
Dunától, HÉV-t 61 10 percre. A 
ház 15 évig adómentes, 75 szá
zalékos készültségei. Kérünk le
hetőleg kertes budapesti vagy 
közvetlen környéki szolgálati la
kást. Érdeklődni lehet telefonon: 
49—71, 191 vagy Í81 mellék,
Lehrreich Béláné.

Elcserélném metrótól kettő 
percre, zöldövezeti másfél szobás, 
összkomfortos szövetkezeti lakáso
mat nagyobb tanácsi, szövetkeze
ti vagy öröklakásra, Budán vagy 
Zuglóban. Lehet nem vasutas dol
gozó is. Érdeklődni: 8.30—17
óráig a 34 —38 vagy 220— 
660/105 telefonszámon: Gergely.

Elcserélném nagykanizsai két 
szoba komfortos, gázfűtéses, a 
város központjában levő lakáso
mat budapesti hasonló, vagy ki
sebb méretű lakásra, vasutas dol
gozóval. Érdeklődni lehet 18—19 
óra között a budapesti telefon
számon : 321 —835.

Elcserélném modern, összkom
fortos. 6« négyzetméteres nagy er- 
kélyes MÁV-bérlakásomat, más
fél, kétszobás tanácsi lakásra 
vagy két lakásra, vasutas dolgo
zóval. Érdeklődni: Budapest, XV.. 
Cslllagfürt u. 5. I. 3/a. Beregszá
szi, este 6—7 között.

Sportvetélkedő Dombóváron
Nagyszabású sportvetélkedői nyolították le. A  programban 

rendezett a közelmúltban a kispályás labdarúgás, sakk, 
MÁV Fatelítő Főnökség asztalitenisz, lövészet és te- 
Dombóváron, am elyen részt keverseny szerepelt, 
vettek a  tokodi és a  püspök- Összesített pontversenyben a 
ladányi fatelítő főnökség, va- győzelmet a vendéglátó domb- 
lamirut két országos osztó- óvári csapat szerezte meg. 
szertár-főnökség és az anyag- Második a püspökladányi, 
ellátási igazgatóság dolgozói, harmadik pedig az anyagedlá- 

A  munkaihelyi olim piát a tásd igazgatóság csapata lett. 
dom bóvári főnökség sportte
lepén és M H SZ-lőterén b o - Popp Pálné
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I  S Z Á M V E T É S
 ̂ szakszervezetünk életének kiemelkedően fontos esem é- 

| nyéhez érkeztünk most, amikor a november 8-án és 
|.v 9-én megrendezésre kerülő X. kongresszuson számot 
adunk az elmúlt öt esztendő eredményeiről, gondjairól, és ki
cseréljük gondolatainkat arról a munkáról, amelyet az előző 
kongresszus óta végeztünk.

A kongresszus számvetés és előretekintés is egyben. A 190 
ezer szakszervezeti tagot képviselő 251 kongresszusi küldött 
a központi vezetőség beszámolójának megvitatása után újabb 
tennivalóinkról, szakszervezetünk további feladatairól is ha
tároz.

Erre a nagy esem ényre vedé felkészülés — mint köztu
dott — már hónapokkal ezelőtt megkezdődött. A  választások 
alkalmával a szakszervezeti csoportok, a bizalmi testületek, a 
területi szervek testületéi megvitatták a vasút, az utasellátó 
és a GySEV időszerű feladatait, áttekintették mindazoknak a 
határozatoknak a teljesítését, amelyeket a IX. kongresszus je 
lölt meg számunkra. Ezeket az értékeléseket alapúi véve álla
pítja meg a kongresszusi beszámoló, hogy a MÁV, a GySEV 
és az Utasellátó Vállalat fejlődése töretlen volt.

1976 és 1980 között, a közlekedési munkamegosztáson belül 
a dósát részesedése a IV. ötéves terv 13 százalékos felfutásá
ról 4,7 százalékra csökkent ugyan, de az áruszállítási teljesít
mény abszolút mértékben nőtt. Az időnként tapasztalható ki
sebb feszültségek a népgazdaság egyetlen ágában sem akadá
lyozták a termelést. Az elmúlt években a GySEV is eredmé
nyesen gazdálkodott. A vállalat 1973 óta egyéb vállalkozásokat 
(szállítmányozás, vámraktározás, vendéglátás) is létesített, 
amelyek la tervidőszak alatt dinamikusan fejlődtek.

Az Utasellátó Vállalat áruforgalma kielégítette a fogyasz
tói keresletet és ebből adódóan árbevétele egyenletesen nőtt. 
Annak ellenére azonban, hogy az utazó közönség igényeit a 
korábbinál kultúráltabban, szolgáltatási körének bővítésével 
elégítette ki, hiányosságok voltak az áruválaszték nagyságá
ban és összetételében, valamint néhány szolgáltatás minősé
gében.

M O Z G Ó  B R I G Á D

Ahol kell, 
segítenek

A harkányfürdői pft-főnök- 
ség 6. gépesített mozgó pálya
fenntartási szakaszának 35 ta
gú Zrínyi Miklós szocialista 
brigádját aktív közéleti tevé
kenység jellemzi. Márciusban 
például karbantartották a pé
csi vidámpark úttönővasútjáit. 
Az érte járó bért a gyermek
intézmények javára ajánlották 
fel.

Közös összefogással orvosol
ták Horváth József rokkant 
pályamester gondját. Üzemi 
baleset következtében elvesz
tette látását, vakvezető ku
tyáját pedig elütötte a vonat. 
A brigád tagjai elhatározták, 
hogy fizetésükből száz forin
tot — öszesen 3800 forintot — 
adnak Horváth Józsefnek vak
vezető kutya vásárlására.

Az elmúlt évben Garamvá- 
ri Jánosné munkatársuk férje 
halt meg. Két kiskorú gyer
mek nevelésének és egy félig 
kész lakás felépítésének gond
ja maradt az özvegyre. A bri
gád részt vett a lakás teljes 
felépítésében.

Megállapítható, hogy szakszervezetünk munkája az elmúlt 
öt esztendőben dinamikusan fejlődött, erősödött tömegkapcso
lata, nőtt befolyása és tekintélye. A nehezebb gazdasági körül
mények ellenére is jelentős előrehaladás történt a vasutasok 
bérezésében, az élet- és munkakörülmények javításában. Szak
szervezetünk vezető testületéinek, aktivistáinak tevékenysége 
révén tovább fejlődött a szervezeti rendszer, az érdekvédelem, 
javult a szállítást, gazdálkodást segítő munka színvonala.

Tevékenységünket nagymértékben segítették az olyan köz
ponti intézkedések, mint többek között a bizalmiak ha
táskörének bővítése, a szociálpolitikai tervezés kötelező- 

vé tétele, a jogsegélyszolgálat megszervezése és az üzemi de
mokrácia kiszélesítése. Mindezek eredményeként mozgalmunk 
egyre tudatosabban és magasabb színvonalon gyakorolja jo 
gait, teljesíti kötelezettségeit.

Szakszervezetünk tevékenységének irányát a jövőben 
nagymértékben befolyásolják a párt XII. kongresszusának 
határozatai, elvi állásfoglalásai. Ennek szellemében törekszünk 
arra többek között, hogy a távolsági áru- és személyszállítás
ban növekedjen a vasút szerepe, és a szállítást jobb munka- 
megosztással, nagyobb szervezettséggel, jelentás üzemanyag- 
megtakarítással bonyolítsuk le. Továbbra is fontosnak tartjuk 
a vasút korszerűsítését. A XII. kongresszus leszögezte: j á r 
tunk továbbra is számit a szakszervezetek önálló, kezdemé
nyező, felelősségteljes munkájára az előttünk álló feladatok 
megoldásában. Azt várja tőlünk, hogy politikai befolyásunk
kal, mozgalmi eszközeinkkel a jövőben is segítsük a szocializ
mus építését, a dolgozók anyagi, szociális és kulturális igényei
nek kielégítését.”

A szakszervezetek fontos feladata, hogy képviseljék tagsá
guk̂  és a dolgozók egyes rétegeinek érdekeit a vállalatok ve
zetősége és az állami szervek előtt. Védjék a dolgozók törvény
ben biztosított jogait, szorgalmazzák a munkafeltételek és 
körülmények javítását. Fordítsanak nagyobb figyelmet tag
ságuk politikai nevelésére, szakmai és általános műveltségük 
gyarapítására. Az üzemi demokrácia fórumainak tartalmasabb 
működtetésével biztosítani kell, hogy a dolgozók véleménye, 
javaslata érdemi módon járuljon hozzá a munka javításához.

Nagyon fontos feladatnak kell tekinteni a jövőben, hogy 
a szakszervezeti mozgalom vezetői, aktivistái az eddiginél 
többet törődjenek a dolgozók kezdeményezéseivel, legyenek 
aktívabb szervezői a szocialista munkaversenynek és brigád
mozgalomnak, törekedjenek a formális vonások csökkentésé
re. Segítsék a munkához való szocialista viszony, a közösségi 
szellem, a munkafegyelem erősödését. Lépjenek fel a munka 
szerinti elosztás elvének következetesebb érvényesítéséért, a 
káros egyenlősdivel szemben.

A kongresszusunkra váló felkészülés során megállapítot
tuk, hogy tovább kell erősíteni tömegkapcsolatainkat, társa- 
dalmasitani kell munkánkat, hogy ezáltal nagyobb tömege
ket vonhassunk be a döntések előkészítésébe. A cél az, hogy 
kevesebb legyen az élettől elszakadt döntés, csökkenjen a bü
rokratikus munka, és a tagság érezze magáénak a szakszerve
zetet.

■mezeknek a gondolatoknak a jegyében köszöntjük most 
un szakszervezetünk X. kongresszusát. A küldöttek ered

ményes munkáját tükrözzék majd azok a határozatok, 
amelyek megvalósításáért mindannyiunknak munkálkodni kell.

Tolnai Ildikó
a vasutas-szakszervezet titkára

Ajánlás és felajánlás
Ahol számítanak a brigádok közreműködésére

Fiatal bizalmiak 
tanácskozása

A brágádimozgalomibain- elért 
eredményekről és a további 
•feladatokról tanácskoztak a 
közelmúltban a szegedi körze
ti üzemifőnökség szocialista 
brigádvezetői.

Udvariasan, 
pontosan . •.

LÓki Béla üzemi önök be
számolójában főként azokra a 
területeikre irányította a fi
gyelmét, amelyek a legjelentő
sebbek az üzemfőnökáég mun
kájában. A személyszállítás
ban az udvarias és pontos 
munkára, a személykocsik, 
az utasterek tisztaságára hív
ta fel a figyelmet. Ajánlotta 
a brigádvezetőknek, hogy a 
társadalmi munkavállalások 
során a kultúrált utazás fel
tételeinek biztosítására is te
gyenek felajánlásokat.

Az áruszállításról elmondot
ta, hogy a tervihez képest le
maradásuk van, aimált csak ru
galmas fuvarszervezéssel lehet 
pótolni. Szükséges az is, hogy 
a rakodásokhoz megfelelő ko
csik álljanak rendelkezésre. 
Ezért arra kell törekedni, 
hogy a javításos kocsik mi
előbb minőségileg kifogástalan 
állapotban kerüljenek átadás
ra. A vontatási részleg dolgo
zóitól a dízelmozdonyok 
üzemkészségének javítását 
kérte.

Bevonják 
a fiatalokat

kát, amelyek a közelgő vonal- 
villamosa tást követően, főleg 
az utazószemélyzetre hárul
nak.

Kirí Ferenc üzemgazdász 
elmondotta, hogy az üzémfő- 
nökségen 57 szocialista brigád 
működik, közel 600 fővel. A 
brigádok nemcsak a szakvo
nali munkáiból veszik ki ré
szüket, hanem ott vannak a 
társadalmi munkaakciókiban, a 
különböző kulturális megmoz
dulásokban is. A  szocialista 
brigádok szellemi-politikai ve
télkedőjén, amelyet 2 napon 
át tartottak, 30 brigád vett 
részt. A  munka és művelődés 
című vetélkedőn 17 brigád 
versenyzett a továbbjutásért, 
s közülük- a megyei szakma
közi döntőben a Beregovoj 
brigád harmadik lett. A Szik
lai Sándor szocialista brigád 
felhívására 1169-en vettek 
részt társadalmi munkában és 
8120 órát dolgoztak. A végzett 
munka értéke mintegy 116 
ezer forint volt.

Kölcsönösen
A tanácskozásom részt ve

vők a feladatok teljesítéséhez 
tették meg felajánlásaikat. Az 
üzemifőnökség vezetői pedig 
elhatározták, hogy a mozga
lom továbbfejlesztése érdeké
ben a brigádokhoz patronáló- 
kat jelölnek ki, s a  jövőben 
fokozottabban igénylik a bri
gádok segítségét.

G. J.

A hatvani csomóponton ok
tóber 14-én a 30 éven aluli 
szakszervezeti bizalmiak és 
helyetteseik részére tanácsko
zást tartottak, amelyet a cso
mópont KISZ-bizottsága szer
vezett.

Zöld Gábor, a KISZ-bizott
ság titkára üdvözölte a meg.- 
jelenteket, majd Piroska Jó
zsef, a vontatási főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
titkára tartott előadást a 
„Fiatal szakszervezeti funk
cionáriusok szerepe, a fiatalok 
érdekeinek képviselete” cím
mel. Az előadás után a részt
vevők beszámoltak eddigi ta
pasztalataikról, gondjaikról.

Honvédelm i nap 
Alsógödön

A MÁV Tervező Intézet 
MHSZ- és KISZ-szervezete a 
közelmúltban Alsógödön hon
védelmi napot rendezett.

Több mint 130nan vettek 
részt az érdekes sportverse
nyeken. A programban szere
pelt többek között távfűtés, 
lövészet, gránátdobás, egyéb 
ügyességi gyakorlat, vala
mint szellemi vetélkedő ka
tonai, politikai és történelmi 
ismeretekből.

Külön foglalkozott az üzem- 
főnök a szocialista brigádmoz
galom fejlesztésével. Kiemel
te a vasúthoz került fiatalok 
brigádokba* való bevonásának 
szükségességét, a meglevő bri
gádok tovább erősítését. Fel
adatként említette a brigádok
nak a közművelődésben való 
fokozott részvételét —, különös 
tekintettel a hiányos általános 
iskolai végzettségre. Végezetül 
ismertette azokat a feladató

Szolidaritási gyűlések Szombathelyen
A MÁV Szombathelyi Igazgatóságán október 10-én, a 

szombathelyi vontatási főnökségen pedig 15-én rendeztek 
szolidaritási gyűléseket.

Az igazgatóságiak a faji megkülönböztetés ellen emel
ték fel szavukat. A  vontatásiak az afganisztáni néppel való 
szolidaritásukról tettek tanúbizonyságot és ennek tényét táv
irajtban is közölték az Országos Béketanáccsal.

Mindkét gyűlés előadója Puskás Sándor, az Országos 
Béketanács, a Hazafias Népfront Vas megyei elnökségi 
tagja volt.

Kommunista

műszakok
A közelmúltban kommu

nista műszakot tartott a deb
receni építési főnökség 1-es és 
2-es számú felépítményi épí
tésvezetősége és a hozzájuk 
vezényelt ‘vasútépítő katonai 
század.

Kónya megállóhely térségé
ben 47-en 423 óra társadalmi 
munkát végeztek, ötszáznégy 
vágányfolyóméteren bontották 
fel a sínmezőt, illetve fektet
ték le az új síneket. Ezenkí
vül leraktak 460 vágányfolyó
méter dairusínt a tvg-ről, és 
gépi fúrásit is végeztek. A 
munka értéke meghaladta a 
nyolcezer forintot.

Rakamaz és Görögszállás 
térségében* PlaitoV daruval 504 
vágányfolyóméter vágányt 
bontottak feL Az útátjárók
ban kézi erővel végezték ezt 
a munkát. Itt huszonötén dol
goztak. Az érte járó bér 
majdnem négyezer forint.

A vasútépítő katonai század 
Apafa-Kötőtelepen vett részt 
a kommunista* műszakban. 
Vas betonalljak bontását vé
gezték munkapadon. Teljesít
ményük értéke nyolcezer fo
rint.

A  terézvárosi pályafenntar
tási főnökség I-es számú fő- 
pályamesteri szakaszának Pe
tőfi, Barátság, Kossuth, Há
mén Kató, Rákóczi és Dózsa 
szocialista brigádjai* kommu
nista műszakot szerveztek, s 
munkájuk ellenértékét a Kő
rös vidéki árvízkárosultak ja
vára ajánlották fel. A  részt
vevők különböző szabad 
szombatokon többek között 
alj- és hevedercserét végeztek 

I a Nyugati pályaudvar új táro
ló vágányán, ezenkívül sin
rakodó tárolóhelyet készítet
ték, Rákos állomáson pedig 
kitérőket szabályoztak.
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n mondani d l
Sorrendben a harmadik kongresszusra készül 

Molnár Gábor, a Keleti pályaudvar főnöke

| A  vasutat és a mozgalmi 
munkát jószerivel egyidejűleg 
i^merte-kedveflte meg. A 
M ÁV-val 1944. január lfi-én 
jegyezte el magát — a ko- 
márvárosi születésű fiatalem
ber. Mint oly sokan mások, 
pályamunkáéiként ismerkedett 
meg a sínek világával — a 
kommunisták .pártjának és a 
szakszervezetnek pedig 1945* 
ben vált tagjává.

¡Tele reményekkel
— Rendkívül sokat számí

tott, hogy 1945-ben Bátaszé- 
hen egy olyan fiatal vasutas
sal laktam közös albérleti 
szobában, aki már akkor el
kötelezte magát a mozgalom
mal — emlékezik a kezdetek
be Molnár Gáibor. — Az 6 
agitaitív, hívó szava nagy ha
vassal volt rám. Akkor for
málódott az új világ, és mi gyei tanácsnak, 1970-től pedig 
tiszta szívvel lelkesedtünk!
J Szakmailag előbbre lépett: 
forgalmista lett — 1940-ben 
elvégezte a MÁV Tisztképző 
tanfolyamát —, s ebben a be
osztásában sokfelé járt, sokat 
látott. Ha szükség Volt reá, 
helyettesített is a Bátaszék—
Sárbogár d, Bátaszék—Dom
bóvár, Bátaszék—Pécs vona
lon. Olyan föfl-öttese volt, aki 
már akkortájt ifjú  kollégája

mokrácia fórumai megfele
lően működnek. Igaz, öt év 
nevelőmunkájának eredménye 
mindez — kezdetben akad
tak, akik nem, vagy rosszul 
éltek a lehetőségekkel —. s 
olyian érték, amelyet véde
nünk, erősítenünk kell. Ez is 
meghatározza a dolgozók köz
érzetét, indokolja a munka
helyhez való kötődésüket.

— Felszólal a kongresszu
son?

— Igen. Szeretnék, mert 
van mondanivalóm.

Földes Tamás

Kiváló népművelő

im t egy kitüntetés mögött van
Tapolcát az Elnöki Tanács — Zentai Gábornak — kima- 

Í966-iban emelte városi rang- gasló népművelői tévékénysé- 
ra és azóta megduplázódott a géért, az alkotmány ünnepe 
lakosság lélekszáma. Új ipari alkalmából a „Kiváló népmű-
üzeniek épültek, az egykori 
szőlőtermesztő település mun. 
kásvárossá vált. Ezzel magya
rázható többek között, hogy 
előtérbe került a munkásmű
velődés ügye. Ebben kulcsfel
adatot kapott a vasutas-szak-

velő** kitüntetést adományoz
ták.

Döntő íordulat
— Néhány évvel ezelőtt 

szervezet és a város közös nyolcm illió forintos költséggel 
fenntartású, Batsányi János varázsoltuk újjá a művelődé- 
Művelődési Központja. Saját
juknak érzik ezt a vasutasok, 
a Bauxitbánya Vállalat, és 
más tapolcai üzemek dolgozói 
is.

Az intézmény igazgatójának

Molnár Gábor a hivatalban 
(Laczkó Ildikó felvétele) 1

Békéscsabán a megye, a vá
ros is becsülte, értékelte 
munkásságát: 1963-tól a m e-

a varost tanácsnak is tagja 
volt, egészen 1977-ig. S ugyan r 
csak 11970-ben beválasztották 
a Vasutasok Szakszervezeté
nek Központi Vezetőségébe. 
Azt tartják róla: tevékeny
ember, s nemcsak szót kér, 
de megszívlelendő is, amit ott 
elmond, ö  vezeti a kereske
delmi munkabizottságot.

— A bizottságban olyan 
témákat vitatunk meg, aimej* 

holnapu tánjára gondolt, s lyek később az elnökség és a 
igyekezett miinél alaposabban központi vezetőség elé kerül*- 
felkészíteni a későbbi feflada- nak. Észrevételeket, javaslato
tokra. kát teszünk; 1978-ban például
j — Mindent csináltunk, a személypénztárosok és a 
hasznosat és kellem est egy- ráktárnokok helyzetét vizsr 
4ránt. Annikor az inflációs -gáltuk. Tájékoztatást kértünk 
években az idősebbek eljár- a kereskedelmi szakosztály- 
íjak a Nyírségbe, hogy almát, tód e két munkaterület hely- 
krumplit, babot szerezzenek a Zeitéről, az utánpótlásról. Vaj- 
vasutasoknak, velük tartót- Isaha e munkakörök népsze- 
tkink. Ügyeltünk arra is, hogy rűek voltak, de éppen mert 
az elosztás igazságos legyen, náluk nem nyomasztott a 
nehogy bárki is kimaradjon munkaerőhiány, az ott dolgo- 
az éűetaniszer-Jjüttatásból.. zók bérfejlesztése nem volt 
Ami pedig a szabad időt ilfle- szinkronban másokéval, nem 
tji? Tagja voltam a bátaszékv ügyelték eléggé arra, hogy az 
NB III-as labdarúgó-csapat- új technikát alkalmazzák. . 1 
nak, részt vettem a vasuta- elöregedett a terület. Azt ta- 
$ok olvasókörének kultúr cső- paszta! tűk, hogy mind a töb- 
portjá/ban, színdarabokban bi KGSfT-országiban, mind a 
léptem fel, s az sem volt rát- tőkés államokban előbbre 
ka, hogy munkaidő után, ci- vannak a fejlesztéssel. Jó volj 
Vil ruhában, agitátorként ve- na gépesíteni a jegytoiadóst.' 
gyűltünk ed többedmagunkkai Ma már vannak olyan beren- 
az utasok között. Arról be- dezések, am elyek zárlatot is 
Széliünk: miként alakul majd készítenek, s fölöslegessé te
tt. világ, mennyivel lesz jobb szik a nálunk tíznaponként 
4 holnap, mint a tegnap nyolc órát elrabló összesítést
v o l t .. .

Felfelé a pályán
[ A z utólag már romantikus
nak tűnő időket törvénysze
rűen követte a konszolidáló
dás. Vasutasként is, szakszer- Keleti állomást önöké.

Ez éppen a m unkaerőhelyzet[ 
re váló tekintettel pazarlási 
Javaslatunk nak volt foganat j- 
ja —  ha nem is olyan mér
vű, mánt reméltük.

Három éve a fővárosban 
lakik és dolgozik: az egyik 
legpatinásabb pályaudvar, a

vezeti tisztségviselőként is 
mind felelősségteljesebb be
osztásokat kapott. Előbb 
Szakszervezeti bizalmi volt, 
majd miután elvégezte a 
Tisztképzőt és Sárbogárdra 
helyezték forgalmistának, az 
ottani szb titkárává válasz
tották. Két esztendeig, mint 
jékodavezető-nevelőtiszt a fő
városban dolgozott, onnan 
Kecskemétre került állomás- 
főnöknek. Ám mindez csak 
előképzés volt a későbbi fel
adathoz — csaknem negyed 
gázodon át, 1955-ttyl 1977 de
cem beréig Békéscsabán volt 
főnök. Olyan időszakiban, 
amikor a Viharsarok pálya
udvara átépült-megúijiiUt,
nagy volt a rendetlenség — 
s e megállapítás nemcsak az 
állomásra, de az emberek egy 
részére is vonatkozott. Sok 
fegyellmezetlen ember lézen
gett ott: akit lehetett, meg- 
fegulázott, akit nem, attól 
búcsúit vett.
• — Már Kecskeméten, kezdő 
állomási önökként átáraztam: 
eredm ényesebben dolgozha
tok, ha szorosan együttműkö
döm a Szakszervezeti bizott
sággal. A  vasútnál a felada
tok csak olyan légkörben old
hatók meg, amelyben az em 
berek egyetértenek a szakmai 
vezetéssel. Az utasítás önma
gában nem elég. Ahhoz, hogy 
például az őszi csúcsforga
lomban a követélményeknek 
megfelelően állhassunk helyt, 
elhivatottságra is szükség

— Nincs ellentmondásban a 
szolgálati beosztás és a szaki- 
szervezeti megbízatás?

— Kétségkívül ez konflik
tust támaszthat, hiszen mái* 
Békéscsabán is volt példa ar
ra, hogy szakszervezeti néző
pontból kértek tőlem olyant, 
amit mint állomásfőnöknek 
kellett megoldanom. Mindig 
azt szorgalmaztam, hogy 
munkatársaim nyíltan mond
ják el vélem ényüket. Szíve
sebben tárgyalok tíz nagy
hangú em berrel, akik meg
győznek engem, vagy én győ
zöm meg őket, mint egy mel
lébeszélő „sumákolő” -val, akii
nek csak hát mögött van v é 
leménye.

Jobban kell élni 
a lehetőségekkel
— A mostani lesz a harma

dik szakszervezeti kongresz- 
szus, amelyen részt vesz. Mit 
vár e tanácskozástól?

— Azt szeretném, ha 0
kongresszus állást foglalna, 
hogy a gazdasági nehézségek 
ellenére se lassuljon le nagy
m értékben a vasút technikai 
fejlesztése. Erősítse meg a 
kongresszus az elmúlt idő
szak vívmányait, mindazt, 
amit a szociális juttatások, a 
bérfejlesztések terén elértünk, 
s adjon további biztatást az 
üzemi demokrácia erősítésé
hez. Elmondhatom: itt, a

van. S ehhez elengedhetetlen Keleti pályaudvaron a bizaff- 
a szakszervezet közreműkö- miaik élnek a megnövekedet! 
dése, szervezőkészsége. jogkörükkel, s az üzemi de-

MŰSZAKI KONFERENCIA 
A DEBRECENI JÁRMŰJAVÍTÓBAN

A Közlekedés Tudományi eljárását, amelyet a gyiakor- 
Egyesület debreceni járm űja- latban is bemutattak. A z üzem 
vító-üzemben levő szakcso- szakemberei a teher- és tar- 
portja a közelmúltban kétna- tálykocsik külső szennyeződé- 
pos konferenciát rendezett az sének gépi úton történő eltá- 
üzemíben. A  fő  téma a járm ű- volítása lehetőségeivel is fog- 
javító rekonstrukciójával kap- lalkoznaik. Az új javítócsarnok 
csolatos technológiai változá- átadása után előreláthatóan ez 
sok megbeszélése volt. A kon- a kocsimosó berendezés már 
fér encián hetven szakember működik.
vett részt. A  konferencia résztvevői

Ismertették többek között a több műszaki javaslattal egé- 
debrecená járműjavítóban ki- szítették ki az elhangzott elő
dolgozott tartálykocsimosás új adásokat.

si központot. Ebből öt és fél 
m illiót a vasutas-szakszervezet 
adott — mondja az igazgató. 
— Ezenkívül egym illió forint
ra tehető annak a társadalmi 
munkának az értéke, am ivel a 
város dolgozói a rekonstruk
cióhoz hozzájárultak. A kül
ső és belső tatarozással egy 
időben kialakítottunk egy 400 
személyes színháztermet is. Az 
átalakítási munkálatok 1976- 
ban fejeződtek be. Ez az év 
jelen tette a döntő fordulatot 
az intézm ény életében. Fogad
ni tudunk azóta nagy művész- 
együtteseket is, mint például 
az Állami Népi Együttes, a 
Budapesti Táncegyüttes, az 
Állami Bábszínház, vagy a 
Veszprémi Petőfi Színház. Ez 
utóbbi évente 28—30 előadást 
tart nálunk, három bérleti so
rozat keretében.

— Milyen programok szol
gálják a munkásművelődés 
fejlesztését?

— A ház sokirányú m űvé
szeti tevékenységének ellátá
sáért 12 főhivatású népművelő

SZELM ALOMHARC UTÁN

papír-pohárral
Csaknem négy évtized a vas

útnál, ebből 32 esztendő 
Budapest-Déli pályaudvaron 
— így jellem ezhetjük röviden 
a néhány nappal ezelőtt nyug
állományba vonult Szabó Sán
dor főfelügyelő, forgalmi és 
kereskedelmi oktatótiszt pá
lyafutását. Csendben, szinte 
észrevétlenül — jóformán 
csak néhány kolléga, főként a 
volt tanítványok kézszorításá
val és jókívánságaival elbo
csátva — távozott, ö k  meg is 
ajándékozták, de egyéb elis
merést sem feletteseitől, sem 
más szervektől nem kapott. 
Ebben a munkakörben talán 
ez a legfényesebb bizonyítéka 
annak, hogy szívvel-lélekkel a 
hivatásának élő oktatótissd 
volt. Aki ugyanis ezt a hiva
tást olyan lelkiismeretesen 
tölti be, mint Szabó Sándor, 
az óhatatlanul kirekeszti ma
gát azok „kegyeiből” , akik 
egyszer is szembekerülnek az 
utasítások szellemével, a vas
út legmagasztosabb erkölcsé
vel, amelynek át kell hatnia 
az oktatótermek légkörét.

Természetes tehát, hogy 
szolgálata utolsó napján a le
köszönő Szabó Sándort hűvö
sen fogadta az állomásfőnök. 
Felemelte a telefonkagylót, s 
átszólt a segédhivatalba:

— Itt van nálam a  Szabó 
Sanyi, felküldöm és intézzétek 
el a formaságokat!

Azután a nyugdíjba menő 
oktatóhoz fordult: — Menjen, 
vegye át a Hivatalos Lapban 
közölt minta szerinti levelet!

Ennyi volt az „emberi szó” 
a sok évtizedes helytállás 
után. Később a vonatkíséret 
parányi tartózkodóhelyiségé
ben —  ahol csak egyetlen asz
tal és négy-öt szék fér el — 
összejöttek, akik tehették, a 
Sanyi bácsi tiszteletére. Köz
tük volt Veress Géza, a ve
zénylőtiszt, ezenkívül emelte 
a búcsúzás meghittségét az 
október elsején szintén nyug
állományba vonult Stégmayer 
Jenőné jelenléte, aki 1950-tŐl 
teljesített szolgálatot jegy
vizsgálóként a Déliben, s akit 
ugyancsak Szabó Sándor ké
pezett ki és nevelt jó  vasu
tassá.

— A  MÁV különböző terü
letein Sanyi bácsinak mint
egy m ásfélezer volt tanítvá
nya dolgozik — mondta el
ismerően a vezénylőtiszt, mi
re „összecsendültek”  a mun
kahelyi légkör sivárságát, a

Utolsó nap az oktatóteremben

munkakörülmények mosto
ha ságát is jelképező papírpo
harak. Az asztalon nem volt 
más, csak egy-két üveg Ho
moki fehér, vagyis nemcsak a 
pogácsa, szendvics és más e f
félék hiányoztak, amik min
dig kellékei az ünnepi terí
téknek, hanem még egy árva 
hamutartó sem volt o tt

— Nem szoktunk mi így 
összejönni, és főként nem szo
kás nálunk nyugdíjas búcsúz
tatót tartani — szólt valaki 
mentegetődzve, miközben el
nyomta cigarettáját a saját 
zsebéből elővett majd oda 
visszatett gyufásdobozban.

Szabó Sándor az ilyen je 
lenségekkel szemben vívott 
szélmalomharcot. Rendet, fe 
gyelm et akart, s azt, hogy 
tiszteljék , becsüljék egymást 
az em berek. Az utast és a 
vasutast nem lehet aszerint 
megkülönböztetni, hogy ki vi
seli az egyenruhát, mint ahogy 
a vasutasok körében sem at
tól függ valakinek az igaza, 
hogy hány csillag van a zub
bonya hajtókáján. Elvileg ez 
szép, de a gyakorlatban konf
liktusok származnak belőle.

A rend érdekében például 
festéket, ecsetet vásárolt, s az 
ebédidőben számokat festett, 
neveket írt az öltözőszekré
nyekre az előre elkészített 
kimutatás szerint. Kollégái 
megszólták a vezetői tekintély 
ilyesfajta „lejáratásáért” , hi
szen az oktatótiszthez méltat
lan a „mázolgatás” . Amikor 
az oktatás könnyítésére szem
léltető eszközöket barkácsolt,

ismét azt tapasztalta, hogy 
több becsülete van annak, aki 
semmit se csinál. A  legtöbb 
gond persze abból származott, 
hogy szinte naponta vállalnia 
kellett azt, amit az oktatások 
alkalmával hirdetett. Ha az 
állomásiak vagy a vonatkísé
rők közül a főnök, illetve az 
igazgatóság valakit elmarasz
talt, akkor két eset maradt 
számára: vagy azt mondjai,
hogy ezért a mulasztásért — 
ha rajta múlik —  súlyosabb 
büntetés járna, mert az illető 
nem úgy végezte a munkáját, 
ahogy ő tanította, vagy rá 
kellett mutatnia, hogy a sza
bályokat, az utasításokat az 
hagyta figyelmen kívül, aki 
az esetet elbírálta, és a bün
tetést kiszabta. Sokszor maga 
az oktatótiszt ült le fellebbe
zést írni a főnöki határozat 
ellen, s az ilyen ügyekben 
mindig a dolgozónak lett iga
za. Hogy harag van belőle — 
ki tehet róla?

A Déli pályaudvar nyug
díjba vonult oktatótisztjónek 
ez az elismerésre méltó helyt
állása, példamutató embersége 
bizonyára azzal is összefügg, 
hogy az évek során hosszú 
ideig a szakszervezeti bizott
ság titkára volt. Ezt a tevé
kenységet, magatartást szok
tuk úgy hívni, hogy érdek- 
védelem. Kiállás mind a 
vasút, mind a dolgozók érde
keiért, még akkor is, ha en
nek vállalása nem mindig 
tartozik a népszerű feladatok 
közé.

Kovács József

felel. Nagyobb részük fiatal, 
akik azon munkálkodnak, 
hogy minden korosztály — az 
óvodásoktól a nyugdíjasokig 
— megtalálja a szórakozási, a 
tanulási és a művelődési le
hetőséget. Az elmúlt évben 228 
ismeretterjesztő előadást tar
tottunk. A részvevők száma 
meghaladja a 20 ezret. A 397 
ismeretterjesztő filmnek 60 
ezer látogatója volt. Nyolc 
tanfolyamot is rendeztünk. 
Ezek között van a népszerű 
„M indenki iskolája**, amely
nek keretében az elmúlt két 
esztendőben 51 felnőtt végezte 
el az általános iskola utolsó 
két évfolyamát.

Új feladatok előtt
Tíz művészeti csoportunk és 

17 klubunk van. Évek óta si
kerrel működik például a szo
cialista brigád vezetők klubja 
is, amelynek 90 tagja van. Köz
életi személyiségek, politikai 
vezetők, írók, művészek láto
gatnak rendszeresen a klubba, 
előadásokat tartanak a város, 
a megye, az ország társadalmi, 
gazdasági és kulturális életé
nek időszerű eseményeiről. A 
szocialista brigádvezető, vala
mint az ifjúsági vezető és a 
szakszervezeti bizalmi képzés
ben ugyancsak elismerésre 
méltó munkát végez az intéz
mény. Január 1-től még több 
feladatunk lesz, m ert ez az in
tézm ény lesz a járási művelő
dési és módszertani központ.

— M ilyen előnyt jelent a 
vasutasoknak az, hogy közös 
fenntartásban működik a Ba
tsányi János Művelődési Köz
pont?

— Ha anyagi oldalról köze
lítjük meg ezt a témát, akkor 
elég annyit megemlíteni, hogy 
ebben az évben 3 m illió forint
tal gazdálkodunk. Ennyi a be
vétel és a kiadásunk is. Ebből 
az összegből telik a színvona
las rendezvényekre. A vasu
tas-szakszervezet egyedül nem 
tudná megadni azt az anyagi 
támogatást, amit most az in
tézményünk élvez. A  vasuta
sok és családtagjaik is látogat
ják a rendezvényeinket, részt 
vesznek a klubok, művészeti 
csoportok munkájában. Min
den harmadik látogatónk, klub
tagunk M ÁV-dolgozó. Az in
tézménynek 40 ezer kötetes 
könyvtára van, ugyanennyi kö
tetet számlálnak a fiókkönyv
tárak is. Elsősorban az olvas
ni vágyó szakmunkások igé
nyeinek kielégítését tartják 
fontosnak. Sokan olvassák azt 
az 52 újságot és folyóiratot is, 
amely — szántén a könyvtár
ban — rendelkezésre áll.

Közéleti ember
Zentai Gábor élete már ősz- 

szefonódott a művelődési köz
ponttal és a várossal. Tagja a 
városi pártbizottságnak, elnö
ke a Népművelők Egyesülete 
megyei szervezetének, és ak
tívan tevékenykedik a területi 
szakszervezeti bizottság, az 
üzemfőnökség, vlalamint a 
Bauxitbánya Vállalat és az 
SZMT közművelődési bizottság 
gában is.

Persze egy igazgatónak gond
jai is vannak. Az intézmény 
már szűknek bizonyul. Bővíte
ni kellene. Az erre vonatkozó 
tervek már elkészültek. A  ta
polcaiak összefogására, teruii- 
akarására a jövőben is lehet 
szám ítani. . .

Kőhidi László

Az árvízkárosultakért
A Szegedi MIÁV-Biztosító- 

be rendezési Fenntartási Fő
nökség munkahelyem á szep
tember 20-i szabad szombaton 
is munkára jelentkeztek a 
dolgozók.'A  főnökség KilSZ- 
fiatalijai és a szocialista bri
gádok tagjai közül mintegy 
300-an légvezetékeket bon
tottak, kábelárok ásását, il
letve takarását végezték; fes
tették a vágány zár ó-sorompó
kat é:< csinosították a munka
helyek környékét. A  mű
szakért kapott 35 ezer forint 
munkabért az árvízkárosulták 
számlájára utalták át.
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K ongresszustól — kongresszusig (4 .)

Javult az egészségügyi ellátás, 
a szociális és munkavédelmi helyzet

A két kongresszus között, 
az ötödik ötéves terv idő
szakáiban, az életszínvonal
politikai célkitűzésekkel össz
hangban tovább növekedtek a 
társadalmi juttatások, jelen
tősen fejlődött a társadalom
biztosítása és egészségügyi el
látás. A vasutasok egészség- 
ügyi és társadalombiztosítási 
ellátására, a nyugdíjakat is 
beleértve, 1975-ben 2,7 milli
árd, 1979-ben 4,1 milliárd fo 

rintot fordítottunk. Az egy 
vasutas biztosítottra jutó ki
adás öt év alatt 5125 forinttal 
emelkedett, s az elérte az 
egy főre jutó havi 1400 forin
tot.

Űj intézmények egész sorá
val lettek gazdagabbak a vas
utasok. Tovább javultak a 
vasútegészségügy tárgyi és 
személyi feltételei, erősödött 
a vasútegészségügy szervezete, 
igazgatása, tökéletesedett az 
integrált egészségügyi ellátás.

A  jö v ő  útja a szakosított 
üzem orvosi rendelőhálózat

Ma az egészségügyi ellátás 
első vonalában 137 üzem
orvosi és 72 fogászati rendelő
ben naponta 1207 orvosi óra
számmal biztosítjuk az alap
ellátást. Az öt év során 27 
főfoglalkozású üzemorvosi 
hely szervezését biztosítottuk.

Az . üzemorvosi rendelők 
fejlesztésének irányát a köz
ponti vezetőség a szakosított 
üzemorvosi rendelőhálózait ki
alakításában jelölte meg. Ez 
a jövő útja, ezt igényli az új 
üzemfőnökségi szervezet is, a 
minőségi, a magasabb színvo
nalú ellátás biztosításában. A 
nagykanizsai, a záhonyi, a 
kiskunhalasi szakosított üzem
orvosi rendelőket, újabbak, 
a celldömölki és a soproni 
követte. A fejlődés biztató, 
mégsem vagyunk megeléged
ve, mert a rendelkezésre álló 
korlátozott anyagi lehetőségek 
koncentráltabb felhasználásá
val újabb rendelőket lehetett 
volna kialakítani.

A járóbeteg ellátást szolgál
ja az alapellátás1 első szakmai 
támasza, a  9 szakrendelő
intézet. Ezekből a szegedi és 
a budapesti új rendelőintéze
tek az elmúlt időszakban ke
rültek átadásra, melyek a 
diagnosztika és terápia kor
szerű technikai eszközeivel, 
kulturáltabb körülményeivel 
biztosítják az ellátást. A Bu
dapesti Központi Rendelő- 
intézet 153 orvosi munkahely
ivel ma az ország egyik leg
nagyobb rendelője. Rendelő- 
intézeteink napi orvosi óra
száma 142 óraszámmal fe j
lődött, s ma már egy év alatt 
közel 4 millió beteget látnak 
el az országos átlagnál joibb,

egy beteg ellátására biztosí
tott 12 perccel.

A fekvőbeteg-ellátást 3 kór
ház, 3 szanatórium, 2 gyógy- 
ház 2331 ággyal biztosítja. 
Erre az időszakra esik 
a hévízi és balatonfüredi sza
natóriumok átadása, melyek 
a korábbi elavult gyógyházak 
helyén ma már a mozgás- 
szervi, illetve a szív és vér
keringés! megbetegedések gyó
gyításának szolgálatában áll
nak magas színvonalon. Ezek
ben az intézm ényekben az 
évenként ápoltak száma meg
közelíti a 40 ezret, átlagosan 
17 nap ápolási idővel, mely 
2—3 nappal magasabb az or
szágos átlagnál.

Az egészségügyi rehabilitá
ció is fejlődött Az ezt követő 
foglalkozási rehabilitációban 
is van előrelépés, de az nem 
tekinthető megoldottnak. A 
IX. kongresszus határozatai
nak megfelelően felmértük a 
csökkent munkaképességűek 
helyzetét s az elnökség hatá
rozatának megfelelően új és 
átfogó szabályozásra került 
sor, olyan végrehajtási utasí
tások kiadáséval, melyek az 
adott körülmények és lehető
ségek között a legjobbak. 
Rendezték e szabályok a szer
vezeti kereteket az irányítást, 
az eljárás egész folyamatát, 
az átképzés kérdéseit. Ezek
nek gyakorlati alkalmazása, 
végrehajtása azonban nem a 
kívánt mértékű. Ezt az érin
tett dolgozók érzik legjobban 
Ehhez járul hozzá az is, hogy 
ma a megváltozott munka- 
képességű dolgozók inkább 
érdekeltek a rokkantsági 
nyugdíj megszerzésében, mint 
a rehabilitációban.

A nyugdíjasok száma a 
vasút területén 1975-höz ké
pest mintegy 6,6 százalékkal, 
7230-cal emelkedett. 1979 de
cemberben 109120 volt a 
nyugellátottak száma. Az el
következő években — s erre 
fel kell készülnünk — a 
nyugdíjak további növekedé
sével kell számolni. A nyug
díjakra fordított kiadások 
emelkedése, ami 61 százalékot 
tett ki, meghaladta a nyugdí
jasok létszámának emelkedé
sét. Ennek forintkihatása 1,1 
milliárd volt.

A vasutas nyugellátottak 
között ma is számottevő az 
alacsony összegű nyugdíjasok 
száma. 1979 elején a differen
ciált emelés 56 ezer nyugdí
jast, az összes ellátottak több 
mint 50 százalékát érintette. 
Az em elés éves költség
kihatásában meghaladta a 91 
millió forintot. Ez az intézke
dés enyhítette ugyan az ala
csony összegű nyugdíjasok 
megélhetési gondjait, de meg 
nem oldotta. Nyugdíjasaink 
közül 10 978 részesül házas

társi pótlékban, s a sajátjogú 
ellátottak 16 százaléka él má
sodmagával 2250 forintból. 
Jövedelempótlékban 10124-en 
részesülnek az eltartott há
zastárs után.

Szakszervezetünk hatáskö
rébe utalt társadalombiztosí
tási igazgatási tevékenységet 
a kongresszusi határozatnak 
megfelelően továbbfejlesztet
tünk. Ezt egyrészt az 1975. 
évi II. tv. és végrehajtási sza
bályainak egységes alkalma
zásához szükséges vsz eljárási 
utasítások kiadásával, más
részt állásfoglalások, útmuta
tók kiadásával biztosítottuk. 
Kidolgozásra kerültek a haté
konyabb ellenőrzés irányelvei 
és módszerei. Az ügyviteli 
munka szervezettsége tovább 
em elkedett, s a lehetőségeken 
belül törekedtünk az egysze
rűsítésre, az ellátás és tájé
koztatás gyorsítására, a biz
tonságos adatszolgáltatás ki
alakítására, a költségvetési 
gazdálkodás egyre szigorított 
követélményeinek legjobban 
megfelelni.

KONGRESSZUSI KÜLDÖTTEK

Sándor Ilona vizsgáló-fökoiauz

Szervezettebb lett az ügyvitel, 
az ellenőrző és irányító m unka

Jelentősen em elkedett 
az ellátások színvonala

A két kongresszus közötti 
időszakiban a társadalombizto
sítási ellátások korszerűsítésé
re és fejlesztésére tett köz
ponti intézkedések hatására 
em elkedett a színvonal. Je
lentős intézkedés volt: a táp
pénzrendszer módosítása és 
ezen belül a kórházi ápolás 
idejére járó táppénz százalé- 

0 kának felemelése. Emelték a 
családi pótlékot, bevezetésre 
került a jövedelempótlék, több 
intézkedés történt a nyugel
látások, elsősorban az ala
csony nyugellátások emelésé
re stb.

A  betegség és az anyasági 
ellátás kiadásainak több mint 
kétharmadát a rtáppénz adja. 
Naponta közel tízezer kereső- 
képtelen dolgozó részesül táp
pénzben. A táppénzes hely
zet, az 1975. évi 6,6 százalék
ról 1979-ben 6,3 százalékra, a 
táppénzesek száma a napi 
10 605-ről 9763-ra csökkent.

A vasutas dolgozók jövedel
mének, életszínvonalának 
emelkedésével függ össze, 
hogy az egy napra jutó táp
pénz 79 forintról 102 forintra 
emelkedett.

• Az anyasági ellátást igény
be vevők száma a gyermek- 
születések számának csökke- 

| nésével kevesebb, ami sajnos 
országos jelenség. 1979-ben az 
anyasági segélyt 2980-am vet
ték igényibe.

A születések számának ala
kulásával függ össze a ter
hességi-gyermekágyi segélye

zettek, valamint a gyermek- 
gondozási segélyt igénybe ve
vők számának csökkenése. 
Az utóbbi 1977-ig em elkedett, 
s elérte a 4830-at, s azt köve
tően fokozatosan csökkent. 
1979-ben 4526 volt.

A  családi pótlék a nyug
ellátást követő legjelentősebb 
társadalombiztosítási kiadási 
összeg. 1979-ben ez közel 406 
millió forint evőit, 117 millió 
forinttál több, mint 1975-ben. 
A jövedelempótlék bevezeté
sével 13 980 gyermek számára 
biztosítottuk ezt az ellátást, 
amely többek között az egy
gyermekeseket, a szakmun
kástanuló-otthonban levő ipari 
tanulókat érintette.

A családi pótlék folyósítás 
elemzése mutatja, hogy emel
kedik az egygyermekes csa
ládok száma, az egyedülálló 
1 és 2 gyerm ekes nők száma, 
s tovább csökkent az egy csa
ládra jutó gyermekszám, mely 
az 1975. évi 2,01 százalékról 
1979-ben 1,9 százalékra csök
kent

A gyógyászati segédeszköz
ellátásban is jelentős lépése
ket tettünk a színvonal em e
lése érdekében. Az erre for
dított anyagi eszközök 1975- 
höz képest 25%-kal emelked
tek. Ez az árváltozások mel
lett az ellátás színvonalának, 
a szállító vállalatok és szö
vetkezetek szélesebb körű be
vonásából fakad. Igyekeztünk 
a gyors és közvetlen ellátást 
biztosítani . területi decentra
lizálással.

A munkáltatókkal a kap
csolat jó, az együttműködést 
továbbfej lesztetük. Az el
nökség határozatának meg
felelően került rendezésre az 
ügyintézői munka szervezete, 
irányítása, a  munkáltatók fel
adata egyes társadalombizto
sítási feladatok ellátásában.

Megoldottuk az ügyintézők 
szakmai képzési rendszerének 
kialakítását az alapfokú és 
szakképesítési rendszer bizto
sításával. Ez az ügyintézők 
erkölcsi — anyagi megbecsü
lésének alapja, melynek érde
kében sok történt az elmúlt 
három évben.

A szocialista törvényesség, 
a jogpolitikai elvek érvénye
sülnek a vsz társadalombiz
tosítási munka minden terü
letén, s ezt továbbra is a 
munkáltatókkal való jó 
együttműködéssel, az ügy
viteli munkát végzők és ügy
intézők képzésének, tovább
képzésének még hatékonyab
bá tételével kell biztosítani.

A két kongresszus között 
tovább fejlődött szakszerveze
tünk közép- és alapszerveze
teinek társadalombiztosítási 
és egészségügyi irányító és 
ellenőrző miunkája.

Társadalombiztosítási bi
zottságaink irányító, operatív 
és ellenőrző munkája is to
vább fejlődött. Jogorvoslati 
eljárásban hozott határozata
inkkal, a mérséklési és elenge
dési jogkörük gyakorlásával 
is a törvényességet, az érdek- 
védelmet, érdekképviseletet 
biztosították.

Javult a társadalmi ellen
őrzések színvonala. Ehhez 
évente adtunk ki irányelve
ket. Előbbreléptünk a beteg
látogatási, a nyugdíj -előkészí
tő, s az egészségügyi munká
ban. Természetesen van ten
nivalónk is a munka tovább
fejlesztése, hatékonyabbá té
tele érdekében — a beteg- 
látogatás '  koordinálása, a 
nyugdíjas életre való jobb 
felkészítés, a foglalkozási re
habilitáció területén.

A MÁV-nál az V. ötéves 
terv során 13 000 dolgozó szá
mára tervezett korszerű öl
töző-mosdókból 10 304 való
sult meg. 1980. éviben további 
1766 öltöző-mosdó építése fe
jeződik be. Az V. ötéves terv
ben a 940 személyes előirány
zattal szemben 1609 személy 
részére létesült melegedőhe
lyiség.

Az Utasellátó Vállalatnál az 
üzemek szociális ellátottsága 
az 1976. évi 67 százalékról 
napjainkig 79 százalékra 
emelkedett. Országos viszony
latban az ellátási szint azon
ban nagy eltéréseket mutat. 
A fejlesztésekkel egyre több

üzemben tudják kielégíteni a 
korszerű követelményeket, de 
még sok az elavult üzem
egység, ahol a minimális el
látás sincs biztosítva.

A GySEV szolgálati helyei
nek többségénél az öltözők, 
mosdók, fürdők és a pihenő- 
helyiségek megfelelnek a kö
vetelményeknek.

A tervezett ötezer vasutas 
lakásgondjainak megoldásá
val szemben már az első négy 
évben összesen 7681 dolgozó 
részesült vállalati lakásjutta
tás, illetve a lakásépítési tá
mogatás vála/njAlyen formájá
ban. A támogatásban részesí
tett dolgozók 77 százaléka 
munkás, 48 százaléka 30 éven 
aluli, 10 százaléka pedig 
nagycsaládos.

A MÁV 650 gyermekintéz- 
.ményi helynövelést irány
zott elő. A beszámolási idő
szak végére összesen 795 
hellyel bővült a gyermek
intézményi hálózatunk.

A MÁV jelenleg 78 főző
konyhát üzemeltet, amely 
napi 44 250 adag étel előállít 
tását teszi lehetővé. Az üzemi 
étkeztetésben részesülő dol
gozók 20 százalékának étkez
tetését idegen konyháról biz
tosítják.

A munkásszállások, lakta
nyák fejlesztésére tervezett 
költségekből 800 személy be
fogadására alkalmas munkás- 
szálló és 700 laktanyai 
hely megvalósítása szerepelt. 
A tervidőszak első négy évé
ben 678 munkásszállási és 
655 laktanyai hely léte
sült. Az 1980. évi célkitűzése
ket is figyelembe véve 108, 
illetve 106 százalékos túltel
jesítés várható.

Üdültetési politikánkban 
elsődleges szempont a fizikai 
dolgozók arányának javítása, 
a nagycsaládosok, gyermekü
ket egyedül nevelő anyák, if
júmunkások és gyermekek 
üdültetési lehetőségeinek bő
vítése, az alacsony nyugdíjban 
részesülők, valamint a szociá
lis szempontból rászorulók 
gondozása. A mozgalom vete
ránjai részére biztosított be
utalójegyek térítési dijának 
50 százalékát a szakszervezet 
vállalta.

A beszámolási időszakban 
javultak a munkakörülmé
nyek, csökkentek a baleseti 
veszélyek, kevesebb lett az 
egészségkárosodást okozó ár
talom. A MÁV az V. ötéves 
tervben 14,4 milliárd Ft-ot 
tervezett a munkakörülmé
nyek és a munkabiztonság ja
vítására.

Az Utasellátó Vállalat fon
tos célkitűzései közé tartozott 
á  technológiák korszerűsítése. 
Évente 500 korszerű gépet, 
berendezést vásároltak és he
lyeztek üzembe.

Sándor Ilona még fiatal
korú volt, amikor a  vasút
hoz került. Jegyvizsgáló 
szeretett volna lenni, de 
életkora miatt erre még 
várnák kellett. Munkahe
lyén, Kiskunfélegyháza ál
lomáson előbb távirász, 
majd telefonközpontos 
munkakörben dolgozott. 
1968-ban végre nyakába 
akaszthatta a jegyvizsgálói 
táskát és önállóan utazha
tott. Közben szorgalmasan 
tanult, s letette a vonatve
zetői vizsgát. Ebben a be
osztásban nyolc évig dol
gozott —, egészen ez év 
márciusáig, almikor vizs
gáló fakalauz feladattal 
bízták meg.

Feladatát mindig ponto
san, utasátásszerűen látta 
el. Jól összefogta a hozzá 
beosztott jegyvizsgálókat. Ö 
volt a vezetője az első női 
utazó csapatnak is. A 
munkatársaiddal kialakított 
jó kapcsolata hozzájárult 
ahhoz, hogy az 1975-ös 
szakszervezeti választáson 
részt vett a  szegedi terüle
ti bizottság 'küldöttértekez
letén. Ott pedig küldött
nek választották a vasutas
szakszervezet IX. kongresz- 
szusára. A kongresszuson 
újölbb megtiszteltetés érte: 
beválasztották a központi 
vezetőségbe, majd a SZOT- 
nak is tagja lett.

— A szakszervezeti moz
galommal korábban nem 
volt szorosabb kapcsolatom  
—, emlékezik vissza. — 
Ezért nagyon fontosnak 
tartottam a szükséges is
m eretek mielőbbi elsajátí

tását. Ebben segített az az 
öthónapos pártiskola is, 
amit 1975-ben Kecskem é
ten végeztem.

A központi vezetőség if
júsági bizottságában tevé
kenykedtem. Az ott megvi
tatott témákhoz: például a 
pályakezdő fiatalok mun
kahelyi beilleszkedéséhez én 
a gyakorlati tapasztalatok 
alapján tudtam hozzászól
ni. Kollégáim ugyanis 
gyakran felkerestek és el
mondták problémájukat. 
Nagyon sok olyan gondot 
említettek, amit a szolgá
lata helyekén is el lehet in
tézni. Ilyen volt például a 
fordák kialakítása. Nem 
mindenütt veszik figyelem
be a vidékről bejárók uta
zási körülményeit, vagy a 
szolgálat megkezdése előtti 
ésszerűtlen átcsoportosítást.

— ö t  év eltelt. Újabb 
kongresszusra készülő
dünk. ..

— Ismét megválasztot
ták a területi szakszerve
zeti bizottság tagjának, a 
kecskem éti szertárfőnöksé
get patronálom, s a X. 
kongresszuson is részt ve
szek.

— Minit kongresszusi kül
dött miről beszélne, ha 
szót kapna?

— Ezen már gondolkod
tam. A fizikai dolgozók, el
sősorban a vonatkísérők 
munkájáról beszélnék. Fő
képpen a munkafegyelem
ről. Gondolok itt az irá
nyító szakemberek, vezény
lőtisztek döntéseinek meg
alapozottságára, amire ese
tenként az utazók fegyel
mezetlenséggel válaszolnak. 
Szükséges lenne az is, ha 
az újfelvételes jegyvdzs- 
gáiók közül válogatni le
hetne és csak a legráter
mettebbek kerülnének eb
be a fontos beosztásba. 
Sajnos vannak, akik a kö
vetelménynek nem felelnek 
m eg: visszaélnek az ufén- 
fizetési űrjegyekkel, nem  
m egfelelően végzik szolgá
latukat. Jó lenne segíteni a 
messziről bejáró utazók 
helyzetén is.

Gellért József

Kelemen József elektrotechnikus
Halk szavú, szolid fiatal 

ember Kelem en József. 
Mindössze harminc eszten
dős. Megfontoltsága, józan 
logikája azonban az élet 
dolgai irámitt figyelemről, 
fogékonyságról tanúskodik.

Elektrotedh-nálkiusként hat 
éve dolgozik a szombathe
lyi vontatási főnökségen. A 
MÁV-nál ez az első mun
kahelye és mint mondja, 
nem is kívánkozik másho
vá. Korábban az építők
nél dolgozott, s abban az 
időben a vasút csak any- 
nyfira érdekelte: késik-e a 
vonat? Amikor az előző 
munkahelyén nem találta 
meg a számítását, .egyik 
ismerőse javasolta: próbál
kozzon a MÁV-nál. Nem 
bánta meg.

A szombathelyi vontatá
si főnökségen hamarosan 
felismerték és értékelték a 
fiatalember fegyelmezett, 
lelkiismeretes munkáját, jó 
közösségi magatartását. 
Szolgálatba lépése után egy 
esztendővel, 1975-ben már 
bizalmi helyettesnek, majd 
bizalminak választották. 
Ebiben a tisztségében az 
idei választások alkalmával 
megerősítették s jelenleg 21 
tagú bizalmi csoport ügyes
bajos dolgait intézi. A cso
port tagjai két szocialista 
brigádból tevődnek össze, 
többségük villanyszerelő, 
technikus, s az átlagéletko
ruk 30 esztendő. Könnyű 
tehát szót értenie saját 
korosztályával akkor is 
ha vitáról, akkor is ha 
problémák intézéséről van 
szó.

Bevallása szerint nincs 
nehéz dolga, a részlegve
zetőkkel. Elismerik, becsü
lik munkáját, hallgatnak a 
véleményére. Mint elektro
technikus, feladatai . fele
fele arányiban az irodához, 
illetve a  műhelyhez kötik. 
A bizalmi csoport tagjai

val, s a vezetőkkel való 
rendszeres találkozás nem 
csak a közvetlen kapcso
lat, az őszinteség, a biza
lom kétoldalú erősödését, 
hanem a munkia közben 
felmerülő problémákra való 
gyors reagálást is könnyeb
bé teszi. Ha az anyagellá 
fásban például fennakadás 
van, a bizalmi — széles 
körű ismeretsége révén — 
már javasolja is, honnan 
kérjenek segítséget az 
anyagbeszerzők.

A  munkahelyi hiányossá
gok felszámolását éber fi
gyelemmel kíséri, s ha te
het valamit a dolgozók ér 
dekében, a jó  közhangulat 
megteremtésében, nem vár 
ja, amíg a segítségét kérik

Kelemen József a Vlas 
utasok Szakszervezete X 
kongresszusán küldöttként 
vesz részt A dolgozók bi 
zátmából első alkalommal 
lesz közvetlen részese, 
vasutasok legmagasabb 
szintű szakszervezeti ta 
nácskozásának. Mostanában 
mind többet gondol arra, 
mát is tenne szóvá a no 
vembe ri kongresszuson 
Először is a  prémiumrend
szer felülvizsgálatát java
solná, mert úgy véli, hogy 
a jelenlegi form a már nem 
ösztönöz megfelelően a mi
nőségi munkára.

Pálinkás Katalin
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D íja t nyert Új-Delhiben
Szegeden* a Széchenyi tér 

egyik lakóházának udvarában, 
egy földszimites épület falai 
között találkoznak heti három 
alkalommal a Vasutas Képző- 
művészeti K ör tagjait: vasuta
sok, diákok és más munkahe
lyek dolgozói.

A  kör tagijai között a  leg
fiatalabb a 13 éves Barta 
András, ö  nemcsak azzal tű
nik ki társai köziül, hogy ál
talános iskolás diák, hanem 
azzal is, hogy a 'közelmúltban 
Ú jd elh iben  rendezett gyer- 
m ekrajz-kiállításon díjat
nyert.

— A Rózsa Ferenc Általá
nos Iskola 8. osztályos tanuló
ja  vagyok — m ondja magá
ról András. — Már kisgyer
mekkorom óta rajzolok, s a 
vasutas körnek két éve var 
gyök a tagja. Rajzaim közül 
Cs. Pataj Misi bácsi, a  kör 
vezetője négyet kiválasztott és 
azt elküldte Új-Delhiibe, ahol 
minden évben diákok ríészére 
rázj kiállítást rendeznek.

— Milyen témájú rajzokat 
küldtetek el?

—  Egy öreg bácsi és egy 
kislány portréját, egy csend
életet és egy lótejet rajzol
tam.

— Hogyan értesültél a si
kerről?

— Nemrég egy angol nyel
vű levelet hozott a postás, 
amiben, az állt, hogy az Űlj- 
Delhiben .megrendezett gyer- 
mekrajz-kiállításon díjat
nyertem. Egyúttal meghívtak 
a december harmadik hetében 
tartandó díjkiosztó ünnepség
re is.

— Elutazol'?

—  Sajnos nem. Sokba kerül 
az útlevél és a repülőjegy.

—  Mennyi időt rajzolsz na
ponta?

— Az iskola után egy-két 
órát rajzolok. Hetente há
rom napon pedig iitt gyakoriok 
a többiekkel.

— Diáktársaid mit szóltak 
sikeredhez?

—  Ok ismerik a rajzaimat,
mivel a legjobbakat az isko
lába is elvittem  megmutatni: 
örültek a< sikeremnek. Otthon 
pedig a kedvenc rajzaimat 
kitűztem a falra. Édesanyáim 
is biztat: rajzoljak csak to
vább.

— Terveid?
— A szegedi Tömörkény 

Gimnáziumiban- szeretnék to
vább tanulná, a  grafikai sza
kon. Itt fölvételizni rajzból 
kell. Remélem sikerül.

— A rajzon kívül mi a 
kedvenc időtöltésed?

— A horgászás!
A kör idősebb tagjai And

risról elmondták, hogy rajztu
dása magasan felülm úlja a 
vele egyidősekét. Rajzkészsé
ge, színezése, formaérzléke a 
felnőttekével azonos. Ezért is 
küldték rajzait egyenesen Ű j- 
Delhdlbe —, s nem hiába! 
Szorgalmas, állandóan keresi 
a témát. Nemcsak a szabadon 
választott témákban, hanem 
az adott modelleket, csendéle
tet is — felnőtt fokon rajzol
ja.

A  mostani, első sikere bizta
tó a jövőre nézve.

Gellért József

T I
JL Ili

Csak az a bizalmi nézhet társai szemébe 

aki tesz is értük valamit

L

Gazsi András Budapest— 
Ferencváros gubacsi rendező- 
pályaudvarának forgalmi szol
gálattevője kicsit bosszús volt, 
amikor szolgálati helyén meg
látogattam.

— iN&m vesztem  el egyha
mar a kedvem, de ma tény
leg rosszul mennek a dolgok 
— mondja. — Ha m egfeszü
lök, akkor sem tudom a gé
peket kifelé indítani. Reggel 
óta ,jkivittem ” kettőt. Máskor 
délelőtt tíz-tizenegy órára 
már nyolcat, tizet indítottam. 
Hiába, ma nem megy a mun
ka: a gurító tele van, állnak 
a kocsik a B-vágányon, gé
pem meg nincs.

¡Beszélgetés közben is végzi 
a dolgát. Türelmetlenül „in 
gázik” a nyitott ablak és a 
kapcsolókkal, jelzőgombokkal 
és telefonokkal telezsúfolt 
irányítópult között. Nem 
mentegetőzik, nem szitkozó
dik, tudomásul veszi: ez ilyen 
nap. Pedig ő ma is, ugyan
úgy mint máskor, más mű
szakban, megtett m indent A 
telefonok percenként csörög
nek, utasításokat kap és uta
sításokat ad.

— Kevesen vagyunk — 
magyarázza. — Nekünk itt 
harminc em berre lenne szük
ségünk ahhoz, hogy a pihenő
napokat rendszeresen kiad
hassuk. Ezzel szemben mind
össze huszonkét vasutas tel
jesít szolgálatot. Gyakran elő
fordul, hogy egy dolgozó két- 
három ember munkáját végzi 
s akad olyan is, aki hónapok

Csőposta 
a toronyban

A közelmúltban üzembe he
lyezték Sopron állomás forgal
mi irányítótornyában a cső
postát, amely lehetővé teszi a 
táviratok gyors továbbítását. A 
GySEV igazgatóság megren
delésére a posta dolgozói két 
nap alatt szerelték fel a készü
léket. Sopron állomáson na
ponta 100—120 táviratot továb
bítanak ezzel a berendezéssel.

óta nem kapott pihenőnapot. 
Mégsem panaszkodnak. Mind
annyian tudják: a vasút nem 
állhat meg. Becsülettel helyt
állnak . . .

Ebben nem kevés része van 
Gazsi Andrásnak. Szeretik a 
munkatársai, mert képes azo
nosulni a körülötte dolgozók 
gondjaival. Nem csoda, hogy 
az áprilisi bizalmi választáso
kon munkatársai immár má
sodszor választották meg bi
zalminak. Már eddig is sokat 
tett az itt dolgozó kollektí
váért.

Pár éve még nem járt te
rületi pótlék az átimenesztők- 
nek: a dolgozók kérése, pana
sza nyomán a bizjalini ezt a 
problémát is szóvá tette a 
területi bizottságon, és a 
szakszervezeti bizottság ülé
sein. Végül a kollektív szer
ződésben is megfogalmazták, 
hogy a területi pótlék vala
mennyi átmenesztőt megilleti.

— Néha csak harcok árán 
sikerül eredm ényt elérnünk 
— folytatja. — Ezt nem pa
naszként mondom. A dolgo
zók azért választottak erre a 
posztra, hogy méltóképpen 
képviseljem ügyüket. Tisztá
ban vagyok vele, mát vállal
tam. Egy bizalmi tiszta lelki- 
ismerettel csak akkor nézhet 
az emberek szemébe, ha tett 
is értük valamit.

Gazsi András, a vasutas- 
szakszervezet X. kongresszu
sán küldöttként vesz részt. 
Ha szót kapna a kongresszu
son, miről beszélne?

— Mindenképpen elmonda
nám, hogy a gubacsi rende
zőben olyan mértékű a lét
számhiány, hogy néha egy 
dolgozó négy munkaműveletet 
is kénytelen végezni. Ez a 
vasúti munka biztonságát ve
szélyezteti. Sajnos, azért nem 
mindig tudunk eleget tenni a 
munkavédelmi előírásoknak. 
Ilyen körülmények között az 
utasítások betartatása is nagy 
erőfeszítésbe kerül.

A  létszámhiány okozta gon
dokat a jövőben feltétlenül 
orvosolni kell!

B. F.

Szervezzük joh ttwCfX
Még ma is vannak olyan 

embereik, akik megkérdőjele
zik az üzemfőnökségi szerve
zet létrehozásának szükséges
ségét, mert a régit jobbnak 
tartják. Van olyan tapaszta
lat is, hogy az üzemvitelben 
a körzeti tevékenység még 
nem érződik kellően. A z áldo
mások és a vonal dolgozói 
nem mindenütt érzik az 
üzemfőnökséget vezető,. irá
nyító szervezetnek.

Kétségtelen, az üzemfőnök
ségek működésének vannak 
akadályai. Ilyenek: a még
nem tisztázott belső ellenőri 
tevékenység rendezetlensége, 
illetve a  korábbi szabályozás
nak megtfefleŰŐ működtetése, 
az elszámolások, a beszá
moltatások, a statisztikák ké
szítésének a ¡korábbi szabá
lyozás szerinti megkövetelése.

Régi szabályok, 
hatáskörök

A z üzemfőnökségek műkö
dését érinti a hatáskör leadá
sa is, aimi még nem érződik 
kellően az igazgatóság mun
kájában. Több tekintetben ér
vényben vannak a régi — a 
korábbi helyzetnek megfelelő 
— szabályozások és hatáskö
rök. 1081. január 1-gyel ezt 
is véglegesíteni kell.

Milyen főbb tennivalók 
vamunk az üzemfőnökségek 
gazdálkodási tevékenysége te
rén?

volt, hanem az üzemfőnök- 
ségi munka szervezetének  
eredm ényesebbé tétele.

Igazgatóságunk a továb
biakban is nagy figyelmet
fprdít az üzemfőnökségek
munkájára. Segítjük az üzem- 
főnököket a munkaerő-gaz
dálkodás szabályainak • megis
merésében, a fizikai és nem 
fizikai létszámarányok alaku
lásában, a bértömeggazdál'ko- 
dásban.

A z állomásfőnöki értekez
leteket az üzemi őnökökkel
tartatjuk. Ezeken részt ve
szünk és elmondjuk észrevé
teleinket. Felhívtuk a figyel
met arra is, hogy a műsza
ki konferenciákra ne hívják 
be az összes főnököt, elegen
dő ha a góc re szaftosaival és 
a társ szolgálati vezetők bevo
násával ism ertetik a tenniva
lókat. Ugyanakkor az üzem
főnökségek területén együtt 
tartjuk a forgalm i és vonta
tási utazószemélyzet termelési 
tanácskozásait.

Hetente két alkalommal 
tartunk- eligazítást az üzem
főnökök részére. Segítettünk 
abban is, hogy összehívtuk az 
üzemfőnökségeknél a kocsi- 
vizsgái ókat, ahol részt vett az 
üzemviteli osztály műszaki 
kocsiszolgálati reszortosa és a 
ktg. csoport is.

A  szegedi üzemfőnökségnél

kerekasztal-beszélgetést tar
tottunk az utazószemélyzet 
sajátos problémáiról, és az ot
tani tapasztalatokat közread
tuk.

Fontosnak tartjuk az üzem- 
főnökök kapcsolatrendszeré
nek 'kiépítését a szállítófe
lekkel, a területi tanácsok és 
a pártbizottságok vezetőivel, 
valamint a társiigazgait óságok 
üzemfőnökségeivel. Ennek ér
dekében üzem főnökségenként 
tartottuk a fuvaroztató felek 
kel az őszi forgalmi szállítási 
értekezleteket. A  szolnoki és 
ceglédi üzemifőnökségek veze
tőivel megbeszélést -tartottunk 
a kapcsolódó problémákról és 
az dttani tapasztalatokról.

A  kísérleti, türelmi idő 
után tartottunk végrehajtó 
szolgálati ellenőrzést Békés
csabán, Szegeden, Szentesen, 
ahol a megalakulás óta vég
zett munkát részleteiben ér
tékeltük.

Egységesíteni 
a vezénylést!

Szinte valamennyi üzemfő
nökségre jellem ző, hogy az 
utazószemélyzet vezénylése 
még nincs kidolgozva. Éppen 
ezért behatóan foglalkozunk 
ennek a munkának az egysé
gesítésével. Ezt pillanatnyilag

A  jelenleg használatos m u
tatószámok egy része olyan, 
amely a hálózat és a vonal 
együttes munkáját mutatja, s 
nem az üzemfőnökség köz
vetlen tevékenységét. A  mu
tatószámok mázik része vi
szont a helyi, gócponti tevé
ken ység eredményességét je l
lemzi.

Addig is, amíg a tisatázat - 
lan kérdések rendeződnek 
üzemfőnökségleinknél rengeteg 
tennivaló van a személyszál
lítási tevékenységnél, mind a 
menetrendszerű közlekedés 
betartását, mind a kulturált 
utazást illetően. De sok kí
vánni való van a jegy vizs
gálók magatartásában is.

Többet kell foglalkozni 
azokkal a célkitűzésekkel, 
amelyek az üzemfőnökségek 
kezében vannak. Többek kö
zött az idegen koosigazdálko- 
dássál, a helyi kocsitartózko
dás alakításával, a tehervo
nati, s a helyből induló vo
natok menetrendszerűségével, 
az átrakások, rakományigazí
tások helyzetével, a menetirá
n y ig  tartalékok, tolat ős vo
natok munkájával, a kocsi- 
vizsgálók tevékenységével, a 
beállításokkal, a kihúzások
kal, a vasár- és ünnepnapi, s 
az éjszakai rakodásokkal, a 
fuvarozásszervező tevékeny
séggel és a ikocsigazdá'likodásá 
munkáknak az üzemfőnökségi 
szintre tartozó területeid vei.

A  területen is javítaná kell 
az üzemviteli körzeti tevé
kenységet, amelyre a megfe
lelő szervezet rendelkezésre 
áll. Az üzem főnökségek mun
kaerő-gazdálkodási, ésszerűsí
tési törekvései jók, azonban 
ez mégsem elegendő. Főleg 
a költséggazdálkodásnál kell 
olyan irányban javítani a 
munkát, hogy az arányos le
gyen a végzett téljesífanény- 
nyel. Meg kell azt is vizs
gálná, hogy a hét végén a 
tartalékgépek,' menetirányító 
tartalékok lemondásával és 
ezzel párhuzamosan a külsős 
forgalmi szolgálattevők, ko
csirendezők, utazószemélyzet 
átcsoportosításával, esetleg pi
hentetésével hogyan lehetne 
kevesebb emberrel elvégezni 
a munkát.

Utóvizsgálat — 
segítő szándékkal

A kísérleti, türelmi idő 
után a békéscsabai, a szege
di és a szentesi üzemfőnök
ségnél utóvizsgálatot tartot
tunk. Az eddigi üzemelésük 
alapján összehasonlítást ké
szítettünk az érvényben lévő 
Szervezési Szabályzattal. Fel
tártuk a kettősségeket, s a 
hiányosságokat mindkét rész
ről a kialakult gyakorlat és 
az érvényben lévő szabályzat 
között, végül javaslatot tet
tünk a korrigálásra. Az utó
vizsgálat célja nem a felelős- 
ségrevonás és elmarasztalás

F E L K É S Z Ü L T E K  A Z

. . .  Lábak az asztalon. A 
forgalmista a néhány perces 
vonatmemtes időszakban
amúgy „amerikaiasan” helyez
kedik el. Belép a főnök: ki
kel magából. Azért mégis
csak rendnek kell lennie! 
Válasz: ha az utas benéz, lát
ja, hogy így élnek a vas
utasok Rákospalota-Üjpesten. 
Ez a legjobb csábítás . . .

Az anekdotának valós alap
ja  van, de az állomáson még
sem ez jellem zi a vasút nép
szerűsítését. Az engedélyezett 
107-tel szemben csak 96-an 
dolgoznak, ám az elmúlt 
években 75—80 körül mozgott 
a létszám. Ehhez képest az 
előrelépés érzékletes. A sza
badságok kétharmadát is ki
adhatták szeptember közepéig.

Kiszolgálni az utasokat

A tavasszal életbe lépett 
menetrend kedvezett azelegy- 
továbbításnak. A múlt év ha
sonló időszakához képest nem  
csökkent . a teljesítm ény, 
ugyanakkor vonatfeltartás 
nincs. Szabad vágány viszont 
van — a munka késedelem 
nélkül folyik. S ez nemcsak 
a szeptemberi csendesebb 
időszakra vonatkozott, mikor - 
Is leadásra a megszokott napi 
110— 120 kocsi helyett csu
pán 50—60 érkezett.

Rákospalota-Űjpest felké
szült az őszi forgalomra. A 
személy- és teherforgalom 
szempontjából egyaránt fon
tos szolgálati hely munkájá
ról Gyurcsik Mihály állomás
főnök, és helyettese, Király 
János (aki egyúttal a párt- 
alapszervezet titkára is) tájé
koztat.

— Az elmúlt években sok 
volt a kím életlen tolatás, de 
most már csak elvétve fordul 
elő. Ezt jelzi a kárjegyző
könyvek számának csökkené
se is — mondja a főnök. — A 
baleseti helyzet is lényegesen 
javult. Két-három váltóflelvá- 
gás volt csupán, néhány kocsi 
siklott ki — a kár talán az 
ezer forintot sem érte el. Ke
vesebb az ittas, s ebben a 
forgalmi szolgálattevők segít
sége is sokat jelent, mert az 
állomás vezetőinek távolilété
ben is, ügyelnek erre. A 
szemlélet megváltozott, a „tú
rok”  keresik, hogy miként ja
vítható tovább a munkájuk.

— Csak ne lenne vissza
visszatérő gond a társadalmi 
tulajdon elleni cselekmény. 
Ez rontja a jó  hírnevet, az 
eredm ényeket. Különösen a

F O R G A L O M R A

Délker Vállalat ital-, cigaret
ta- és élelmiszer-szállítmányai 
„vonzóak” . Az év elején — a 
figyelmeztetések és az óvatos
sági rendszabályok ellenére — 
húszezer forint körüli kárt 
okoztak a tolvajok. Az állo
más dolgozói igyekeznek 
megakadályozni a hasonló ese
teket: a szocialista brigádok 
vállalták, hogy „nyitott szem
mel” járnak, s a reszortveze
tők is gyakrabban tartanak el
lenőrzést. Háromtagú önkén
tes rendőri csoportunk is 
alkuit, így túronként ott van 
közülük egy. Jó a kapcsola
tunk a kerületi rendőrkapi
tánysággal és a rákosrendezői 
vasúti főrendésszel. A  pártta
gok segítségét is kérte és 
megkapta az állomás vezetése.

Rákospalota-Űjpest keres
kedelmi munkájáról, valamint 
mozgalmi életéről Király Já
nos állomásfőnök-helyettes 
tájékoztat:

— A vasút azért van, hogy 
a vállalatokat kiszolgálja és az 
utasokat szállítsa: nem té
veszthetjük össze magunkat 
valamely hatósággal. Aligha
nem ez a szemlélet indokol
ja, hogy kevés a panasz, pe
dig igencsak nagy az utasfor
galmunk. Javítottuk a tájé
koztatást, a napsütéses hétvé
geken mind a négy személy
pénztár nyitva van. Dolgozó
ink, ha kérdik őket, csak el
vétve válaszolnak ingerülten 
— de ha -mégis, a nagy forga
lom ellenére sem fogadjuk el 
az ilyen magatartást A három 
grafikonos iparmenetet min
dig pontosan betartjuk, kivé
ve, ha nincs kivinni való ko
csi.

Egyeztetve a terveket

Tegyük hozzá: nem öndi
cséretről van szó, hanem té
nyekről! Az állomással kap
csolatban álló vállalatok kö
zül több is a kerületi pártbi
zottságon dicsérte az állomás 
jó  együttműködését. Ez sem 
volt mindig így!

— Ezek az eredmények 
nagyrészt az állomás társadal
mi szerveinek köszönhetők. 
Az eddigi ¡három brigádunk, a 
Hámán Kató, az Április 4. és 
a Martos Flóra mellé most 
csatlakozik az újonnan ala
kult Lenin brigád is, így dol
gozóink körülbelül 55 száza
léka tagja valmelyik szocialis
ta kollektívának. A három 
régebbi brigád eddig a bronz
fokozatot érte el.

Az üzemi ,»négyszög” a bri
gádvezetőkkel, a termelési ta
nácskozásokon pedig széle-

hátrálltatja a forgalmi és von
tatási szakszolgálatnál koráb
ban kialakított egymástól el
térő gyakorlat. Az egységes 
vezénylési rendszer alapja 
egy új vezénylési utasítás 
lenne, ami hálózati szinten 
szabályozná az utazószemély
zet foglalkoztatásával kapcso
latos feladatokat, a fordulók 
készítését és a teljesítm ények 
értékelését. Biztosítani kelle
ne, hogy ebben a munkaügyi, 
pénzügyi és üzemvi teli szem
pontok egyaránt érvényesül
jenek.

Hasonlóképpen az üzemfő
nökségi rendszer megszilárdu
lása után a Vasúti Főosztály
nak is rendezni kellene azt a 
kettősséget, ami az áruirányí
tó, a góc ktg. és a menetirá
nyítók helyzetében fennáll. 
Szinkronba kéül hozni több 
utasítást is az új szervezeti 
formával, többek között az F. 
21. sz. Üzemgazdasági Utasí
tást.

Véleményünk szerint az 
üzemfőnökségi rendszer olyan 
korszerű szervezeti forma, 
amely önálló feladat- és esz
közrendszerrel rendelkezik és 
biztosítja a gyors inform áció- 
áramlást.

Dr. Susla János 
a szegedi vasútágazgatóság 
üzemviteli osztályvezetője

Vége.

sebb körben is megvitatja az 
állomás gondjait, feladatait 
A szakszervezeti bizalmiak 
törvényes joguknak megfele
lően teljesítik megbízatásukat 
Az állomás dolgozói szak
mailag és politikailag egy
re képzettebbek. Már a 
jövő évi „beiskolázási” ter
vük is kész, segédtiszti, 
tiszti tanfolyamra mennek 
a fiatalok (az állomásiak har
minc százaléka az ifjabb 
nemzedék tagja). Rákospalio- 
ta-Újpestnek jó  nevelő ha
gyományai vannak. A  politi
kai képzés is folyamatos, je
lenleg ketten járnak Marxis
ta Egyetemre. A Rákosrende
zőn tevő szakszervezeti bi
zottságunk az idén is meg
szervezte a tömegpolitikai ok
tatást. Az állomás dolgozóinak 
nyolcvan százaléka vesz részt 
politikai képzésben

Szemleletváltozás
— Teljes erővel készültünk 

az őszi forgalomra — veszi át 
a szót Gyurcsik Mihály. — A 
term elési tanácskozásokon kí
vül fontos szerepük van a 
szolgálat előtti eligazítások
nak. Ekkor nemcsak a felada
tokat határozzuk meg, hanem, 
szinte tételesen értékeljük az 
előző túr munkáját, s akár 
egyetlen beállítatlan kocsit is 
számonkérünk. Őszi felada
tainkat csak nagy fegyelem
mel teljesíthetjük. Megren
deztük a szokásos őszi érte
kezletet is a velünk kapcso
latban álló vállalatokkal: 
egyeztettük terveinket és le
hetőségeinket. Nemcsak min
ket kértek, hanem mi is kér
tünk. így például a BKV-t 
arra, hogy ne ötvenórás ké
séssel hozza vissza a kocsi
kat az iparvágányról. A BÚ
TORÉRT vezetőit arra kér
tük, hogy ne tekintsék rak
tárnak a vagonokat, különös 
tekintettel az idegen kocsik
ra.

Rákospalota-Űjpest felké
szült arra, hogy nyugodt, ki
egyensúlyozott munkával te
gyen eleget feladatainak. Kell 
is, hogy az idei tervvel meg
birkózzanak, hiszen a jövő 
évi még feszítettebb lesz. 
Elkezdődik aCom pack vállalat 
új raktárának- a kiszolgálása. 
Ez napi 40—50 kocsi mozgását 
jelenti — többletként. Onnan 
látják majd el az egész orszá
got kávéval.

Felsőczy István
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RAKÓDÓ TilJISITiTT
XPORTTiRVÉT

Moha és Moha-rakodó vas
útállomások forgalm a az 
utóbbi években megm övéke
déit. Moha-rakodóról indítják 
útjára a hazai bauxit termelés 

• egyharmadát. Számítanak in
nen nagy mennyiségű üvegho
mokot és dolomitot, ezenkí
vül itt adják fed terményei
ket a mohakeres ztúri Előre, az 
iszkaszentgyörgyl Haladás és a 
székesfehérvári Vörösmarty 
téeszek is. Moháin dolomitot, 
illetve mezőgazdasági termé- 

, nyékét raknak.

V Ö R Ö S  HEGYEK
Moha-rakodón csekély a 

személyforgalom, annál na
gyobb azonban a nyüzsgés az 
állomás szomszédságában ma
gasodó bauxit hegyek mellett. 
Gép rakja a vörös ásványit a 
vagonokba.
' — Néhány napja kevesebb 

a munka — magyarázza Borsi 
Sándor üzemegység-vezető. — 
Teljesítettük az évi export- 
tervünket; mintegy 180 ezer 
tonna bauxitot szállítottunk 
kútfőidre január óta. Legké
sőbb decem ber közepére a 
belföldi szállítási tervet is te l
jesítjük. Most időszakos gép
karbantartást végeznék a bá
nyászok. /Ez azt jelenti, hogy 
ez idő alatt csak annyit ra
kodhatunk, amennyi a tian- 
föddgyár részére elengedhetet
lenül szükséges. A gépkarban
tartás idején mi kifestjük a 
forgalmi irodát, rendbe hozat
juk a felvételi épületet, és ki
adjuk a szabadságokat, pihe
nőnapokat. Sajnos, a szüksé
ges ¡kilenc helyett csak három 
váltókezelőnk van.

— Hogyan pótolják a hi
ányt?

CSAK TISZTA 
V A G O N O KB A !

— Ha nincs más lehetőség, 
a forgalmi szolgálattevők ke
zelik a váltókat, és néha én

is. Szerencsére a Fejér megyei 
Bauxitbányák vezetőségével 
jó  a kapcsolat. A bányászok 
néha kitakarítják a kocsikat. 
A tisztaság nálunk alapvető 
követelmény, mert ha a ba
uxit más anyaggal keveredik, 
nehéz a  kohós irtása. Az is elő
fordul, hogy néhány kocsi ki
sebb hibával érkezik (törött 
benne a padló, nem zár rende
sen az ajtaja stb.). Ezeket a 
járm üveket ki kellene soroz
ni, majd javítóm űhelybe kül
deni. A  bányászok azonban 
rendbehozzák, kijavítják, s 
ezáltal kevesebb a kocsihiány. 
A jó  együttműködés annak is 
köszönhető, hogy az itt dol
gozó vasutasok és bányászok 
egy pártszervezetbe tartoznak, 
ezért sokait beszélnek a 'közös 
gondokról.

— A népgazdasági követel
ményeknek csak akkor tudunk 
eleget tenni, ha osztozunk 
egymás örömében és gondjá
ban — mondja Szalai István 
száüdításvezertő. — Minket is 
nyomaszt az állomás munka
erőhiánya. Lehet, hogy Bitó 
U. néven még egy tárna nyí
lik a környéken. Ez azt je
lenti, hogy az évi 930 ezer 
tonnás bauxittermelés jóval 
a száz százalék fődé emelke
dik majd. Ezen kívül 450 ezer 
tonna üveghomokot és 200 
ezer tonna dolomitot kell még 
elszállítaná.

HA LAKÁS LENNE...
— A létszámhiányt külön

böző intézkedésekkel ellensú
lyozzuk — szól közbe Borsi 
Sándor. — Egyelőre túlóráz
tatással enyhítjük a gondokat, 
de ez nem lehet a végső meg
oldás. Több fórumon javasol
tam már, hogy lakásokat kel
lene építtetni, amelyeket csak 
azoknak a dolgozóknak ad
nánk, akik szívesen dolgoznak 
azokban a munkakörökben, 
amelyekben kevés az ember.

Séra Sándor

• •

Ülést tartott a nyugdíjas-szakbizottság
Október 17-én ülést tartott 

a  vasutas-szakszervezet köz
ponti vezetősége mellett mű
ködő nyugdíjas szakbizottság. 
Az ülésen részt vett Rajosa 
József, az elnökség tagja és 
Tóth Györgyné dr., a  (MÁV 
Nyugdíj Hivatal vezetője is.

A  napirendi pontok (között 
a pécsi és a szombathelyi ¡te
rületi szakszervezeti bizottság 
nyugdíjas szerveinek tájékoz

tató jelentése szerepelt a 
nyugdíjasok körében végzett 
munkáról, ezenkívül érté
kelték a szakbizottság mun
katerviében szereplő feladatok 
részarányos (teljesítését.

A  beszámolókat Acél Ist
ván, a pécsi, Bartos Lajos, a 
szombathelyi tscab, és Pintér 
Lajos, a szakbizottság elnöke 
tartotta. Az elhangzottakhoz 
23-an szántak hozzá.

Fazekas Lajos

Harmadik évszak
Ilyenkor fordul álma felé a Föld. 
Ilyenkor az Égnek nincs horizontja. 
— Az ősz ködébe merülnek a fák 
barbár-csupaszon; 
s éj-ködbe merülnek a csillagok 
hullva, lobogva .------------

Viasz- és m ézillat: 
darazsák háza.
A régi nád alatt 
pince homálya.

Mézillatú tőkék 
állnak a dombon.
S kiszáll a rabló raj,
hogy nektárt h ord jon .------------
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A rétekről lomha 
ködöt göngyöl a fürge szél 
a sárguló dombra.
A táj: gödrös, üres ten y ér .------------

Gyertyalángok őrzik a csendet.
A Bánat tem etőbe jár:
ősz hajú em ber, apám, maga;
piros m enyecske volt a n yá r.------------

Nyarad is elmúlt. Ballagsz, s az ágak 
már keményebben pattannak, ha lépsz. 
Viharok karcolják föl a tájat.
S havas küszöbre dönt a jeges é g .------------

Alkotó ifjúság

Rotációs kapa, 
Simson-motorral...

A BaOpantá Biztosítóberende
zési és Fenntartási Főnökség 
KJSZ-szervezete — a gazda
sági vezetők és a szakszerve
zeti bizottság támogatásával 
— 1977 Óta minden évben 
megrendezi az Alkotó ifjúság 
pályázat kiállítását. Az idén 
szeptemberben került sor a 
már hagyományosnak számító 
kétnapos bemutatóra.

¡Két kategóriára osztották a 
kiállítási tárgyakat: szakmai
és hobby jellegű munkákra. 
Az előbbiből 11, az utóbbiból 
5 alkotás volt látható. A szak
mai csoportba tartozó tárgyak 
közül a legnagyobb hordere
jűnek tartották Kurucz Ár
pád műszerész csoportvezető

nek a távgépíró hívóberende
zését vizsgáló műszerét, 
amelynek segítségével lénye
gesen csökkenthető a  telex
gépek javítási ideje. A  hobbi
kategóriában Forgó László ro
tációs kapája keltett feltűnést, 
amit alkatója egy Simson- 
motorkerókpár motorjával 
kombinált.

Az Alkotó ifjúság pályázat 
részvevői közül két fiatal már 
rangos nemzetközi kiállításon 
is szerepelt. Kurucz Árpád 
tavalyelőtt Berlinben vett 
részt a szocialista országok 
Alkotó ifjúság kiállításán, Fü- 
löp Attila munkája pedig 
1979-ben ugyanebben a m inő
ségben Moszkvában szerepelt.

(séra)

M űszaki könyvnapok Szegeden

Szegeden, az igazgatóság épületiében október 13-án Megyik 
Ferenc vasú tigazgató- helyettes nyitotta meg a műszaki könyv- 
napokat A vasutas művelődési ház ez alkalommal mintegy 
száz műszaki témájú könyvet állított ki. Az érdeklődők köny
vet a helyszínen is vásárolhattak.

A könyvnapi program keretében Porpáczy Dezső és Pálmai 
Antal műszaki szakkönyveket ismentettek.

n v o m o k
m *ut

CSi mm ő r h á
Ülünk a 35 fokos hévízi 

termálvízben. Áztatjuk reu
más csontjainkat és beszélge
tünk. Kis csoportok alakul
nak, de a harmadik napon 
már egy kupacban van a 
társaság. Középen a tartalé
kos. Alacsony, zömök terme
tű ember, akiből kifogyhatat
lanul bugyog a derűt fa
kasztó, jobbnál-jobb vidám 
történet.

Tisztességes nevén Gaál 
Károly, nyugdíjas mozdony- 
vezető, de — ahogy ő magya
rázza — otthon mindenki 
csak tartalékosnak nevezi, 
mert negyvenhárom évig min
dig tartalékmozdonyon szol
gált.

— No, még ezt hallgassák 
meg! — emeli feljebb a 
hangját, amikor az előbbi 
csattanós történet után elül a 
hahota.

— Van annak már tizenöt 
éve, vagy talán több is, ami
kor kiglancolták, fertőtlení
tették a 87-es őrházat. A fa 
luban ugyanis a termelőszö
vetkezet marhái közé beütött 
a száj- és körömfájás. Szi
gorú karantén. A tehenész
telepet lezárták, s akik a jó 

szágok között dolgoztak, azok 
sem léphettek ki. Ügy hord
ták nekik az ételt-italt, mint 
a raboknak. Egy lélek se ki, 
se be. Egy fiatal tehenész, 
bizonyos B. Andris egy hét 
után már úgy tekingetett a 
közeli őrház felé, mint aki a 
pokol tornácán ül, s a meny
ország kapuját látja. Okkal, 
hiszen az őriház szép asszo
nya ki-kiállt nappal a vasúti 
töltésre, s hasonló sóvárgással 
leste a fogságban sínylődő 
szeretőjét. Mért az volt ez a 
betyár Andris, a szép asszony 
kedvese.

Andris nős volt már, az 
asszony férje pedig héfcszámra 
távol volt, egy pályafelújítás
nál dolgozott. Szóval, kint a 
bárány, bent a farkas. A te
henész addig rimánkodott az 
őrséget álló komájának, míg 
az végül megenyhült, és nem 
nézett oda, amikor András 
átbújt a kerítésen.

No, most aztán — ahogy az 
ilyenkor általában lenni szo
kott — pont azon a dél
utánon jöttek  a telepre a szi
gorú ellenőrök. Hívogatták a 
tehenészeket sorban a kapu
hoz, s akárhogy is számolták

őket, B. András hiányzott a 
társaságból. Kutatták, keres
ték egy darabig, aztán az ál
lategészségügyi biztos kutyás 
rendőrnyomozót hivott, mert 
ilyen karanténnál nem vic
celnek ám! Hiszen egy fél 
országrészt el lehet fertőzni 
ezzel a csúnya állatbetegség
gel.

A kutyusnak nem volt ne
héz dolga. Egyenesen az őr- 
házhoz vezette a rendőrt. No, 
képzelhetik, hogy milyen pi
ros orcával jött ki a váratlan 
vendégek elé a szép asszony! 
Először tagadta, hogy hozzá 
valaki is betette volna a lá
bát, de a nyomozókutya nem 
tágított, s végül előkerült a 
fiatal tehenész is.

Még nincs vége a történet
nek — intette le a nevető
társaságot a nagy mesélő. — 
A poén még csak ezután jön.

A tehenészt — akit később 
ötezer forintra büntettek — 
visszapaterolták a karantén
ba, az őrházat meg másnap 
fertőtlenítették, majd szépen 
kipingálták. Talán mondani 
sem kell, hogy az asszony 
azóta nem s járt a faluban. 
Szombaton hazament a férj,

s csak nézte a nagy válto
zást. A menyecske azt mond
ta, hogy kint voltak a sza
kaszmérnökségről, és szépen 
kifestették a lakást.

— Na látod drágám — hú
zódott széles mosolyra a férj- 
uram szája —, ugye, hogy 
megbecsülik aZ em bert, pe
dig ezt a bakterházat — 
ahogy te  is tudod — már 
szolgálaton kívül helyezték.

— Tudom . . .  — turbékolt 
az asszony sokkal kedveseb
ben, mint máskor szokott. 
Éppen ezért lenne jó, ha sür
gősen elhelyeznének innen, 
János, mert máris a szájára 
vett a falu.

— Hogyhogy?
— Isten látja a lelkem, 

hogy csak vizet jött inni az 
a szerencsétlen tehenész.

— M iféle tehenész?
— Hát, az a nagy mélák 

B. András.
— Oszt, adtál neki?
— M erített az magának.
— No, akkor jó l van. A 

falu száját meg majd betö
möm, ha nem hallgat — kar
doskodott a férj uram, s vé
dőn magához vonta feleségét.

Dávid József

A  K E LETIBEN ...

Moszkvából érkezeti az expresszvonat. Postakocsijának 
kezeléséhez Is a vasutasok jól összehangolt munkája 

szükséges.

A főváros legforgalmasabb személypályaudvarán nem 
ritka a teherkocsik rendezése sem. Kránicz József ko
csirendező egy villanymozdonyhoz (kapcsolja a gyors 

továbbítást igénylő vagont.

A biztonságos munka feltételei közé tartozik a váltók 
tisztántartása. A rendelkező torony közelében ezt Tóth 

B. Sándor végzi.

(Laczkó Ildikó képriportja)
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Hárosi hétköznapok
Fuvaroztatók és vasutasok együttműködése 

a szállítási lem aradás megszüntetéséért

Budafok-Húros állomáson 
nagy az exportforgalom. Na
ponta huszonöt-harminc ko
csit indítanak külföldre.

Tavaly mégis ezer tonnával 
szállítottak kevesebbet a ter
vezettnél. Az idén kétszáz
hatvanezer tonna áru elszál
lítása szerepel a terviben. Ezt 
időköziben nyolcezer .tonnával 
növelték, de a jelek szerint 
ismét csak vágyálom marad a 
terv teljesítése. Előrelátha
tóan kétszázötvenezer tonna 
áru elszállítására lesz lehető
ség.

— A  Hungaroton a legna
gyobb fuvaroztató partner 
Budafokon — mondja Jaku- 
bi János áMomásf önök. — 
Hat iparvágányon fogadják a 
kocsikat, és saját mozdonnyal 
tolatnak reggel nyolc órától, 
délután négyig. A  borokat az 
üzem területén rakják vago
nokba. A  Hungarovinlhez tar
tozó pezsgőgyár a> pályaudva
ron rakodik. Második nagy fu 
varoztató a Budafoki Szesz
es Élesztőgyár. Az őszi hó
napokban, a cukorrépafeldol
gozás idején sok melasz ér
kezik hozzájuk.

A nagyváílaUtok köze so
rolja az állomásfőnök a fo 
lyamatosan termelő, három 
műszakban rakodó papírgyá
rat is. A z említett nagy gyá
rakon kívül a sok kisválla
latot sem becsülik le, mert 
számottevő forgalm at bonyo
lítanak le évente. A hazai 
piacra termelő kisvállalatokat 
érzékenyen érintik az idősza
kos korlátozások, amelyek az 
állomás tervszerű munkáját is 
hátráltatják. A  Fűrész- és 
Hordóipari Vállalat például 
vagonért könyörög, de kérésü
ket nem mindig teljesítheti az 
állomás. Am ikor mégis lenne 
vagon, már elszállították ter
mékeiket — közúton. Való
színűleg, a vásárló és a ke
reskedelmi partner közremű
ködésével. A pályaudvar is
mét elesett egy lehetőségtől.

A szem ély- és az átmenő
forgalom lebonyolításán kívül
— Kelenföld átépítése miatt
— elegyrendezéssel is foglal
koznak a budafokiak, ö t  vo
natfogadó vágányuk van, s 
feladataik ehhez mérten is 
rendkívül megnövekedtek az 
utóbbi időben.

Nem kis meggyőző munka 
eredményeként: az exportra 
szánt term ékeket délután há
rom óráig mindig kocsiba rak
ják a partnerek. A  vagono
kat délután négy árakor már 
úrnak indíthatják, és csatla
koztathatják a gyorstehervo- 
natokhoz.

A gyárak éjjel-nappal ra
kodhatnak, de ezzel a lehető
séggel csak a három műszak
ban term elő papírgyár él. A  
többi vállalatnál a kizárólag 
nappali vámvizsgálat és a 
harmadik műszak hiánya je 
lent akadályt

A  kocsik folyam atos bizto
sítása, a gördülékeny rakodás 
feltételeinek megteremtése 
sok szervező munkát igényel. 
Kevés a  kocsirendező. Nappal 
egy, éjszaka két géppel vég
zik a kocsimozgatást. A  szer
vezésben rejlő lehetőségek ki
használásával igyekeznek a 
vezetők a gondokat enyhíteni. 
Korábban két vágányon rak
ták ki és be a vagonokat 
most az első vágányon rakják 
meg a kocsikat, és a mási
kon a „ Borocskán”  történik a 
vagonok kirakása. Sok bosz- 
szúságot okozott a korábbi 
gyakorlat mert amiig a ra
kodást nem fejezték be, ad
dig nem gondolhattak a ko
csimozgatásra. Ezért órákig 
vesztegeltek az üres, vagy ép
pen a megrakott vagonok eze
ken a vágányokon.

Budafok-iHáros teherforgal
mának negyven százalékát a 
Hungarovin köti le, amely 
termékeinek kilencven száza
lékát exportálja. A vállalat és 
a vasút jó  kapcsolatát a köl
csönös segítségnyújtáson ala
puló együttműködés alapozta 
meg.

A gazdaságos szállításért és 
az egyenletes vagonellátásért 
is sokat tesznek az állomás 
vezetői. A  kocsirendezők is 
segítik a gyorsabb rakodást. 
A Hungarovin iparvágányán a 
legmegfelelőbb helyre állít
ják a kocsikat. Ha van rá 
mód, a .tervezettnél több va
gont biztosít az állomás, és 
a Hungarovin dolgozói gyor
san .berakják az árut. A  vál
lalat a vasút létszámhelyzetét 
ismerve többször kitakarította 
az üres kocsikat, és a kisebb 
hibákat is kijavítja.

A  Hungarovin szomszédsá
gában, a gyakran lezárt vas
úti átjárótól néhány méterre 
található a nadrágszíjparcel- 
lára települt TÜ'ZÉP.

A vasúti szállítás szempont
jából rossz adottságú telep 
forgalma az utóbbi v években 
növekedett. Korábban két- 
három vagon érkezett napon
ta, most viszont átlagosan na
pi öt vagon kirakásáról kell 
gondoskodniuk. Bővítik az 
iparvágányukat, amely jelen
leg csak két-három kocsi fo 
gadására alkalmas. Mindösz-

Tűzvédelmi riadó 
Dombóváron

A Dombóvári Városi Tűzvédelmi Hatóság szeptember
ben összevont tűzoltási gyakorlatot tartott a dombóvári 
vontatási főnökségen. Az olajbázisnál feltételezett tűz
höz a riasztás után egymás után érkeztek a tűzoltó- 
egységek a városból, Kaposvárról, Komlóról és Pécsről. 
Az oltást Kiss István százados irányította. Fontos sze
rep jutott a gyakorlat során a szertárfőnökség dolgo

zóinak és a vontatási főnökség tűzoltórajának is

sze öt rakodó dolgozik a 
TÜZÉP-nél, egyetlen műszak
ban, ezért csillagászati össze
geket fizetnek kocsiállásért. 
Gondjaikat a- vállalat köz
pontja és az állomás egyaránt 
ismeri. A  közelmúltban ra
kodógépet kapott a telep. Az 
egyik műszaki hibája miatt 
azonban még így is sok az 
állásidő. . .

Purt Gusztáv

NEGYEDSZÁZADA

A munkavédelem 
szolgálatában

Jakubi József állomásfőnök, 
Seres Sándor forgalmi szolgá
lattevővel a napi szállítási tel

jesítményt értékeli

A vágányok mellett sorakozik a TÜZÉP árukészlete
(A szerző felvételei)

Nemrégiben ünnepelte meg
alakulásának negyedszázados 
évfordulóját a SZOT Muntoa- 
védelfmi Tudományok Kutató 
Intézete. A z elmúlt huszonöt 
év azonban talán mégsem volt 
elegendő ama, hogy a kívül
álló pontos képet alkosson az 
ott dolgozók munkájáról. Eziért 
kértük m eg Hirseh Lajos igaz
gatóhelyettest: mutassa be a 
ku tató intézetet.

— Az intézet elsősorban tu
dományos kutatással és fe j - 
lesztéssel foglalkozik — kez
di a beszélgetést az igazgató- 
helyettes. — Nem volna ér
telme, hogy évtizedekre visz- 
szamenőleg felsoroljam  a már 
befejezett kutatásokat, ezért 
inkább a jelen, illetve a jövő 
feladatairól szólnék. Most is, 
a jövőben is a legfontosabb 
célunk, hogy korszerű bizton
ságtechnikai rendszereket ala
kítsunk ki. Ennek alapja a 
komputer-, illetve a miikro- 
process zor -tedh niika, amely
nemcsak a biztonságot sza
vatolja, hanem a termelés irá
nyi tékáiba is beleavatkozik.

—  Működik már ilyen biz
tonsági. rendszer Magyarorszá
gon?

— Kísérleti jelleggel Baia- 
tonfüzfőn. Legelőször a vegy
ipar számára dolgoztuk ki ezt 
a védelm i technológiát, hir 
szén ez az az iparág, ahol a 
legnagyobb, a legtöbb embert 
érintő katasztrófák következ
hetnek be. Eddig is voltak 
olyan jelzőrendszerek, am elyek
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Új rendelkezés szabályozza 
az üzemi balesetek bejelentését

Beszélgetés Főcze Lajossal, a SZOT munkavédelmi osztályának vezetőjével

Az üzemi balesetek bejelen
téséről és nyilvántartásáról 
1981. január elsejétől új ren
delkezés lép életbe. Miben kü
lönbözik majd a Statisztikai 
Hivatal elnökének rendelkezé
se az eddigi SZOT-szabályzat- 
tól? A  kérdésre Főcze Lajostól, 
a SZOT munkavédelmi osztá
lyának vezetőjétől kértünk vá
laszt.

—  Az új rendelkezés lénye
gében azokra a balesetekre 
terjed ki, amelyek a társada
lombiztosítási jogszabályok 
alapján üzemi balesetnek mi
nősülnek. De bizonyos eltéré
sek azért mégis vannak. Nem 
terjed ki például a rendelkezés 
azokra a munkakörökre, ame
lyek csak néhány embert érin
tenek — közéjük tartoznak 
például az ügyvédek. Változat
lanul kiterjed viszont az olyan 
balesetek bejelentésére — 
egyebek között az engedély 
nélkül végzett munka vagy a 
verekedés közben szerzett sé
rülésekre —, amelyek az eddi
gi jogszabályok szerint beje
lentési szempontból üzemi bal
esetnek számítottak ugyan, de 
a társadalombiztosítási jog
szabályok nem tekintették an
nak. Új eleme a rendelkezés
nek az is, hogy ezentúl figye
lemmel kísérjük a kisiparoso
kat és a magánkiskereskedő
ket ért baleseteket is.

— A változtatásoknak mi a 
célja?

— Az üzemi balesetek sta
tisztikai feldolgozása eddig 
reprezentatív adatgyűjtés 
alapján történt, s ez azt jelen
tette, hogy a balesetek okait 
pusztán statisztikai valószínű
ség szerint tudtuk meghatároz
ni. Ez a módszer, mivel nem 
ismertük valamennyi baleset 
jegyzőkönyvét, s így a körül
ményekről sem alkothattunk 
fogalmat, nem volt alkalmas 
a baleset igazi okának kutatá
sára. Márpedig a tragédiákat 
megelőzni csak a valódi okok 
ismeretében lehet.

— Magyarországon évente 
sajnos több mint százezer bal

eset történik. Milyen módszer
rel lehet ennyi adatot feldol
gozni?

— Az eddigi módon semmi
képpen sem. Január elsejétől 
kezdve azonban a SZOT Mun
kavédelmi Tudományos Kuta
tó Intézetében — számítógép
pel1 — dolgozzák fel valameny- 
nyd üzemi baleset adatait. En
nek megfelelően formailag is 
megváltozik a jegyzőkönyvek 
kitöltésének módja.

— Nem tartanak-e attól, 
hogy e rengeteg rubrika kitöl
tése gondot okoz majd az 
amúgy is túlterhelt munkavé
delmi felelősöknek?

— Egyrészt: a kérdések ösz-
szeáliítása után jó  néhány vál
lalatnál kísérletképpen már a 
számítógépes feldolgozásra al
kalmas „tesztlapokon” vezet
ték a baleseti jegyzőkönyve
ket. S bebizonyosodott, hogy 
némi gyakorlat után még egy
szerűbb is ez a módszer, mint 
a megszokott régi; a „kódolás” 
legbonyolluLtabb része ugyanis 
nem a munkahelyeken, hanem 
a kutatóintézetben történik. 
Másrészt: bár összességében
rengeteg az évi százezer üzemi 
baleset, egy-egy telephelyen 
szerencsére havonta néhány 
sérülés történik. A  munkavé
delmi felelősöknek tehát ko
rántsem csak a baleseti jegy

zőkönyvek kitöltésével kell fog
lalkozniuk.

— A számítógépre szerkesz
tett baleseti jegyzőkönyv pon
tosan ötvenöt baleseti okot so
rol fel. De hiányzik közülük az, 
amivel eddig a leggyakrabban 
találkoztunk a baleseti leírások 
olvasása közben. Nevezetesen: 
a sérült figyelmetlensége...

— Ez nem véletlen. A  figyel
metlenséget ugyanis nem fo
gadjuk el egyedüli, kizáróla
gos baleseti okként. Amikor 
pusztán a figyelmetlenségnek 
tulajdonították a balesetet, 
szinte mindig valiami más van 
a háttérben. Fegyelmezetlen
ség vagy szervezetlenség, mű
szaki hiba vagy a védőberen
dezés hiánya, gyakorlatlanság 
vagy ittasság. . .  Valamennyi 
lehetséges okot nem akarom 
felsorolni. Tudom, hogy a leg
egyszerűbb — vagy eddig a 
legegyszerűbb volt — a dolgo
zót hibáztatni „figyelm etlensé
ge” miatt. Hiszen akkor senkii 
más nem vonhátó felelősségre. 
Nekünk nem is az a célunk, 
hogy mindenkor és minden
áron felelősöket keressünk, 
hanem az, hogy a balesetek Va
lódi okait megtaláljuk. Hiszen 
©nélkül — nem győzöm eleget 
hangsúlyozni —  az újra és ú j
ra megismétlődő tragédiák el
len sem tudunk védekezni.

— ez

A  véradók segítségével

Megmentették 
egy gyermek életét

A  MÁV Fatelítő Főnökség dombóvári üzemének Vö
röskereszt szervezete segélykérő táviratot kapott a kór
háztól. Egy ötéves kislány szívműtétéhez azonnal vérre 
volt szükség. Az üzem véradóidéi ősének felhívására 
több mint százan jelentkeztek, köztük olyanok is, akik 
még sohasem adtak vért. A gyors segítség egy gyer
mek életét mentette meg. A szívműtét sikerült.

Az üzem dolgozóinak önzetlenségéért a Vöröskereszt 
szervezet és a  gyermek szülei köszönetüket fejezik ki.

érzékelték a veszélyt, időben 
beavatkozni azonban nem 
voltak képesek.

A z új biztonsági, rendszer
nek az a  hallatlan, előnye, 4 
hogy nemcsak érzékel, hanem 
prognosztizál is; azaz a meg
felelő időiben kikapcsolja a 
termelőiberendezéseket vagy 
legalább riasztja az ott dol
gozókat.

— Csak a vegyipari üze
mekben lehet alkalmazni, ezt 
a fa/jta rendszert?

— Nem. Más kutatóintéze
tekkel is együttműködési szer
ződést kötöttünk annak ér
dekéiben, hogy más iparágak 
beruházásainál is alkalmaz
hassuk ezt a  biztonsági, rend
szert. S rögtön elébe is vágok 
a kérdésnek: a tökéletes biz
tonság m egterem tése csupán 
néhány millió forintba kerül; 
ez pedig a beruházási költsé
geknek pusztán elenyésző ré
sze. Ugyancsak nagy jelentő
ségűnek tartom, hogy sike
rült megoldanunk korszerű 
tűzérzékelő rendszerek kiala
kítását. Ezek a tűzjelzők ter
mészetesen mindenütt hasz
nálhatók, de ¡különös jelentő
ségük van az olyan, munka
helyeken, ahol az esetleges 
tűz rendkívül nagy értékű be
rendezéseket — például szá
mítógépközpontokat fenye
get.

— A biztonságos és egész
séges munkakörülmények 
megteremtése nemcsak a gyár
kapukon belül szükséges. Van
nak-e környezetvédelmet szol«* 
gáló feladataik?

—  Természetesen. Vala
mennyit nem volna hely fel
sorolni, de itt is az elv a  leg
fontosabb. Az, hogy a terve
zők számára megbízható, konk
rét adatokat adjunk például 
a levegőszennyezettség vagy a 
zajártalom m értékéről. S ez 
összefügg úgynevezett szakér
tői „szolgáltatási”  funkciónk
kal is. Intézetünk ugyanis na
gyon sok megrendelést kap a 
káros környezeti hatások vizs
gálódéra, a veszélyforrások 
feltárására.

Ezek a felm érések egyben 
alapjául szolgálhatnak a meg
felelő elhárító rendszerek ter
vezésének is.

—  Ha már a szolgáltatások
nál tartunk: m ilyen vizsgála
tokkal segítik még a vállala
tok munkavédelmi tevékeny
ségét?

— Megint csak a legfonto
sabbra szeretnék utalni. Mi
után az egyéni védőeszközök 
minősítését sikerült egysége
sítenünk, nagyon lényegesnek 
tartom ugyanezt a gépeknél 
is. A gépek munkavédelmi 
minősítését is elvégezzük, de 
jó volna, ha erre —  mind na
gyobb számban — már a 
gyártás vagy az importálás 
előtt sor kerülne.

A hivatalos lapból
A hivatalos lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következő
ket:

38. számból: 110 338/1980. A  me
netkedvezményi egyezségben tör
ténő változások 1981. január 
1-ével.

110 493/1980. A tényleges vasúti 
alkalmazottak, nyugellátottak és 
ezek Igényjogosult családtagjai, 
valamint a háztartást vezető 
anyák és nővérek arcképes iga
zolványának érvényesítése 1981

40. számból: Létesítmények, gé
pek, berendezések, járművek 
Uzembehelyezése, újraindítása, új 
technológiai eljárások bevezetését 
megelőző munkavédelmi felülvizs
gálatok, használatbavételi engedé
lyek rendje.

ál. számból: Állásfoglalások: Az 
Mt. V. 2. § d) pontjának helyes 
értelmezése.

42. számból: Tájékoztató a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem továbbképző intézeté
ben 1901-ben induló szakközgaz
dász képzésről.
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Egy orradalmár életútja
Huber István, a  göcseji (kis

községiben, Gutorföldén szü
letett ili885. fébruár 5-én. Vas
úti m űhel ymunfcásként került 
a tfornadaJírrá munkásmozga
lomba, s 'mint a (bányamun
kások egyik vezetője távozioltt 
az élők sorából.

Édesapja kádánmester volt, 
ő kovácssegéd lett. Munka
könyvét 1904. június 4-i k el
tezései állította ki a Heten yei 
iparhatóság. Az okm ány (ta
núsága szerint a középterm e
tű, barna szemű és hajú, ró
mai katolikus vailláisú fiatal
ember először kism esterek
nél dolgozott, m ajd 1905 v é 
gén kazánkovácskértt került a 
Nicholson gépgyárba. 1907 és 
1909 között m int patkofló- 
kovtács teljesített katonai 
szolgáltatót a  közös hadsereg 
2. szekerész ezredében. Lesze
relés uitán visszakerült a N i- 
ohollson gépgyárba.

Bizalmi férfi 
a főműhelyben

1911. m ájus 8-tó l a M ÁV  
Északi Főm űhelyben dolgo
zott, ott lett a munkásmozga
lom elkötelezett harcosa. ¡Mi
után a kormány 1908-ban fe l
oszlatta a  Vasúti Munkások 
Országos Szövetségét, az osz- 
tálytudiatos vasúti munkások 
illegális szabadszervezetbe tö 
mörültek. A z Északi Főmű
hely fontos bázisa volt a 
Landler Jenő vezette illegális 
mozgalomnak. Huber István 
1916. novem ber 1-től volt elő
fizetője a Magyar Vasutas 
című lapnak, almi egyet je 
lentett a  szabadszervezeti tag
sággal. Hamarosan bizalmi 
férfi, s egyik szervezője lett 
a főm űhelyben az 1917—
1918-as vasutassztrájkoknak.

A z Ili9fl7 m ájus végi sztrájk 
idején letartóztatták. Három 
gyermek apja volt -már ekkor. 
Még katonakorában választot
ta élettársának Molnár V en
del m ozdonyvezető, nagykani
zsai születésű, Veronika  nevű 
leányát. Esküvőjükre 1910 ta
vaszán került sor. A  filigrán 
Molnár Veronika, a hűséges 
feleség, a gondos családanya 
egyike azoknak a szerény, 
öntudatos munkásasszonyok- 
nak, akikről ritkán em léke
zünk meg-, pedig ők (biztosí
tották a feltételeket férjük 
munkásmozgalomban való ak
tív részvételéhez, aggódó, de 
megértő társaikként rokon
szenveztek küzdelmükkel. S 
am ikor a  családfőt egy na
pon hiába várták Ihaza — 
mint Huber Istvánt egy 
szombati napon a kőbányai 
Vaspálya utca 6. szám alatti 
lakásba —, ők ás bekapcso
lódtak a küzdelem be. H uber- 
né Landler Jenőtől kért sür
gős segítséget, s elintézte, 
hogy a letartóztatottaknak 
csom agot vihessenek. Azután 
indult ő maga is kosarával, 
gyalogosan Budára, a  M argit 
körútra a  párja után.

A . letartóztatott bizalm iakat 
hamarosan hazaengedték. De 
röviddél a negyedik gyerek 
érkezése után, az 1)916. júniu
si általános sztrájk leverését 
követőén újra letartóztatták, 
majd a  mindaddig a katonai 
szolgálat alól feflmenltett Hu
ber Istvánt bevonultaitták. A 
MÁV fegyelm i bíróságának 
határozata alapján pedig 1918. 
szeptember 22-én elbocsátot
ták az Állam vasutak kötelé
kéből. A z őszirózsás forrada
lom győzelm e után hatályta
lanították az elbocsátást, 
munkatársai pedig beválasz
tották a vasutas-szakszervezet 
főműhelyi vezetőségébe. A 
Tanácsköztársaság Huber Ist
vánt is — sók műhelymunkás 
társához hasonlóan — felelős 
posztra ámította: politikai
m egbízott lett Ráckevén, majd 
Ziatalövőn. A  munkáshatalom 
leverése után visszatért az 
Észaíki Főm űhelybe. A  meg
torlás azonban nem váratott 
sokáig magára: a M ÁV kü
lön fegyelm i bírósága 38/6 — 
1920. ítélete alapján 1920. ok
tóber 9-én törölték a főm ű
hely létszámából.

Tagja lett a „trojkának"
Huber István az első mun

káshatalom leverése után ak
tívan bekapcsolódott a forra
dalmi munkásmozgalom ú jjá 

szervezésébe. Tagja az 
MSZDP X X II. választókerü
leti pártszervezetének és a 
vasasszakszervezetnek. Szekér 
Nándor em lékirata szerint az 
1920-as évek elején a  Kom 
munisták M agyarországi Párt
jának illegális újjászervezé
sén munkálkodó ő r i Károly 
és Gőgös Ignác a  vasasoknál 
ismerkedett meg vele. Kiss 
Károly az eszperantisták 
Márton utcai helyiségében ta
lálkozott Huberrdl és Tóth 
G yörggyel, később pedig 
m indkettőjüket az MS23MP- 
ben éte a K M P-ben látta v i
szont.

11925. április ¡14-én az Aréna 
út és az Abonyi utca sarkán 
levő ‘Grádó Kávéház külön
termében négyszázan m egala
kították a M agyarországi Szo
cialista Munkáspártot. Huber 
István kazánkovácsot a tizen
egy tagú központi vezetőség  
tagjává választották. A  m á
jusi budapesti törvényhatósá
gi választásokon az MSZMP 
jelöltje  volt Kőbányán, A n
gyalföldön és a  VII. kerület
ben. 1925 szeptem berében sok 
kommunista vezetőt letartóz
tattak. Ekkor lett tagja Hu
ber István az illegális kom 
m unista párt háromtagú ha
zai titkárságának, a ,¿trojká
nak” . Ugyanakkor a legális 
MSZMP elnöki tisztét is e l
látta.

A z MSZM P növekvő nép
szerűségét tapasztalva a párt 
kísérletet tett arra is, hogy 
bekapcsolódjon a vidéken 
esedékes időközi parlamenti 
képviselőválasztásokba. 1(926 
júliusában a G yőr megyei 
öttevényi járási választásokon 
Huber István lett az MSZMP 
képviselőjelöltje. „K ortesei” : 
Hunya István, Cs. Kovács 
G yörgy és Pákozdi Gábor 
voltaik. A  hatóságok — érzé
kelve az MSZMP és jelöltjei 
iránti érdeklődést és szimpá
tiát —  attól tartottak, hogy a 
jó  m egjelenésű és program ját 
okosan ism ertető Huber Ist
ván m egkapja a szükséges 
ajánlásokat. Ezért a ’közigaz
gatási hatóságok nyílt erősza
kot alkalmaztak, lefoglalták 
„A z öttevényi választókerület 
dolgozó népéhez”  című vá
lasztási felhívást és m eggátol
ták az MSZMP agrárpolitiká
ját ismertető „Ü j földrefor
m ot”  című füzet terjesztését, 
m ajd Huber Istvánt és „kor
teseit”  a  főszolgabíró m ég a 
választások előtt kitiltotta a 
járásból. Indoknak elég volt 
csupán ennyi: pártjuknak hí
veket akarnak toborozni, s ez 
veszélyeztetné a járás rendjét 
és nyugalmát.

„  Teaest"Kőbányán
A  -rendőrség fokozta az 

MSZMP üldözését: vezetőit,
aktivistáit gyakran beidézték, 
letartóztatták, s hosszabb-rör 
iüdébb börtönbüntetésre ítél
ték. 1926 augusztusában a 
párt központi vezetősége be
adványban követelte a bel
ügym inisztertől, engedélyez
zék gyűléseik megtartását, 
röplapjaik m egjelentetését, 
vizsgálják felül a rendőri fe l
ügyelet alá helyezéseket, bo
csássák szabadon a még el 
nem ítélt letartóztatottakat. 
1926. szeptem ber 26-án a párt 
újabb beadványt akart a  bel
ügym iniszterhez juttatni. A 
rendőrök gum ibottal támad
tak a m inisztérium  előtt gyü
lekezőkre, 55 em bert letartóz
tattak és a főkapitányságra 
kísértek. K özöttük volt Huber 
István és az MSZMP több 
más vezetője is.

A z MSZMP tervszerűen

foglalkozott tagjainak eszm ei- 
politikai képzésével. A  válto
zatos tém ájú pártnapok elő
adói a párt vezetői voltak. 
Huber István sohasem hiány
zott közülük. S nemcsak az 
MSZMP-nek volt elnöke, ha
nem lakóhelyi pártszeryezté- 
nek is. Emlékezetes maradt a 
kőbányai pártszervezet 1927. 
január 23-i „teaestje”  (X., 
Román u. 12., szuterén helyi
ség). 170— 180 főnyi hallgató
ság gyűlt össze, hogy Leninre 
em lékezzék halálának harma
dik évfordulóján. Am ikor a 
szónok beszéde végén ki
mondta Lenin nevét, rend
őrök rontottak a helyiségbe, 
letartóztatták az est megza
varása ellen tiltakozó Huber 
Istvánt és — a figyelem  e l
terelése céljából az egyik 
rendőrt megtámadó — Tóth 
Ferencet. Közben a gyűlés il
legalitásban élő szónoka. Sze
ré nyi Sándor megszökött. A 
részvevőik nem tudták meg
akadályozni Huber és Tóth 
bekíöérését, de hangosan til
takozva követték őket a Mar
tinovics téren át, m ajd a G er
gely utcán a kapitányságig. 
Követelték, hogy bocsássák 
szabadon a letartóztatottakat 
és éltették a proletárdiktatú
rát.

A z 1926. év végi választá
sok után a  kormány az 
MSZMP teljes szétzúzására 
törekedett. 1927 elején letar
tóztatták közel félezer tagját, 
február végén a KMP és az 
MSZMP m integy száz közép
es felsőszintű vezetőjét, köz
tük Szántó Zoltánt, a KMP 
titkárát, Huber Istvánt, az 
MSZMP elnökét, A z állandó
sult üldözés következtében az 
MSZMP legális működési le
hetősége gyakorlatilag meg
szűnt.

elsőbbséget  az  Értelemnek !

A kevesek hatalma ellen 
-  a demokratikus ellenhatalomért

Tanácskozott a Német Vasutasok Szakszervezetének 11. kongresszusa

A szervezkedést 

Dorogon folytatta
A  MiÁV-tól elbocsátott Hu

ber István a húszas években 
többször kényszerült munka- 
hel yváil toztaitásra, munkás-
mozgalmi tevékenysége míiaibt 
pedig szinte állandóan rend
őri felü gyelet alatt állt. 1929- 
bén mint kazánkovács került 
a salgótarjáni Kőszénlbánya 
Rt dorogi bányaigazgatóságá- 
hoz. Egy évig sógoránál, a 
leányvári jegyzőnél — Mankó 
Károly festő unokájánál — 
lakott, amikor pedig lakást 
kapott, családjával Dorogra, a 
X . utca 244. számú, házba 
költözött. H936 végén kazán- 
robbanás következtében sú
lyosan megsérült a bal keze, 
ezért nem dolgozhatott to
vább a szakmájában. Raktár
kezelő lett. Mozgalmi tevé
kenységét Dorogon a bányász 
szakszervezetben és a Szociál
demokrata Pártban folytatta.

A  3. Ukrán Hadseregcso
port csapatai 1944. decem ber 
26-án felszabadították Doro
got. A  60 éves Huber István 
— m int a Szociáldemokrata 
Párt kerületi Intézőbizottsá
gának «tagja — fiatalos lendü
lettel látott hozzá az új élet 
megszervezéséhez. Kár, hogv 
csak rövid ideig tehette. Á pri
lis 13-án este a szociálde
mokrata pártszervezetbe siető 
párttitkárt egy teherautó ha
lálra gázolta. Ezernél -többen 
kísérték utolsó útjára. A  Szo
ciáldem okrata Párt és a 
Szakszervezeti Tanács képvi
selője búcsúztatta.

Gadanecz Béla

A  Ném et Vasutasok Szak- 
szervezete (GdED) szeptem
ber 8-tól 12-ig  tartotta 11. 
kongresszusát Nyugat-Berlini
ben. A  kongreszuson részt 
vett Szemók Béla, a  vasutas
szakszervezet titkára és dr. 
Fehérvári László, a  GySEV- 
vezérigazgatóság szb-titkára is.

A Német Vasutasok Szak- 
szervezete a szociáldemokrata 
párt irányítása alatt álló Né
met Szákszervezeti Szövetség 
tagja. Az NSZK összes szer
vezett dolgozójának 63,2 szá
zaléka ehhez a  szövetséghez 
tartozik. A  vasutasok szak- 
szervezetének legutóbbi kong
resszusa — am elyet az elm últ 
évben Münchenben rendeztek 
— ¡rendkívüli volt. Az elnök 
egészségi okok miatti vissza
lépése tette szükségessé. A 
jelenlegi kongresszus alap- 
gondolata: „Elsőbbséget az
értelem nek”.

A  kongresszust Em st Haar, 
a vasutas-Szakszervezet elnö
ke nyitotta meg. Tizenhét or
szág huszonöt szakszervezete

képviseltette magát ezen a 
kongresszuson. A  szocialista 
országok közüli csak a  magyar 
vasutas-szakszervezet delegá
ciója  vett ezen ¡részt.

Emst Haar elnök beszámo
lójában vezérfonalként húzó
dott végig „a  kevesek  hatal
ma ellen  — a demokratikus 
eUenhatalomért” jelszó. A 
közlekedés és vasútpolitdka 
alapelveinek — am elyet 1979- 
ben, a rendkívüli kongresszu
son fogadtak el — továbbra is 
szerves része a munkahelyi 
szolidaritás helyreállítása, a 
m unkakörülm ények javítása, a 
demokrácia kiszélesítése és az 
egység m egterem tése. A  de
mokratikus folyam attal kap
csolatban az elnök kijelentet
te, hogy egy szabad jog - és 
szociális rendszerben az elbo
csátás „rákos daganat” . Ezzel 
összefüggésben javasolta, hogy 
a  szakszervezet harcolja ki a 
munkaügyi perekben alkalm a
zott bírósági gyakorlat m eg
változtatását, a munkavállalók

javára.
A  beszámoló részletesen fog

lalkozott a  vasutasok élet- és 
munkakörülményeivel, külön 
figyelm et szentelve a  forduló 
szolgálatot teljesítők gondjai
nak. Hangsúlyozta, hogy a 
vasútnak függetlenebbnek kell 
lenni a fém ipar fuvarozási 
igényeitől. A  távlati program 
ban szerepel a  nők hátrányos 
megkülönböztetésének eltörlé
se, az oktatás kiszélesítése, a 
bürokrácia csökkentése azál
tal, hogy az igazgatóságnak és 
a szolgálati helyeknek  • na
gyobb önállóságot kell bizto
sítani.

Jelen volt és felszólalt a 
kongresszuson Helmut
Schmidt kancellár is. A  v i
lágpolitikai helyzet elemzése 
után a  kancellár a vasút ú jjá 
születéséről beszélt, és köszö
netét mondott a vasutasok ál
dozatos m unkájáért. Ismertet
te az állam szövetség beruhá
zási program ját, amelyben — 
a közlekedési beruházások kö
zött — a vasúté a  fő  szerep.

M úzeum  az öreg szem afornálo  J

Történetek a 293-as számú gőzösről
Idén 119 esztendős a R ihi- 

miaiki—Petenburg vasútvonal, 
am ely 1870-ben összekötötte 
Oroszország fővárosát az ak
kor még hozzátartozó finnor
szági nagyhercegséggel. Hel
sinkitől néhány kilom éterre 
van egy kisváros —  H iuvin- 
kia —  ahol a finnországi 
vasutak múzeumának archí
vumai és kiállítási anyaga őr
zi az emlékeket.

A  múzeum kiállítási anya
ga tulajdonképpen nem  is fér 
el a négy kis házikóban. Egy
szerűen a szabad ég alatt 
állnak. Régi utasszállító va
gonok, különböző korszakok
ból megmaradt postakocsik, 
gőzgépek, hajtányok. A bejá
ratnál pedig, m integy szívé
lyesen üdvözölve a látogatót, 
felem elt karral öreg szem afor 
áll.

. . .  A  kis szoba, amelyben 
M ikko Lumino, a  múzeum 
munkatársa dolgozik, zsúfolá
sig tele könyvekkel, újságkö- 
tegekkel, album okkal, de azért 
jó l eligazodik itt mindenben. 
„A  293 számú gőzös?” — né
hány másodperc, és a meg
felelő album  m ár ott is van 
az asztalon.

★
A  293-as számú gőzösnek 

m egvan a maga története. A 
szó szoros értelm ében egy idős 
a századdal — ezt a gőzm oz- 
donyt 1900-ban állították be 
a forgalom ba Finnországban. 
Í917-ben Hugó Jálava m oz
donyvezető vezette a  Petro- 
rad—H elsingsforsti szakaszon, 
ím e néhány sor, am ely a 
m ozdony történetének neveze
tes napjait idézi fe l:

„Augusztus 19., 6 óra előtt.
Lenin  este,' munkásnak öl

tözve és parókával, m enetle
véllel és egy szesztrorecki 
munkás, Konsztantyin Petro- 
vics Ivamov nevére kiállított 
igazolvánnyal illegálisan Finn

K E T Y K Ó  I S T V Á N

Tájkép lovakkal és dízellel
Dombra kúszik lusta kígyóként a fenyves,
kiülnek lábai élé pihenni az apró házak;
régi kunyhók füstszagú virágai tükröződnek
az ablakok üvegein  —
piros cserepeken  hever a nap,
lusta kom ondorként dörm ög a délután.
Szénás szekér élénk  lovai ballagnak a csöndben  — 
az álmos gazda kalapján kergetőznek az árnyak.
A  fénysorom pó villogó iholdfehér fén ye hirtelen elpirul, 
vörösbe zuhan . . .
a két mura m egtorpan, felriad a gazda 
s bámulja a dízelt —  nem  érti hová robognak 
foltos álmaival a csattogó k erek ek . . .

országba utazik; Udelnajától 
Terioki-ig (ma Zenelnogorszk) 
fűtőként dolgozik a gőzm ozdo
nyon, am elyet H. Jalava ¡moz
donyvezető vezetett” .

„Október 3 és 10 (16 és 23) 
között.

Lenin  illegálisan visszatér... 
Fetrográdiba. Este Vlagyim ir 
lljic s . . .  az elővárosi vonat
tal elju t Raivola állom ásig 
(ma Roscsino). Itt átszáll a 
293.* számú m ozdonyra és 
Udelnajáig utazik.

Itt ért véget Lenin illegali
tása. Már alig három  hét volt 
hátra a  Nagy Októberi Szo
cialista Forradalomig. Másfél 
hónap múltán pedig ezen a 
vonalon tért vissza Petrográd- 
ról Helsinkibe a  finn kor
m ánydelegáció. Vitte magával 
azt a dekrétumot, am elyet az 
alig hogy megszületett szovjet 
állam vezetője, Lenin írt alá 
a Szmolnij'ban Finnország ál
lami függetlenségének elism e
réséről.”

A 293-as aztán m ég fo ly 
tatta a maga életét. A z 1920. 
május elsejei ünnepségekre — 
egy baleset után — helyreál
lították és még néhány esz
tendőn keresztül a Petrográd 
környéki vonalakon teljesített 
szolgálatot.

1924-ben azonban a Szov
jetunió visszaadta Finnország
nak a volt Finn Vasutak va
gyontárgyait, többek között a 
QŐzmozdonyt is. Csak a há
ború után találtak rá a 293-as 
gőzösre és ajándékként átad
ták a Szovjetuniónak.

★
. .  .Nézem a finn vasutak 

térképét a múzeum egyik szo
bájában H elsinki, Turku, 
Tampere, Rihimidki, Lahti.

Ezek yoltak Lenin utazá
sainak kiindulási pontjai és 
végállomásai 1905—1907 és 
1917. években.

Itt van egy útszakasz Hel
sinki és Turku * között, ame
lyen Lenin többször is uta
zott, s  am elyhez életének 
egyik legdrám aibb epizódja 
fűződik, 1917 decem beré
ben. . . .

D ecem ber 21., 8 óra előtt. 
Lenin vonattal Helsingfőrsből

Aboba (Turku) utazik. A  
„Vlagyim ir lljics Lenin Élet
rajza”  c. kötet így em lékezik 
a további esem ényekre:

A  rendőrség egész  Finnor
szágban nyom ozott Lenin 
után . . .  A  vonaton Lenin  ész
revette, hogy figyelik. Tizen
két versztányira A bo előtt 
észrevétlenül leszállt a szerel
vényről. Igen hideg v o lt L e
nin, kezében egy kis bőrönd
del, gyalog vágott az útnak. 
É jjel kettő óra tájban ért be 
a városba.

Az egyik gőzös, az Aboban 
fedélzetén utazott volna to
vább. De m ivel lekéste a hajó 
indulását igyekeznie k ellett 
hogy eljusson az első kikötő
be, ahol m egáll a hajó, nehéz 
volt ez az ú t Ekkor is a 
véletlen mentette meg a ha
láltól . . .  M áskülönben. . .

Lenin tíz  évi távoliét után 
tért vissza Oroszországba, is
mét Finnországon keresztül.

Á prilis 2-án és 3-án — út
ja  során — Lenin  gyakran 
m ondott beszédet és köszöne
tét az őt üdvözlő finn munká
soknak.

Április 3-án este 9 órakor a 
petrográdi munkások küldött
sége fogadta Lenint a B elo- 
osztrov határállomáson, s két 
óra múlva már Petrográdban 
volt.

★

A  múzeumlátogatásról meg
maradt az em lékem ben a be
lépőjegy —, am i olyan, m int 
egy vasúti helyjegy — és két 
képeslap, am it: a bejáratnál 
vásároltam. A z egyik a 293 
számú gőzm ozdonyt ábrázolja, 
a másik eg y  annál három ne
gyed évszázaddal később szü
letett hatalmas villanym oz
donyt. Ma 87 ilyen villany
m ozdony közlekedik Finnor
szág vasútvonalain. Finnor
szág rendelte őket 1970-ben, 
a \ Szovjetuniótól. A z első 
1973-ban gördült át a hatá
ron, m ajd sorra a többiek is.

Ez is eszembe jutott, am i
kor a régi szem afor m ellett 
álló finn vasúti múzeumban 
jártam.

Júlia Hiltunen 
az APN tudósítója

Húsz éves a vasutas operabérlet

Ünnepség az Erkel Színházban
A vasutasok szakszervezete húsz évvel ezelőtt indította el 

operabérlet-akciójáit. Ez alkalom ból október 19-én, vasárnap 
délelőtt ünnepséget rendeztek az Erkel Színházban. A  Varázs- 
fuvola előadása előtt az Operaház igazgatója, M ihály András 
köszöntötte a  vasutas operabérlőket, a  szünetben pedig K o
szorús' Ferenc, a vasutas-szakszervezet főtitkára üdvözölte a 
művészeket.
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BV SC-bravúr

Tizennégy év után újra dobogón 

a megfiatalodott vízilabdacsapat
Bizonyára előkelő <hedyet 

foglal majd el az év végi 
méritegkészítésnél a BVSC ví
zilabdázóinak idei szereplése. 
Az országos bajnokságban 
bravúros «tettjesílanénnyel. 
m eglepetésre a harmadik he
lyen végeztek, s a fővárosi 
vasutas klub együttese tizen
négy év után léphetett ismét 
dobogóra. S ehhez a nagysze
rű eredményhez csatlakozik 
még Horkai Györgynek, a 
csapat 26 éves, 184-szeres vá
logatott játékosának a „gól
királysága**. A  hazai -mester
lövészek között ő bizonyult a 
legjobbnak: 26 m érkőzésen 57 
alkalommal talált a hálóba. 
Ezek után érthető, hogy a 
kettős siker nagy örömet vál
tott ki a Szőmyi útiak táborá
ban, s azóta rtap mint naro 
bőven kijut a gratulációidból 
a szakvezetőknek és a játéko
soknak egyaránt. A legtöbben 
talán mégis Babarczy Roland- 
naik, a mindig szerény és 
halk szavú edzőnek gratulál
nak, aki a klubnál tizenkét 
éves munkája eddigi legjobb 
eredményét érte el. Hogyan 
sikerűit?

— Am ikor elkezdődött az 
őszi pontvadászat, még csak a 
hatodik helyen voltunk, de 
aztán a csúcsformába került 
csapat ragyogó sorozatot ért 
el — mondta. — A  14 mér
kőzésünkből, am elyet az 
olimpia után játszottunk ok
tóberig, tizenegyet m egnyer
tünk, egy döntetlen lett, s 
csak a bajnok Vasastól, vala
mint az Újpesti Dózsától 
szenvedtünk vereséget. Ebben 
a nem várt sikerben az 
együttes minden játékosa ré
szes volt, de Horkait külön 
ki kell emelnem, hiszen az 
első fél évben elért 23 gólja 
után most ,,fokozni” tudott, 
34 alkalommal volt eredmé
nyes, s ebben a versengésben 
egyetlen riválisa sem tudott 
vele lépést tartani.

Az edző tizenhárom játé
kost szerepeltetett, köztük 
több fiatalnak adott lehetősé
get a bemutatkozásra és a 
BVSC az egész mezőny egyik 
legfiatalabb gárdája volt.

— Tavasszal nem a legked
vezőbb előjelekkel néztünk a 
bajnokság elé — folytatta. — 
Kiss és Heltai a Bp. Honvéd- 
hoz igazolt, Czigámyra már 
nem lehetett mindvégig szá
mítani. S a legnagyobb ered
ményünk talán az, hogy ilyen 
körülmények között verseny
ben voltunk legalább négy-öt 
csapattal a harmadik helyért 
vívott csatában. Kitűnő volt 
az összjáték, mindig arra tö
rekedtünk, hogy eleget te
gyünk a korszerű, gyors yízt- 
labdajáték követelményeinek 
és a kínálkozó helyzeteket a 
lelhető legjobban használjuk 
ki. Bár az utóbbi nem min
dig sikerült, azért az elért

A BVSC vízilabdacsapata

162 gólunk mégiscsak mond 
valamit.

Megérdemlik a játékosok, 
hogy felsoroljuk a nevüket, 
hiszen valóban dicséretes 
amit produkáltak. Bors és 
Csánk jutott szerephez a  ka
puban, míg a mezőnyben 
Kovács, Szöghy, Czigány, 
Varga, Gém, Horkai, Tóth, 
Horváth, Szabó és a bajnok
ságban bemutatkozó ifjúsági 
válogatott Pecz és Éppel 
Példaként állhatnak az után

pótlásban gazdag szakosztály 
többi fiataljai előtt.

S alighogy befejeződött a 
bajnokság, a BVSC több mint 
kéthetes franciaországi ven
dégszereplésre utazott. Nem
csak barátságos mérkőzések
ről volt szó, hanem ezt a tú
rát igyekeztek felhasználni a 
jövő évi vasutas Európa- 
bajnokságra történő felkészü
lésre is. A  bajnoki bronzérem 
után a szakma kontinens- 
találkozóján is jó  helyezésre 
készülnek. Kozák Mihály

Repülőmodellezők 

országos bajnoksága

Az MHSZ a közelmúltban 
Gödöllőn rendezte a repülő - 
modellek országos bajnoksá
gát. A rádióirányítású .műre
pülő kategóriában Stefel Győ
ző, a  MÁV Modellező Klub 
tagja országos bajnok le tt 
Takács Béla 3., Simon István 
pedig az 5. .helyet szerezte 
meg.

A körrepülő műrepülő kate
góriában Weinwurm Géza 3. 
helyezést ért el. A rádióirá
nyítású, elektromos meghajtá
sú kategóriában országos baj
nokságot nyert Ferencz János.

AVAS K U P A
Október 16-án Miskolcon, 

az MVSC sporttelepén a ne
gyedik alkalommal rendezték 
meg a hat vasűtigazgatóság 
öregfiúk kispályás labdarúgó
bajnokságát. Az Avas Kupa 
nevű találkozónak az idén is 
nagy sikere volt. A  kupát a 
miskolci igazgatóság csapata 
nyerte. 2. Szeged, 3. Debre
cen, 4. Szombathely 5 Buda
pest, 6. Pécs.

M l L E S Z  V E L E D  K O M A T I T S ?

Bizonyítás helyett, hívásra vár!
Komatits József, a Szom- a Haladás férfi és női tőr- 

bathelyi Haladás VSE váló- csapatával. . .  
gatott tőrözője szinte egyik — a  vád, miszerint bom- 
pillanatról a másikra eltűnt lasztptta. a válogatottak mun- 

ai 14, a ^  ’¿á já fL fixesén  alaptalan volt?az élvonalból. A  fegyvernem 
egyik legeredményesebb hazai 
versenyzője 1978-ban, Ham
burgban szerepelt utoljára 
világversenyen. Mi történt az
óta?

— Sem a tavalyi világbaj
nokságon, sem Moszkvában, 
az olimpián nem vettem  részt 
— mondja. — Az elm últ év 
közepén még a VB előtt ki
kerültem a válogatott keret
ből, mondván: jelenlétem m el 
bomlasztom a csapat munká
ját . . .  Nem vitatkoztam ,__-
azon nyomban abbahagytam 
az állandó ingázást Szombat
hely és Budapest között, visz- 
szatértem szülővárosomba.
Most már csak kedvtelésből 
vívogatok. Másfél esztendeje 
nem iskolázom, sőt, időköz
ben magam is edző lettem, 
pillanatnyilag én foglalkozom

Az Utasellátó szervezésében

Nemzetközi labdarúgótorna Győrött
Már hagyomány, hogy az kalász Termelőszövetkezet fo - 
UtoseUátó Vállalat fiaMjad dstáá is. 
minden évben összemérik tu- Eredmények: Ászár—CSDJ
dásukat a szocialista országok SLV 5:0 (2:0), Utasellátó—
vendéglátó- és hálókocsi tár- Ászár 3:0 (0:0) és a főm érkő- 
saságainlak focistáival kíspá- zésen Utasellátó—CSD/SLV
lyás labdarúgásban. Az el
múlt esztendőben az NDK. 
Utasellátójának, a MStrópá- 
nafc a legjobbjaival találkoz
tak Berflámíben, illetve Debre
ceniben.

A csehszlovák testvérválla
lat, a CSD/SLV volt a házi
gazdája annak az első talál
kozásnak, amelyet a szomszé
dos szocialista ország főváro
sában játszottak. A  június 14* 
prágai barátságos mérkőzésen 
a magyarok 6:2 arányban 
nyertek.

A  visszavágóra a Győri 
MÁV DAC új stadionjában, 
október 4-én került sor. A 
tornán részt vettek az Utas
ellátó Vállalattal szoros kap
csolatban álló ászári Arany-

9:2 (4:0).
Sz. J. I.

Ném válaszol azonnal, gon
dolkodik egy keveset.

— Arról volt szó, hogy nem 
rejtettem  véka alá a vélem é
nyemet, mindig elmondtam  
azt, amit éppen gondoltam. 
Ez term észetesen nem tetszett 
az edzőknek.

— Talán túlságosan nagy 
volt a követelmény?

— Nem. Ellenkezőleg. Min
dig én voltam az, aki a leg
többet edzett. A hamburgi

után például 
én egyedül kaptam jutalmat 
a szorgalmas munkámért. Er
re alig egy évvel később. . .

Komatits József éppen har- 
minceszendős. Ez a kor eb
ben a sportágban nem számít 
soknak, számos versenyző 
akad, aki élete legnagyobb 
eredményét a harmadik ik- 
szen túl éri el. Miért éppen 
a szombathelyiek vívója len
le kivétel ez alól?

' Mellesleg már korábban is

küldetés; Kilencedik lett a 
montréáli játékokon, s ez nem 
kis eredmény, hiszen ez a 
fegyvernem köztudottan a 
magyar vívás Achilles-sarka. 
És ami tovább növelte ennek 
a teljesítménynek az értékét 
az az, hogy a szakvezetés je 
lentős hányada félt, vagy leg
alábbis tartott Komatits olim 
piai szerepeltetésétől. Mont
real választ adott az aggá- 
1 yoskodóknak. . .  Egy évvel 
később tagja a VB-n ötödik 
helyezést szerzett férfi tőr
csapatnak, majd újabb esz
tendő után egy hatodik helye
zéssel jött haza a világbaj
nokságról . . .

És jött 1979 közepe — ki
zárták a válogatott keretből.

— Végképp letett arról, 
hogy valaha is visszatér?

— Erről szó sincs — ma
gyarázza. — Hiszen tavaly is, 
idén is elindultam valameny- 
nyi hazai versenyen, de kül
földön tavaly április óta nem 
voltam . . .  Márpedig így na
gyon nehéz bizonyítani. Ta
valy hetedik voltam a hazai
ranglistán, az idén nyolcá

ért el figyelemre méltó ered- d ik . . .
ményeket. Első igazán komoly 
teljesítményét Budapesten sze
rezte, ahol 1970-ben első lett 
az Olimpiai Reménységek 
Tornáján (ma IBV). Nem 
sokkal később, a junior VB-n 
a legjobb tizenhatig jutott. 
A fokozatosan fölfelé ívelő 
pálya következő kiemelkedő 
állomásai: 1974 — bronzérem  
a felnőtt OB-n; 1976 — baj
noki ezüst, ranglistaelsőség, 
olimpiai kitüntetés. No és 
nem pusztán az olimpiai ki-

Szakmunkástanulók sportvetélkedője
A  vasutas-szakszervezet 

központi vezetősége mefliett 
működő ifjúságii bizottság a 
kuűturálMs, agitációs, propa
ganda és sportosztálJyial közö
sen, október 18-án és 19-én, 
sportvetélkedőt rendezett Du
nakeszin a szakimunk ásbatmuiBó - 
intézetek diákjai részére.

ö t  szakmunkásképző inté
zet diákjai versengtek kispá
lyás labdarúgásban és női 
kézilabdában. A  kispályás 
labdarúgás győztese a buda

pesti Mechwart András Szak
munkásképző Intézet csapata 
lett. Második a szolnoki 
606-ös, harmadik pedig a bu
dapesti 24-es intézet.

A  női kézilabda döntőt a 
szombathelyi 405-ös Szak
munkásképző Intézet csapata 
vívta a budapesti Mechwart 
András Intézet csapatával és 
az előbbi került ki győztesen.

Az első helyezett csapaltok 
vándorserleget és oklevelet 
kaptak.

— És a válogatott?
— Ha hívnának, visszamen

nék . . .
Kulcsár Győző, a Magyar 

Vívó Szövetség főtitkára, 
többszörös olimpiai és világ
bajnok:

— Mi senkit sem „ hívunk” 
a válogatottba. Ezt a megtisz
teltetést pengével kell kihar
colni. Ha Komatits eredm é
nyei ezt indokolják, minden 
további nélkül újra tagja le
het a keretnek. Mellesleg, 
mint magánember is ez a vé
leményem, Komatitsnak a sér
tődés helyett bizonyítania 
kellene. Szükség lenne rá a 
válogatottban. . .

Jobbat mi sem tudnánk 
m ondani. . .

Pilhál György
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— Névadó ünnepség. A 
dombóvári üzemfőmémökség 
szakszervezeti bizottsága és 
KlSZ-szervezete névadó ün
nepséget rendezett nyolc dol
gozójuk gyermeke részére. A 
bensőséges ünnepségen 500 
forintos takarékbetétkönyvvel 
ajándékozták meg a szülőket, 
a gyermekeknek pedig a 
KISZ-szervezet játékokkal 
kedveskedett.

— Egészségügyi előadás. A 
tapolcai városi tanács egész
ségügyi osztállyá és a körzeti 
üzemiőnökség előadást szer
vezett a közelmúltban a  vas
utasok részére. - Dr. Szigethy 
József főorvos „KüzdeHem az 
alkoholizmus ellen” címmel 
tartott hasznos felvilágosítást.

— Filmhét. A  Hatelítő Vál
lalat dombóvári üzemében és 
a vontatási telepen munkavé
delmi filmhetet rendeztek. Az 
érdeklődők 15 színvonalas 
filmalkotást tekinthettek meg, 
amelyek többsége a megtör
tént balesetek körülményeit 
dolgozta fel.

— Vetélkedő. Debrecen ál
lomás nagy oktatótermében 
október 19-én „Korunk való
sága”  címmel vetélkedőt ren
deztek a szocialista brigádok 
részére. A versenyzők politi
kai, szakmai, kulturális és 
sportismereteikről adtak szá
mot. A  győztes, a Csanádi 
György szocialista brigád lett. 
Második a Március 15., a har
madik pedig a Zrínyi Ilona 
brigád.

— Találkozó. Az 1960-ban 
megszüntetett Gazdasági Vas
utak egykori igazgatóságának 
és üzemfőnökségeinek dolgo
zói november 26-án, 17 óra
kor baráti összejövetelen ta
lálkoznak. Az érdeklődők no-| 
vember 10-ig jelentkezzenek 
a szervező bizottságnál. Név 
szerint Gál Jánosnét, Hor
váth Jolánt, vagy Havasi Fe
rencet keressék az 53— 45, a 
19—37, illetve 56—46-os üze
mi telefonon.

— Nótaest. A nagykanizsai
vasutas Kodály Zoltán műve
lődési házban október 17-én 
hangulatos magyamótaestet
rendeztek. Közreműködött
Mészáros Tivadar és népi ze
nekara, valamint Kernen es 
Sarolta, Puskás Sándor és Já- 
kó Vera magyamóta éneke
sek.

— Taggyűlés. A  szolnoki 
csomópont szakszervezeti bi
zottságának nyugdíjas cso
portja október 16-án taggyű
lést tartott az állomás kultúr
termében. Értékelték többek 
között az elmúlt félévi mun
kát, majd a nyugdíjasok be
számoltak gondjaikról, eddi
gi tapasztalataikról

— Kiállítás. Nagykanizsán a 
406-os Szakmunkásképző In
tézet tanulói — a szakmain- 
kátsnapok keretében — kiállí
tásit ,renideztek október 22-én. 
Az Alkotó Ifjúság pályázatra 
készített tárgyakat az Erkel 
Művelődési Házban mutatták 
be.

— Kismama-találkozó. Deb
recen állomáson a körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottsága kismama-találkozót 
rendezett október 13-án. A 
gyesen levő anyákat Papp Sán
dor üzemfőnök tájékoztatta a 
körzet eddigi eredményeiről, 
majd az üzemorvos válaszolt 
egészségügyi kérdéseikre.

— Halálozás. Naszádi János
nyugdíjas, a Szocialista Ha
záért Érdemrend kitüntetettje, 
aki 1916-ban kapcsolódott be 
a munkásmozgalomba és ha
láláig aktívan tevékenykedett 
a Landler Jenő járműjavító 
szakszervezeti bizottság nyug
díjas csoportjában, október 
16-án, 79 éves korában el
hunyt. Temetése október 29-én 
volt a rákospalotai temető
ben.

Pályázat
fotósoknak
A Közlekedéstudományi 

Egyesület szentesi területi 
szerkezete „ Humor a köz
lekedésben”  címmel orszá
gos fotópályázatot hirdet.

A pályázaton barid részt 
vehet olyan fekete-fehér és 
színes képekkel, amelyek 
hosszabbik oldata legalább 
40 om, valamint dia poziti
vekkel.

Beküldési határidő: 1980. 
decem ber 5.

Pályázni nevelési lappal 
lehet, am elyet a Móricz 
Zságmond Művelődési Köz
pont Fotókörétől lehet igé
nyelni. Cím: Szentes, Tóth 
József utca 10—14. 6600.

L ö vészverseny 
Miskolcon

Az MHSZ Miskolc városi 
vezetősége október 5-én ren
dezte a Honvédelmi Kupa lö- 
vészjverseny városi döntőjét, 
amelyen 46 klub — közötte 
hét vasutas csapat — vett 
részt. A  színvonalas versenyt 
a MÁV BIFF csapata nyerte. 
Egyéniben első helyet szerzett 
a csapatból kispuskalövé
szetben Szabó Béláné és Sza
bó Béla. Ugyanebben a szám
ban Bari Bernát harmadik 
helyezett lett.

LÁNYOK,  A S S Z O N Y O K  T O R N Á J A
A nagykanizsai üzemfőnökség szakszervezeti és csomóponti 

KISZ-bizottsága minden hétien egy alkalommal sportolási le
hetőséget biztosított a dolgozó lányoknak és asszonyoknak. Az 
első sportnapon — november 2-án — húszán vettek részt a 
nagykanizsai TE sportcsarnokában rendezett foglalkozáson, 
amelyet Kovács Magdolna jkosárlalbdaedzó vezetett 

A tornaórák iránt nagy az érdeklődés.

Lakáscsere
Elcserélném Sopron—Magyarfal

va állomáson levő kertes,, 60 
négyzetméter alapterületű, kom
fortos szolgálati lakásomat Buda
pest környéki hasonlóra. Érdek
lődni: budapesti üzemi telefonon: 
54—83, Gruda Károlynál.

Elcserélném budapesti három 
szoba összkomfortos MÁV-bérla- 
kásomat kisebb tanácsira. Stigl- 
mayer Mihályné, telefonon: 472— 
467, egész nap.

Elcserélném szolnoki egy. plusz 
két és fél szobás, összkomfortos 
bérlakásomat budapesti hasonló
ra. Lehetőség van hármas cserére 
is, Budapesten egy szoba kom
fortos, kis kertes lakás bevoná
sával. Cím: váry, Szolnok, Má
tyás király u. 2. 5000; munkahe
lyi telefon: 01—18—61 — vagy
143—703.

Elcserélném szolnoki másfél 
szobás, összkomfortos lakásomat 
budapestire. Bármilyen megoldás 
érdekel. Érdeklődni lehet a  33— 
18, illetve a 220—660/437 telefon
számon, Szegedi Antal.

Elcserélném földszintes, napos, 
kettő szobás, összkomfortos, gáz
fűtéses MÁV-bérlakásomat taná
csira. Érdeklődni lehet telefonon: 
341—023. Budapest. Festetics u. 4.

Elcserélnénk kétszintes, 3 szo
bás, saját tulajdonú kertes há
zunkat — Budapesttől 6 km» Du
nától, HEV-től IQ percre. A ház
16 évig adómentes, 75 százalékos
készültségú. — Kérünk lehetőleg 
kertes budapesti vagy közvetlen 
környéki szolgálati lakást. Érdek
lődni lehet telefonon: 48—71, 191
vagy 181 mellék, Lehrreich Bé
láné.

Elcserélném Metrótól kettő 
percre, zöldövezeti másfél szobás, 
összkomfortos szövetkezeti laká
somat nagyobb tanácsi, szövetke
zeti vagy öröklakásra. Budán 
vagy Zuglóban. Lehet nem vas
utas dolgozó is. Érdeklődni: 8.30—
17 óráig a 34—38 vagy . 220—660/ 
105 telefonszámon: Gergely.

M A G Y A R  V A SU TA S
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A szállítás és az utasellátás 
minőségi színvonalának javítása

Dunakeszin tanácskozott szakszervezetünk X. kongresszusa

Az április óta tartó szakszervezeti vá
lasztások befejező aktusaként, gondos elő
készítő munka után, november 8—9-én 
Dunakeszin, a József Attila Művelődési 
Központ színháztermében került sor a 
Vasutasok Szakszervezetének X. kongresz- 
szusára.

A kongresszuson részt vett és az elnök
ségben foglalt helyet óvári Miklós, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára, Pullai Árpád, a 
MSZMP KB tagja, közlekedés- és posta
ügyi miniszter, Sólyom Ferenc, a SZÓT tit
kára, Rácz Albert, munkaügyi miniszté
riumi, Urbán Lajos, közlekedés- és posta
ügyi minisztériumi államtitkár, Blatenszki 
Kálmán, a Közlekedés és Szállítási Dolgo
zók Szakszervezete Nemzetközi Szövetsé
gének titkára, Róna Árpád, az MSZMP 
Dunakeszi Városi Bizottságának titkára, 
Fekete Tibor, a KISZ KB képviselője.

A kongresszust Gyócsi Jenő, a vasutas
szakszervezet elnöke nyitotta meg. Hang
súlyozta: a kongresszus küldöttei — akik 
142 ezer aktív és 50 ezer nyugdíjas tagot 
képviselnek —, választóiktól azt a megtisz
telő feladatot kapták, hogy a kétnapos ta
nácskozáson értékeljék a IX. kongresszus 
óta végzett munkát, és határozzák meg a 
jövő feladatait.

Az elnök ezután megemlékezett azokról 
az elnökségi, és központi vezetőségi tagok
ról, akik a két kongresszus közötti időszak
ban eltávoztak közülünk. Javaslatára a 
küldöttek egyperces néma felállással adóz
tak az elhunytak emlékének. Végezetül is
mertette a X. kongresszus napirendjét, 
majd felkérte Koszorús Ferenc főtitkárt, a 
központi vezetőség szóbeli beszámolójának 
megtartására.

A  VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
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A központi vezetőség beszámolója
Koszorús Ferenc főtitkár szóbeli kiegészítője

— Írásos dokumentumaink 
önök előtt vannak. Megpró
báltuk ezekben részletesen 
elemezni és értékelni mun
kánkat. Számot adná eredmé
nyeinkről, feltárni a gondo
kat, megjelölve egyúttal azok 
megoldásának lehetőségeit is. 
Természetesen tisztáiban va
gyunk azzal, hogy az írásos 
beszámolók és a  szóbeli ki
egészítés együttesen sem ad
hat teljes képet munkánkról. 
Ez csak úgy alakulhat 'ki, ha 
hozzávesszük a mintegy 7500 
szakszervezeti csoport, a 256 
alapszervezet és a 13 közép
szerív választásain elhangzotta
kat is — kezdte beszédét a 
főtitkár.

Kongresszus unk munkáját 
megkönnyíti, hogy a  doku
mentumokban foglaltak lénye
ges elemeit megtárgyaltuk, 
megvitattuk egész tagságunk
kal. Mégis úgy érezzük, hogy 
e két napon vizsgázunk a  kül
döttek, és önökön keresztül 
egész tagságunk előtt. Vizsga- 
lázat mégsem érzünk, mert 
már hozzászoktunk a  számon
kéréshez. Mint ahogy Gáspár 
Sándor mondotta: munkánk
sajátossága és egyben szépsé
ge is, hogy a szakszervezeti 
mozgalom napról napra nyil
vánosan vizsgázik tagsága és 
az egész társadalom előtt.

A főtitkár ezután rövid ér
tékelést adott a bizalmi, az 
alapszervezetek és a közép- 
irányító szervek választásának 
tapasztalatairól, majd rátért 
a két kongresszus között vég
zett munka értékélésére.

— A szakszervezeti mozga
lom az elmúlt öt évben bebi
zonyította, hogy lépést tart a 
társadalom fejlődésével, és 
képes alkalmazkodni a válto
zó és növekvő igényekhez — 
hangsúlyozta —. Ennek meg

Koszorus Ferenc főtitkár szóbeli kiegészítőjét tartja

felelően tevékenysége jó né
hány, nagyon fontos, új elem
mel gazdagodott. Bővült a bi
zalmi jogkör, konkrét intézke
dések születtek az üzemi de
mokrácia továbbfejlesztése ér
dekében, bevezettük a vállala
ti szociális tervezést, létrehoz
tuk a jogsegélyszolgálatot. A 
mozgalom mind tudatosabban 
és egyre magasabb színvona
lon gyakorolja széles körű jo

időszakiban értük el, hogy a 
vasutasok jövedelme a nép- 
gazdasági ágazatok között elő
kelő helyet foglal el. Világo
san látni kell azonban, hogy 
emögött nagyon kémény mun
ka és jelentős túlmunka van. 
Sokan dolgoznak nehéz körül
mények között, számos helyen 
elképzelhetetlen a havi 191 
órás munkaidő, mert az tar
tósan 220—240 óra körül, sőt 
e felett van. Nálunk folyama
tos és folytonos a  munkarend. 
Több munkakörben és mun
kahelyen nem tudnak sza
badnapot, szabadságot kiadni, 
vasutasok ezrei élnek család
juktól tartósan .távol. Ezek fi
gyelembevételével kell a vi
szonylag magas jövedelmet ér
tékelnünk. Mégis rendkívül 
fontos eredmény ez, a jövede
lemnövekedés megtartása a 
jövőben azonban nem lesz 
könnyű feladat.

A vasutasság életkörülmé
nyei is javultak a beszámolá
si időszakban. Javult a lakás-

helyzet, a munkásflakás-építési 
kölcsönök iránti igényt szinte 
maradéktalanul kielégítettük. 
A dolgozó nők élet- és munka- 
körülményeit azonban csak 
részben tudtuk javítani. Gond 
például a  bölcsődei, óvodai fé
rőhelyek számának bővítése. 
Jelentős fejlesztések történtek 
a munkavédelem területén. A 
vasútüzemi beruházásaink kö
zül kiemelkedik a pályare
konstrukció. Az iitt és más te
rületeken 'beépített új techni
ka nemcsak a nagyobb telje
sítményeket szolgálta, hanem 
biztonságosabb, szervezettebb 
munkát tett lehetővé, kedve
zőbb munkafeltételeket te
rem tett a .pályákon és a forga
lomnál dolgozók számára.

A műszaki, technikai fej
lesztéseken <túl, különböző szo
ciális, egészségügyi és társa
dalombiztosítási intézkedések
kel javítottuk a  vasutas dol
gozók, tagságunk életkörülmé
nyeit. Mindezek a vasutasok 
áldozatkész, becsületes helytál
lásával együtt elősegítették,

hogy a MÁV megoldotta szál
lítási feladatait, egyetlen pil
lanatig sem gátolta a népgaz
daság, a vállalatok működé
sét. Meggyőződéssel állíthatom, 
hogy a 'közlekedés, ezen belül 
a vasút jó működése nem ke
vésbé fontos feltétele a  tár
sadalom zavartalan fejlődésé
nek, mint az ipari, mezőgaz
dasági, vagy kereskedelmi te
vékenységek eredményessége. 
A személyek és az áru gyors, 
pontos, biztonságos, gazdaságos 
szállítása javítja a  népgazda
ság eredményeit, a  (társadalmi 
közérzetet, ellenkezője pedig 
rontja az t

Az elért eredményekben 
szakszervezetünk aktivistáinak 
munkája is benne van, mint 
ahogy benne van a  Győr-Sop- 
ron—Ebenfurti Vasút jelentős 
gazdasági eredményeiben, és 
azokban az erőfeszítéseikben is, 
amelyeket az Utasellátó Vál
lalat fejt ki, a  számukra ked
vezőtlenül változó külgazdasá
gi körülmények ellensúlyozá
sára.

Szakszervezetünk igazodott 
a MA V szervezeti változásaihoz

gait. Megfelelően érvényesül
tek ezek a tendenciák a mi 
területünkön is. A  Vasutasok 
Szakszervezetének munkája 
fejlődött, hazai és nemzetközi 
tekintélye egyaránt erősödött.

Szerénytelenség nélkül á l
líthatjuk: munkánkkal nagy
mértékben hozzájárultunk ah
hoz, hogy a vasutasság hely
zete az eflmúlt öt évben szá
mottevően javuljon. Ebben az

A MÁV területén ebben, az 
időszakban arra is maradt 
energiánk, hogy az üzemfő
nökségek létrehozásával kikí- 
sérletezzJük, megkezdjük és 
jelentős részben be is fejezzük 
az utóbbi évszázad egyik leg
átfogóbb, legjelentősebb vas
úti szervezési intézkedésiét. 
Szakszervezetünk teljes mér
tékben segítette és támogatta 
a vasúton folyó szervezéseket, 
s ezzel egyidőben maga is kor
szerűsítette a mozgalmi mun
ka kereteit. Végrehajtottuk- a 
szakszervezet belső struktúrá
jának átrendezését. Szerveze
tünk korszerűsítését nemcsak 
a MÁV szervezetének meg
változtatása indokolta. Szük
ség volt erre a lépésre azért 
is, m ert munkánk mechaniz
musában, szervezetünkben ma
gunk is olyan hibáikat ismer
tünk fel, amelyeken változtat
ná kellett. Ezenkívül a változ
tatást megkívánták azok a 
központi irányelvek is, ame
lyek szerint egyszerűbbé, ru
galmasabbá kellett tenni a 
mozgalmi munkát, a  szakszer
vezeték szervezeti felépítését, 
az aiapszervezetektől a köz
ponti vezetőségig.

A korszerűsödő keretek kö
zött a  Vasutasok Szakszerveze
te egyre inkább bebizonyítot
ta, hogy képes ellátni azokat 
a feladatokat, amelyek az 
össz-szakszervezeti mozgalmon 
belül rá  hárulnak. Jóvátehe
tetlen hiba lenne azonban, ha 
nem látnánk, hogy munkánk
ban még jelentős tartalékok 
vannak, amelyek kiaknázása 
sürgető feladatunk. Követke
zetesen kell azon dolgoznunk, 
hogy tevékenységünkből mi
nél inkább kiiktassuk a .bürok
ratikus vonásokat, erősítsük 
munkánk mozgalmi jellegét. 
Politizáló, a  gondolkodásban és 
a  cselekvésben még egysége
sebb, aktívabb szervezetet kell 
létrehozni.

Látnunk kell azt is, hogy a 
kétségtelen eredmények elle
nére sem tudtunk mindenben 
megfelelni a dolgozók jogos 
igényeinek, a párt-, az állami 
és a  gazdasági szervek elvá
rásainak. A gazdaságpolitikai, 
közlekedéspolitikai, vasútpoli- 
tikai és szociálpolitikai elkép
zeléseinkben, a gazdálkodást, a 
termelést segítő tevékenysé
günkben nem sikerült teljesen 
igazodni a megváltozott kö
rülményekhez. Sok még mun

kánkban a bátortalanság, 
hiányzik a kezdeményezőkész
ség. Helyenként sablonosság, 
mechanikus munka is tapasz
talható. Gátolnak bennünket 
olyan beidegződések, amelyek 
a mozgalmi munkában hosz- 
szú idő alatt kialakultak, de 
amelyek ma már nem felel
nek meg a követelményeiknek. 
Tudatosan kell arra töreked
nünk, hogy a munkásmozga
lom hagyományainak gazdag 
tárházából a hasznosithatót 
igyekezzünk munkánkba be
építeni, megtartani. Ugyanak
kor észre keli vennünk, hogy 
a mad igények, az újabb kö
vetelmények, új módszerek 
bevezetését is szükségessé te
szik. Az új iránti fogékonysá
gunkat folyamatosan kell fej
leszteni. Javítani kell az 
együttműködési készséget és 
növelni aktivistáink hozzáér
tését. Alkalmaznunk és mi
előbb kamatoztatnunk kell a 
szakszervezeti munkában is a 
társadalomtudományok új 
eredményeit. A tudományos 
ismeretek gyakorilati felhasz
nálása nélkül a jövőben ered
ményeket nem válhatunk.

(Folytatás a 2. oldalon)

/
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KOSZORÚS FERENC FŐTITKÁR SZÓBELI KIEGÉSZÍTŐJE
Egyetlen járható út, 

a szolgáltatások javítása
(Folytatás az 1. oldalról.)

A szakszervezeti munka ér
tékelése 'Uitán a főtitkár rátért 
a vasút fejlődésének ismerte
tésére.

— Általában, elmondhatjuk, 
hogy az V. ötéves tervben az 
áruszállításit enyhén emelkedő 
tendencia jellemezte, sőt ta
lán egy kicsit közelebb állt a 
stagnáláshoz, mint az emel
kedéshez. Éhre az évre ter
veztük azt, hogy megállítjuk 
ezt a folyamatot, éppúgy, mánt 
a személyszállításban -tapasz
talható visszaesést. Már lát
szik, hogy ezt nem sikerült el
érni. A körvetkező években 
mindent él kefll 'követni .tel
jesítményeink növelése érde
kében. Ezt 'természetesen ad
minisztratív úton nem lehet 
elérni. Csak egyetlen járható 
út van, éspedig, ha szolgálta
tásaink minőségét jelentősen 
növeljük. A műszaki fejlesz
tésiben a rekonstrukció ,vol-t a 
meghatározó. Itt jegyzem meg 
azt, ami már más fórumokon 
is (többször elhangzott, mi re- 
konstrukcióról beszélünk ak

gazdiasági szinten és a MÁV- 
nál is, a  fenntartási munka 
korszerűsítését szolgáló intéz
kedéseket mielőbb megtegyék.

A gazdaságosságról, az 
anyag- és energiatakarékos
ságról, a termelékenységről, a 
minőségi szemléletről szólva 
azt fejtegette, hogy nem lehet 
takarékos az olyan megoldás, 
ami nem az embert szolgálja, 
ami az emberek közvetlen ér
dekei ellen hat. Ezt az elvet 
feltétlenül szem előtt kell tar
tani, amikor a  MÁV-nál, a 
GySEV-nél, és az Utasellátó 
Vállalatnál a jövő feladatai
val, a termeléssel, a  szociál
politikával, a 'bérpolitikává] 
'kapcsolatos álláspontunkat ki
alakítjuk.

A (Vasúti közlekedés — bár 
paraméterei viszonylag ked
vezőek — népgazdasági szem
pontból is jelentős energiafel
használó. Az energiával való 
gazdálkodás, tehát szintén 
rendkívül fontos feladatot je
lent számunkra. Ezzel függ 
össze, hogy fejlesztenünk kell 
a távolsági vasúti személyszál
lítást ugyanakkor, mint a tö-

Az egészségügy! szolgálat emberei figyelemmel hallgatják a 
beszámolót

kor is, amikor lényegében csak 
fenntartást hajtunk végre. Ez 
megtévesztő, mert sokszor a 
rekons'trukcá óyall a mai igé
nyeknek megfelelő technikai 
színvonalat sem biztosítjuk, a 
jövő igényeiről nem is szólva.

A IX. kongresszus egyik 
fontos álláspontja volt a pá
lyarekonstrukció következetes 
végrehajtása, és ezt csak a 
fenti értelmezésiben valósítot
tuk meg. Most tovább kell 
lépnünk: a vasút arányosabb 
műszaki fejlesztését kell cé
lul tűzni. A pályarekonstruk
ciót, a  csomópontok és« a biz
tosítóberendezés elsődleges ke
zelését megtartva, alaposab
ban figyelembe kell venni a 
vasút belső arányainak megfe
lelő fejlesztést. iNem szabad 
megfeledkezni az egyenkapa- 
citársról, és ezen túl a közle
kedési ágazatok közötti koor
dinatív együttműködésben rej
lő fejlesztési lehetőségekről 
sem.

Ügy látjuk, beruházási po
litikánkban előbbre léptünk, 
de ez még kevésnek bizonyul. 
Értünk el eredményeket, de 
vannak gondjaink is. Sok 
mindent kell még tennünk 
annak érdekében, hogy a 
meglevő anyagi eszközöket tu
datosabban használjuk fel. Ma 
még gondot jelent a beruhá
zások sorolása, előkészítése, a 
kivitelezés egész komplex 
rendszere. Közrejátszanak itt 
a tervezőmunka gyengeségei, 
szervezetlensége és a  műsza
ki tervezés hibái is. Pedig sok 
milliót lehetne megtakarítani, 
ha mindenütt minden illetékes 
szerv és személy felelősen lát
ná el feladatát.

Véleményünk szerint gazda
sági életiünk túlzottan fejlesz
téscentrikus. A fenntartó te
vékenység, amely a népgazda
sági vagyon állagának megőr
zését hivatott biztosítani, ezért 
háttérbe szorul. Ez a vasútnál 
is így van. Éppen ezért szük
ségesnek tartjuk, hogy nép-

megközlekedés egyik leghaté
konyabb eszközét, s az elővá
rosi személyszállítást is. Nincs 
szükség viszont olyan átgon
dolatlan kampány jellegű 
megoldásokra, amelyek mögött 
energiatakarékosság ürügyén 
látszatintézkedések . vannak. 
Tapasztaltunk ilyeneket a vas
útnál, de a népgazdaság más 
területein is. Nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy az ener
giatakarékosság alapvetően és 
elsősorban a jó energiagazdál
kodásit jelenti.

Á gazdaságpolitika «kialakí
tásának folyamatában, a vál
lalati gazdálkodásban, illetve

a szolgálati hely termelő te
vékenysége segítésében, szak- 
szervezetünknek a korábbinál 
nagyobb figyelmet kell fordí
tani a társadalmi tudatot be
folyásoló 'tényezőkre, a köz
véleményre, a  közhangulatra. 
Következésképpen arra kell 
törekednünk, hogy jobb, ha
tásosabb, célirányosabb nevelő 
munkával közelebb hozzuk 
egymáshoz a társadalmi, a cso
port és az egyéni tudatot. Ezek 
egymáshoz való szarosabb 
kapcsolódása fejlődésünk 
egyik jelentős mozgatója le
het. El -kell oszlatnunk azt a 
tévhitet, hogy a szocialista vi
szonyok között nincsenek el
lentmondások. Ellentmondások 
mindig lesznek, ha a régiek 
feloldódnak, újak keletkeznek. 
Nekünk tehát a közgondolko
dás alakításával, befolyásolá
sával segíteni kell, hogy a 
tagság és a vezetés egyaránt 
reálisan számoljon a ránk vá
ró nehézségekkel, felkészülten 
fogadja a gazdaságban és a 
mindennapi életben jelentke
ző ellentmondásokat. Minder
re megfelelő határozatok kö
teleznek bennünket, de ezek 
végrehajtásában is újítanunk 
kell. Fejlesztenünk kell oktató, 
felvilágosító, infonmáci ószerző 
és -adó, agitációs és propagan
datevékenységünket — muta
tott rá a főtitkár, majd bér
politikai kérdésekkel foglalko
zott.

— Egyik leglényegesebb fel
adatnak tartjuk, hogy célkitű
zéseink megvalósításának esz
közéül, a mainál hatékonyabb 
bér- és szociálpolitikát, egész
ségügyi ellátást, munkaerő- 
gazdálkodási politikát alakít
sunk ki partnereinkkel közö
sen. Mint ahogy korábban 
nagyon fontos eredményként 
említettem a vasutas dolgozók 
— itt együtt értem a MÁV és 
a GySEV dolgozóit — jöve
delemszintje megfelelő. Az 
utasellátásban dolgozóknál vi
szont elmaradás van. Ez a 
helyzet meghatározza alapvető 
feladatunkat a 'bérpolitikában; 
eszerint a vasutas dolgozók 
tartsák meg a népgazdasági 
sorrendben elfoglalt helyüket, 
az Utasellátátó pedig a lehe
tőségekhez képest lépjen elő
re. Az Utasellátóval kapcso
latban hozzá szeretném azon
ban tenni, hogy az ott dolgo
zók 'bérfejlesztéséhez jobb vál
lalati üzletpolitika, jobb ke
reskedelempolitika, költség-, 
készlet- és fogyóeszköz-gazdál
kodás, a belső érdekeltségi 
rendszer fejlesztése, a szer
vezettségi színvonal növelése 
szükséges, és még ez is kevés, 
ha a helyzet javítását az Utas
ellátó Vállalat minden dolgo
zója nem tekinti saját fel
adatának is. Ma még sajnos, 
közel sem olyan a szolgálta
tások színvonala, amilyent az

utazóközönség joggal elvár 'tő
lünk.

Visszatérve a bérpolitikára, 
sarkalatos kérdés, hogy a je
lenlegi bérezési, jövedeleméi-^ 
osztási és ösztönző rendsze
rünket korszerűsítsük, a meg
változott igényekhez igazítsuk. 
A változtatáshoz persze az is 
kellene, hogy ezen a téren 
népgazdasági szintű intézkedé
sek is történjenek. Ezek nél
kül csak korlátozott eredmé
nyeket élhetünk el.

Szemléletünk e fontos kér
désben lényegesen változott.

Mindenki látja, hogy tovább
haladásunk egyik alapvető 
eszközévé a  megfelelő bér-dif
ferenciálás vált. Itt nem rö
vid távú taktikai változásról, 
hanem éppen a szocialista el
osztás elveinek következete- 
sehb érvényesítéséről van szó. 
Gyakran találkozunk olyan 
érveléssel, hogy a  szocialista 
társadalomban természetes a 
nivellálódás, vagyis a  bérek 
kiegyenlítődése, sőt az éppen 
szocialista társadalom lénye
géből, az emberek egyenlővé 
tételéből következik. Ezzel az

érveléssel szemben lehet és 
kell állítanunk, hogy az em
berek „egyenlővé tétele” a 
szocializmus eszmerendszeré
ben sohasem az egyformává 
tételt jelentette. Az emberek 
egyenlősége ma azt jelenti, 
hogy a termelés területén min
denkit egyenlő mércével, mun
kája szerint mérjen a társa
dalom. Ez éppenséggel jelen
tős különbségeket idézhet élő 
az emberek között aszerint, 
hogy az egyén mennyi, milyen 
minőségű és értékű munkát 
végez a társadalom számára.

Az egyenlősdi helyett 
differenciáltabb bérezést

A szocialista elvekből tehát 
közel sem következik az, hogy 
a társadalomban béregyenlősí- 
tő tendenciák jelentkeznek. A 
differenciálás végrehajtásánál 
a vezetői bátortalanságon túl 
különböző objektív gondok is 
vannak. Világos például, hogy 
a dolgozók érdekeltsége a Ho
rninál bémövekvény differen
ciált elosztásával fokozható. 
Ennek viszont határt szab a 
rendelkezésre álló összegek 
csekély mértéke. Arra is vi
gyázni kell, hogy bizonyos ko
rábbi, helytelen nivefllációs 
irányzatok következményeit, a 
már eltorzult arányokat nem 
szabad egyszeri, .vagy nagyon 
gyors intézkedéssel „helyre
tenni”. Ezzel csak kárt okoz
hatunk. Figyelembe kell ven
ni továbbá a differenciálásnál 
az adott munkahely jellegét, 
feladatait, a szociális körül
ményeket, a technikai színvo
nalat, a munkaerő-ellátottsá
got is, hiszen pontosan a szo
cialista társadalom nem vo
natkoztathat el azoktól a kö
rülményektől, amelyek az em
ber munkáját befolyásolják.

Minden munkahelyen, kö
zösségben, csoportban megta
lálhatók azok a mutatók,, pa
raméterek, amelyek mérhető
vé teszik az elvégzett mun
kát. Ezek alapján kell megál
lapítani, kiemelni és fokozot
tabb anyagi elismerésben ré
szesíteni a legjobb, legszor
galmasabb, leghozzáértőbb, 
1 egfegyelmeaettebb dolgozókat. 
Lényeges tehát, hogy az in
tézkedés munkahelyre szabott 
legyen, rugalmasan alkalmaz
kodjon a helyi körülmények
hez. Ne képzeljük azt, hogy a

A GySEV küldöttei

differenciálást központból le
het vezérelni, csak a közvet
len irányítók képesek alapo
san megismerni az embereket, 
személyiségi jegyeiket, mun
kájukat. Ok tudnak különb
séget tenni, az ő jogaikat kell 
tehát ebben megerősíteni! így 
elkerülhetjük a bérdifferen
ciálás öncélúvá válását.

Ha a bérszínvonalra általá
ban azt mondjuk, hogy — ki
véve az Utasellátót — a nép
gazdaság! sorrendben elfoglalt 
kedvező helyünk megtartása a 
cél, a szociálpolitika területén 
úgy kell fogalmaznunk: el kell 
érni a népgazdasági átlagos 
színvonalat. Ez azt hiszem vi

lágos különbség. Már a IX. 
kongresszus súlyponti felada
tául jelölte meg a vasutasok 
és az utasellátásban dolgozók 
szociális ellátásának javítás#, 
A vállalatok V. ötéves közép
távú tervének kialakításánál 
határozott törekvésünk volt, 
hogy az üzemviteli, gazdasági 
növekedést segítő fejlesztések 
mellett, azokkal egyenrangú 
érdekeltség alapján határoz
zuk meg a  szociális ellátás és 
á munkabiztonság színvonalá
nak emelését Kétségtelen, 
eredménynek számít, és a tes
tületi határozatoknak is kö
szönhető, hogy a vállalatok 
tervelőirányzatukat túlteljesí
tik.

A szociálpolitikában alapelv 
az aránytalanságok felszámolása

A szociális beruházási fo
lyamatoknak továbbra is leg
kritikusabb pontja a létesít
mények -kivitelezésének elhú
zódása, amely alapvetően 
megkérdőjelezi a rendelkezés

Az Építési Főnökségek küldöttei

re álló pénzeszközök felhasz
nálásának hatékonyságát, és 
tovább gyűrűzve kihat a kö
vetkező évek szociális beruhá
zási politikájának alakulására 
is. Továbbra is nagy problé
ma, hogy a szociális ellátott
ság javulása mellett, az egyes 
földrajzi területek és szakszol
gálatok ellátottsági színvonala 
nem, vagy alig közeledett egy
máshoz. A VI. ötéves terv
időszakban az igények rang
sorolásánál azért alapeívnek 
kell tekinteni: a különböző te- 
rületek, szakszolgálatok szo
ciális ellátottsági színvonalá
ban meglevő aránytalanságok 
tudatos, tervszerű csökkenté
sét, fokozatos felszámolását. 
Szükségesnek látszik ezen kí
vül szociálpol i/tikánkiban az 
erők ágazati szintű koncert - 
rálása is. Ezen a  téren van
nak már eredményeink. Az 
utóbbi időben igen jó kapcso
lat kezd kialakulni a Közle
kedés- és Postaügyi Minisz
térium nagy ágazatai között. 
Ezeket a kapcsolatokat még 
rendszeresebbé, célirányosabbá 
kéül tenni. Növelni kell az 
egymás közötti információcse
rét. így segíthetjük hatéko
nyabban a 'közlekedési kor
mányzat munkáját, de saját 
dolgozóink érdekeit is ügy 
szolgálhatjuk legeredménye
sebben.

A KPM vállalatainak 
együttműködése nyomán nem 
régen közös vasutas-, postás 
óvoda átadására került sor. 
Folyamatban van a közleke
dési lakótelep építése, amely a

VI. ötéves tervidőszak során 
1000 közlekedési dolgozó, ezen 
belül 600 vasutas lakásproblé
máját oldja meg. A  koope
rációval kapcsolatos kedvező 
tapasztalataink alapján az a 
véleményünk, hogy még to
vább kell javítani a itáinca 
nagyvállalatai közötti együtt
működést, mert a  közös szo
ciális létesítmények gazdasá
gosabb megoldásokat hoznak 
dolgozóink szociális ellátottsá
gában.

A gyermekintézmények lé
tesítésénél is további terüle
tekre lehetne kiterjeszteni a 
kooperációt Ezt az a  tény is 
indokolja, hogy a gyermekek 
és a szülők számára az a leg
jobb megoldás, ha a lakóhe
lyükhöz közel levő óvodában, 
bölcsődében biztosítjuk el
helyezésüket. A tanács! gyer
mekintézmények beruházásai
hoz való vállalati hozzájáru
lás ezt a kérdést nem oldja 
meg teljesen. Szükséges lenne 
a legfelsőbb szintű állami 
szerv intézkedése, amely ága
zati hovatartozástól függetle
nül lehetővé tenné a vállalati 
pénzalapok együttműködés ke
retében történő felhasználá
sát.

A  vasutas dolgozók és csa
ládtagjaik egészségügyi ellá
tásával kapcsolatban elmon
dotta, hogy az a IX  kong
resszus óta tovább javult Az 
elmúlt években szakszerveze
tünk elnöksége, a központi ve
zetőség és a titkárság több 
alkalommal foglalkozott a 
vasútegészségügy, a tánsada-
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munkaverseny egész mecha
nizmusát, érdekeltségi rend
szerét, ezen helül a gazdasági 
és szakszervezeti vezetők, 
szervezők, feladatmeghatározó 
és feltételeket biztosító tevé

kenységét. Ebben a  munkában 
megfelelő munkabeosztást kell 
kialakítani az állami szervek
kel és az ifjúsági szövetséggel. 
Javítani kőül a szakszervezeti 
szervek .nevelő, mozgósító,

társadalmi hátterét biztosító 
munkáját és a  versenyző egy
ségek belső demokratizmusát. 
A mainál sokkal nagyobb sze
repet kell adni az egyéni vál
lalásoknak.

Érdekvédelem, érdekegyeztetés 
és demokratizmus

A miskolci terület küldöttei a kongresszuson

lom- és betegbiztosítás, és 
természetesen az egészségügyi 
dolgozók helyzetével. Ezt a 
munkát az is segítette, hogy 
az egészségügyi dolgozók szak- 
szervezetével igen szoros, szin
te napi munkakapcsolatot ala
kítottunk ki. Igen sok dolog
ban voltak közvetlenül és köz
vetve is segítségünkre, amit 
ezúton is köszönünk. A jövő
ben is az eddig járt úton kell 
továbbhaladná. A vasútegész- 
ségügyi igazgatóság vezetését 
maximálisam támogatjuk. El
képzeléseik döntő többségével 
egyetértünk, a vitás kérdé
sekben pedig 'biztosan meg
egyezünk.

Egészségügyi ellátásunk fej
lesztésében továbbra is alap
vetőnek és meghatározónak 
tartjuk:

— a megelőző tevékenységet,
— az üzemorvosi hálózat 

továbbfejlesztését, az ellátási 
színvonal emelését,

— a budapesti MÁV Kór
ház rekonstrukciójának mi
előbbi, legkésőbb a VII. öt
éves terv első két évében tör
ténő befejezését,

— a lehetőségeken belül to
vább kell javítani az egész
ségügyi dolgozók élet- és 
munkakörülményeit,

— egészségügyi intézmé
nyeinkben növelni kell a mun
kahelyi demokratizmust.

E helyről is kifejezésre jut
tatjuk, hogy a  vasútnál a re
habilitációs tevékensyéget el
sősorban a  szakszolgálatoknál 
kell megoldani. Ezt minden 
erővel segíteni, szorgalmazná 
kell. Azzal viszont nem értünk 
egyet, hogy egyik egészségügyi 
intézményünket rehabilitációs 
intézménnyé alakítsák át. A 
leghatározottabban el utasítjuk 
ezt. Ebben azok a  vélemény- 
cserék, am it e (kérdésben foly
tattunk, szintént megerősítenek 
bennünket Tagságunk is a 
mi álláspontunkat támogatja.

Építsünk mindenütt jobban 
az emberek alkotókészségére

ott a  tervek teljesítése nem 
okoz gondot, a munka-verseny 
is pezsgő.

A vasútnál és a szakszerve
zetnél nagylétszámú aippará-

Ezutám az érdekvédelmi, ér
dekképviseleti, az érdekeket 
egyeztető munka helyzetéről, 
megítéléséről fejtette ki gon
dolatait a  főtitkár.

— Általában az a vélemé
nyünk, hogy az egész érdek
szféra problémájának feltárá
sa és az ebből levonható gya
korlati következtetések társa
dalmi méretekben is elmarad
tak az igényektől. Ezt erősí
tik a  választási tapasztalatok 
is: a különböző csoportérte
kezleteken, taggyűléseken so
kan bírálták a szakszervezet 
ilyen irányú munkáját. Két
ségtelen, hogy a szocialista 
társadalmi viszonyok, a válla
latok belső viszonyai egyre in
kább lehetőséget adnak arra, 
hogy az üzemi demokrácia fó
rumai az érdekegyeztetések si
keres fórumai is legyenek. Az 
is igaz, hogy pártunk helyes 
politikájának eredményeként 
az eltelt két évtizedben jelen
tős mértékben fejlődőt az ér
dekek egyeztetése, társadalmi, 
vállalati és kiscsoport szinten 
is, és amilyen mértékben si
került a  demokratizmus terén 
előrelépni, úgy mehettünk 
élőre az érdekek védelmében, 
egyeztetésében, képviseleté
ben.

Látnunk kell azonban, hogy 
az előrehaladás egyes terüle
teken meg nem megfelelő. Az 
érdekek egyeztetése sokszor 
nem az intézményes kereteken 
belül, hanem azokon kívül, a 
társadalom számára hátrányos 
körülmények között történik, 
sőt, néha kudarcba is fullad, 
veszélyeztetve ezzel az egységes 
cselekvést, összefogást. A mi 
viszonyaink között sok még 
az olyan tényező, ami érdek- 
ellentétekre, véleménykülönb
ségekre, konfliktusokra ve
zet. A  gazdasági és a szak- 
szervezeti vezetők egy részé
ben sem tudatosult, hogy az 
érdekkülönbségek feltárása 
szorosan összefügg a problé
ma megoldásával. Ennek fel
ismerésével pedig megelőzhe
tő, kiküszöbölhető lenne, hogy

tus foglalkozik a mumikaver- az érdekellentétek személyi el- 
sennyel. Sajnos, tevéfcenysé- lentétekké váljanak, illetve, 
gük sokszor formális, amin hogy a közvélemény szemében

Az átgondoltabb bér- és a főtitkár, majd így folytatta: 
szociálpolitikáin, s a  vasút- — A  vasúton belül, a munka- 
egészségügyi kérdésekéin túl, versenynek sok formája él, 
azokkal együtt, feladatunk mindegyiknek nagy hagyomá- 
még, hogy mindéin területen— nya van. Ma m ár kevés» olyan 
különösen az úgynevezett szolgálati hely van, ahol a 
frekventált munkakörökben — munkaverseny elsődleges cél
biztosítjuk a  szükséges mun- járnak ne a  szállíttatói igé- 
kaerőt. Nem tűrhető sokáig, nyékhez való rugalmas alkal-
hogy egyes helyeken 30, má- marakodást, a  vasúti munka feltétlenül változtatni kell Ta- ennek tűnjenek.
suti 200 százalékos a dogozók az ön- lálko2Lknk hiányos- Külön szeretnék
leterhelese. A nem fizikai lét- költség csökkentését, az •
szám tervszerű csökkentésé- anyaggal és energiával való 
vei, átcsoportosítással, az takarékoskodást tekintenék, 
üzem- és munkaszervezéssel Más kérdés azonban, hogy er- 
fokozatosam él kell emu, hogy kissé késve, az élet diktálta 
az eddig létszámhiányos mun- kényszerűségből ébredtünk rá. 
katerületeken meg legyen a .. .
technológiához, a munka Ugyanakkor véleményünk 
nagyságrendjéhez és minősé- saannit> a  kormányzati  ̂szer- 
géhez szükséges minimális veknek is jobban kell tá-

vállalatnál jelenleg már az évi 
hatezreit is meghaladja az 
ügyfélforgalom.

Az egyéni érdekek védelme, 
az egyéni panaszügyek inté
zése során áltálában jó együtt
működés alakult ki a gazdasá
gi vezetőkkel. Szakszerveze
tünk a lehetőség szerint a vi
ták gyors, korrekt, peren kí
vüli rendezésére törekszik. Az 
esetek túlnyomó többségében 
eddig ez így is történt. Saj
nos azonban még mindig 
akadnak olyan vezetők, akik 
a vélt közérdeket véve, vagy 
saját tekintélyüket féltve aka
dályozzák, nehezítik a vitás 
ügyek jogszerű, emberséges, 
gyors elintézését. Néha még 
attól sem riadnak vissza, 
hogy a tények elkendőzésével 
feletteseiket is félretájékoztas
sák. Sőt, nemrég olyan eset
tel is találkoztunk, amikor 
egy szolgálati főnök szándé
kosan megakadályozta a fe
lettes szerv jogszerű utasítá
sának végrehajtását, egy egy
oldalú munkaszerződés-módo
sítással kapcsolatos panasz
ügynél. Ilyenkor az a köte
lességünk, hogy a követelés 
érvényesítése érdekében kö
vetkezetesen fellépjünk, szük
ség esetén döntőbizottság, bí
róság előtt is képviseljük a 
dolgozó jogos követelését. 
Egyéb következtetéseket is le 
kell vonni az ilyen ügyekből. 
Ahol jól működő pártszerve
zet és szakszervezet van, el
képzelhetetlen, hogy a mun
kahelyi vezető törvénytelen
ségeket engedhessen meg ma
gának.

Mi természetesen a vezetők 
érdekeinek védelmét is figye
lembe vesszük. Es meg kell 
mondani: sajnos olyan ese
tekkel is találkozunk, amelyek

Sággal is.
szólni az

A versenyszellem egyéni érdek védelmének fon-

létszám. A következő időszak maszkodni a  munka verseny - zett változások is megkövete- széles körű igény volt és van, 
sürgető feladata, hogy ezek- mozgalom fejlesztéséből szár- lik, hogy továbbfejlesszük a azt jól mutatja, hogy a három 
nek a  tennivalóiknak, végre- mazó lehetőségekre, 
hajtására a  kormányzati szer- Nekünk is vannak még ten- 
vekkel közösen kidolgozzunk nivaióink. Nagyon sok közép- 
egy átgondolt munkaerőgaz- ¿g munkahelyi vezető, szak- 
d ál kod ás i koncepciót és annak szervezeti aktivista nem ér- 
végrehajtási módját. Ennek ^  hogy a  versenyfeladatokat 
kezdeti jegyei^ m ár fellelhetők, mindig és mindenütt a lehető 
Születtek már jó szervezési legnagyobb konkrétsággal, a 
intézkedések, meg kell azon- lehető legkisebb egységre, vég- 
ban mondanunk, hogy túlzott- ^  fokon az egyének szintjére 
nők tartjuk az ezekhez az in- kelI bontani. Ez időt és szak

értelmet, az új iránti fogé
konyságot követel a gazdasá
gi és a  szakszervezeti veze
tőktől.

tézkedésekhez fűzött reménye
ket.

A végrehajtott és tervezett 
jószándékú létszámcsökkené
sektől sem várhatók — véle- Tapasztalataimk szerint 

tényező
mindig hiányzik. Nem : kevés 
az olyan ellentmondás sem, 

Mindenesetre ^ogy egy-egy helyen széles kö

ményünk szerint áttörő azonban valamelyik
eredmények, ezek nem is ala
kulnak mindig megtelelő szá
mításokon .
együtt kell tovább keresni a 
célravezető megoldásokat. S 
mindezekhez még annyit; a 
szocializmusban' minden 
emberért történik.

— Bízzunk a dolgozó

rü munkaverseny és brigád- 
mozgalom bontakozott ki, 
ugyanakkor lemaradás mutat- 

az kozik a tervek teljesítésében, 
problémák tapasztalhatók a 

em- technológiában, a munkafe-
ber tisztességében, építsünk gyelemben, a végzett munka 
jobban alkotókészségére, és minőségében, az anyag- és 
ennek szellemében értékeljük energiatakarékosságban. Meg
át a munkaversenyről vallott állapítható, hogy ahol a segít- 
nézetünket is — m utatott rá  ség rendszeres és hatékony,

megalapozatlan követelések
ből, vélt sérelmekből fakad
nak. Ezekből nemegyszer ak
tahegyek keletkeznek. Notó
rius panaszkodók évekig mér
gezhetik a munkahelyi lég
kört. Jogszabályaink és bü
rokratikus ügyintézési módsze
reink rövidebb-hosszabb ideig 
menedéket nyújtanak számuk
ra. Az ilyenekkel szemben ne
künk is meg kell védeni a 
gazdasági vezetőket, sőt a 
munkahelyi kollektívát is.

Az egyéni érdekvédelemmel 
kapcsolatban a fő gondot az 
jelenti, hogy sok helyen misz
tifikálják az „össztársadalmi 
érdek” fogalmát. Bizonyos 
össztársadalmi érdeknek mi
nősített tényt és intézkedést 
meg kellene vizsgálnunk, hogy 
az valóban az-e, és hogyan vi
szonyul az egyének érdekei
hez. Az össztársadalmi érdek
nek — mint mindent elsöprő 
érvnek — a felhasználását a 
felsőbb szférákban is megta
lálhatjuk. Ha nincs jobb érv, 
akkor a népgazdasági érdekre 
hivatkozik mindenki a funk
cionális minisztérium, az ága
zati minisztérium, a vállalat, 
de egészen a kisebb egysége
kig, sőt az egyénekig.

Kezdjük felismerni már a 
tennivalókat. Látjuk, hogy a 
kezdeti eredmények mellett 
a Vasutasok Szakszervezete 
még korántsem tölti be azt a 
szerepet, amely az érdekek 
feltárásában, egyeztetésében 
és képviseletében tőle elvár
ható. Emiatt a dolgozóknak a 
szakszervezetről alkotott vé
leménye sokszor ellentmondá
sos és nem éppen hízelgő. 
Persze nemcsak a szakszerve
zetben, a tisztségviselőkben, 
aktivistákban van a hiba. 
Vállalataink belső struktúrájá
ban, működésében sok még az 
akadályozó tényező.

Jó együttműködést 
a társ-

és partnerszervekkel
legnagyobb visszahúzó ereje 
például az, ha a  dolgozó 
anyag- és alkatrészhiány, 
szervezetlenség — .tehát ra j
ta  kívülálló okok m iatt — nem 
tud a vállalt feladatának ele
get tenni. Ezért a felgyorsult . __ .._
gazdasági életben bekövetke- szervezése. Hogy erre milyen

tosságáról. Ügy ítéljük meg, 
hogy az egyre inkább alapve
tő feladatunkká válik. Ezzel 
kapcsolatban nagy jelentőségű 
intézkedés volt a szakszerve
zeti jogsegélyszolgálat meg-

Ovári Miklós a szünetben küldöttekkel beszélget

Az érdekegyeztetés, az ér
dekvédelem és az érdekképvi
selet szorosan összefügg a 
demokratizmussal. Vannak, 
akik úgy vélekednek, hogy a 
demokrácia hiánya vezet az 
érdekvédelem gyengeségéhez, 
mások szerint éppen a hiá
nyos, a rossz érdekeképviselet 
lehet az oka a demokratizmus 
megsértésének. Az egymásra- 
hatás — azt hiszem —*■ nyil
vánvaló.

A szakszervezetek az elmúlt 
években alapvetően fontos fel
adatuknak tekintették a de
mokratizmus erősítését. Ezt 
tovább kívánjuk fejleszteni, 
hiszen gazdasági körülmé
nyeinket javítani, tudatosan 
alakítani csak őszintén, nyíl
tan, demokratikusan, a gon
dokat bátran feltárva lehet. 
Lényeges a demokrácia erősí
tése azért is, mert a gazdasági 
életben bebizonyosodott, hogy 
a döntések előkészítésénél 
csak a szakértő és az úgyne
vezett laikus vélemények 
együttes érvényesülése vezet 
eredményre. Ha a demokrácia 
nem érvényesül, a vezetés nem 
kap támogatást. Erre a műsza
ki fejlesztések, vagy a vezetői 
gyakorlat számtalan területé
ről bárki tud példákat mon
dani.

Ezzel függ össze az is, hogy 
nyíltabbá kell tenni a szak- 
szervezeti munkát, meg kell 
javítani tömegkapcsolatainkat. 
Világosabban, hatásosabban 
kell hirdetni célkitűzéseinket, 
eredményeinket és beszélni

gondjainkról. Javítani kell a 
fel- és lefelé irányuló infor
mációs munkát.

K oszol us Ferenc főtitkár a 
vezetői munkáról, a különböző 
társ- és pairtnerszervekkel 
kialakított kapcsolatról is ki
fejtette a központi vezetőség 
véleményét. Az együttműkö
dést néhány kivételtől elte
kintve jónak értékelte. Külön 
is felsorolta azokat a szerve
ket, amelyekkel a személyi és 
a szervezeti kapcsolat egy
aránt jó. Végezetül a követ
kezőket mondotta:

— Legfontosabb feladatunk
nak most azt tekintjük, hogy 
sajátos eszközeinkkel, minden 
erőnkkel segítsük a Magyar 
Szocialista Munkáspárt , XII. 
kongresszusa határozatainak 
megvalósítását. Nem általában, 
hanem nagyon is konkrétan 
minden területen, minden 
formában az egyéneknél és a 
csoportoknál egyaránt. A  szál
lítás, az utasellátás vala
mennyiünk ügye. Ezek magu
kon viselik tudásunkat, szor
galmunkat, erőnket, gyengesé
geinket. Bizonyos mértékig 
olyan, mint amelyenek mi, 
vasutasok vagyunk. De hát ki
re hasonlítson, ha nem ránk? 
Hordozza vágyainkat, álmain
kat, küzdelmeinket, adottsá
gainkat. Alakítjuk és vele 
alakul életünk. Szeretjük, 
mert a miénk. Azt hiszem, 
valamennyiünk nevében
mondhatom: számíthat ránk a 
jövőben is.
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kiegészítője utón Csóti István, 
a száhwizsgáló bizottság el
nöke lépett a  mikrofonhoz, 
hogy ismertesse a bizottság 
szóbeli kiegészítőijét.

— A számvizsgáló bizottság 
a központi vezetőséggel és 
szakszervezetünk többi veze
tőszerveivel összhangban, szo
ros együttműködésben, sajátos 
eszközeivel fáradhatatlanul 
tevékenykedett a SZOT 
XXIII. és szakszervezetünk 
IX. kongresszusa határozatai
nak végrehajtásán — mon
dotta —. Munkájában —segí
tő szándékkal — szakszerve
zetünk gazdálkodása tervsze
rűségének, szabályszerűségé
nek, az előírások, s a határo
zattok betartásának vizsgálatát 
helyezte ellenőrzései közép
pontjába.

Az év közben végzett ellen
őrzések tapasztalatai azt bizo
nyítják, hogy szakszerveze
tünk a rendelkezésre álló 
anyagi eszközökkel, a> mozgal
mi célkitűzések figyelembevé
telével, jól gazdálkodott. A 
tervszerűség és takarékosság 
alapelvei az apparátus gazda
sági munkájában megfelelően 
érvényesültek.

A Vasutasok Szakszerveze
tében, bár a takarékosságnak 
már hagyományai vannak, a 
jövőben többet lehet és kell 
is tenni, az ésszerű takarékos
ság továbbfejlesztése, javítása 
érdekében. Erre köteleznek 
bennünket pártunk XII., a 
SZOT XXIII. kongresszusának 
határozatai, kormányunk 
programjának eélikfiitűzései és 
szakszervezetünk tagságának 
érdekvédelme. A gondos gaz
dálkodás hatásaként jelent
keztek mind azok az eredmé
nyek, amelyeket a központi 
vezetőség jelentése tartalmaz. 
A jelentésekben megfírtakkal, 
a szóbeli, beszámolóval, vala
mint a határozattervezetben 
fogatai tokkal teljes mértékben

Csóti István
egyetértünk. Ami talán kifo
gásolható, azaz, hogy a gaz
dálkodás nyilvánossága az 
utolsó kongresszus óta érdem
legesen nem javult.

A bevételekre jellemző mu
tatók közül a szervezettség a 
beszámolási időszakban ked
vezően alakult. A megvásá
rolt 'bélyegek darabszámát 
alapul véve a  fizetési kész
ség is kedvező. Sajnos a 
tagdíjbevétel már huzamos 
idő óta nem éri el a  tervezett 
szintet. Szakszervezetünk (fő
könyvelősége ezt elfogadha
tóan magyarázza. A mi véle
ményünk az, hogy ennek oka, 
a besorolásnál alacsonyabb 
tagdíjak elfogadáséiban kere
sendő. Ez meghatározza szak
szervezetünk közép- és alsó 
szervezeteink jövőbeni fel
adatait.

Ettől eltekintve az alap- 
szervezetek gazdálkodása fej
lődést mutat. Nem megnyug
tató azonban egyes alapszer
vezetek forgóalapjának foko
zatosan növekvő tendenciája. 
A gazdálkodást és a  költség-

vetést a tagság taggyűlésen 
hagyta jóvá. A végrehajtást 
szintén a  taggyűlés kéri szá
mon. Az alapszerveknél kép
ződő összegek sorsáról is a 
taggyűlés dönt a tagság véle
ménye alapján. Ezért minden 
alapszervezetben arra kell tö
rekedni, hogy a vezetőség 
taggyűlésen számoljon be 
költségvetés szerinti gazdálko
dás eredményeiről, a szám- 
vizsgáló bizottságok pedig 
maradéktalanul teljesítsék 
feladataikat.

A számvizsgáló bizottság el
nöke ezután rátért a  társa da- 
1 omb iztosításfi apparátus mun
kájának értékelésiére. Elmon
dotta, hogy a VSZTO, a fél- 
százalékos Önkéntes Támoga
tási Alap Ügykezelési Bizott
sága, valamint ennek pénz
ügyi részlege magas színvona
lon látja el a hatáskörébe 
tartozó, sokszor igen bonyo
lult feladatokat. A SZOT 
Társadalombiztosítási Főigaz
gatóságának revíziója megál
lapításunkat minden esetben 
alátámasztja. A VSZTO és az 
ÖTA eredményeit a főköny
velőség jelentése is hűen tük
rözi.

Úgy véljük, hogy a kong
resszuson a  már elért, a teg
napi eredmények értékelése 
.•mellett a jövőbeni, holna
pi feladatokat is i meg kell 
határozni. A többi között 
ki kell emelni, a  céltudatos, 
ésszerű takarékosság és haté
konyság további fejlesztését, 
fokozását minden területen, a 
gazdálkodás irányításának to
vábbi fejlesztését és maga
sabb színvonalra emelését, a 
társadalmi ellenőrzés fontos
ságát, az alapszabály, a  SZOT 
Elnöksége állásfoglalásában 
foglaltak jelentőségét.

E gondolatok jegyében kié
rem a számvizsgáló bizottság 
írásban, és szóban előterjesz
tett jelentésének elfogadásét 
és tudomásulvételét.
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körülményeiről, szociális hely
wí l A zetükről «tájékoztatta a kong-

A számvizsgáló bizottság 
elnökének szóbeli kiegészítője 
után Tolnai Ildikó, a központi 
vezetőség, titkára fűzött kiegé
szítőt a félszázalékos ÓTA 
munkájáról készült jelentés
hez, illetve a  szabályzat mó
dosításéhoz.

A IX. kongresszus óta eltelt 
időszakiban, ¡nehezebb gazda
sági feltételek között is szá
mottevően fejlődött a  vasuta
sok társadalombiztosítási és 
egészségügyi ellátása. Az ál
lam gondoskodása következté
ben a társadalombiztosítása 
ráfordítás 1975-höz viszonyít
va közel 2 milliárd forinttal 
emelkedett, s ma eléri a 4,3 
milliárd forintot — hangsú
lyozta bevezetőjében.

Ehhez jelentősen hozzájá
rult a félszázalékos önkén
tes Támogatási Alap, amely
nek működése, célja és tar
talma bizonyos fokig, megvál
tozott. A jogszabályban bizto
sítottakon feliül ellátásit nyújt 
többek között: betegség, kór
házi ápolás, szülés, temetés, 
tartós keresőképtelenség, üze
mi baleset, gyógyászatisegéd- 
eszköz-térités igénybevétele 
esetén. Ugyanakkor jelentős 
mértékben járul hozzá a 
MÁV-kóitiázak, szantórtumok, 
rendelőintézetek építéséhez, 
fejlesztéséhez. Az alap a  be
számolási időszakban több 
mint 40 millió forinttal támo
gatta a vasút-egészségügyi in
tézmény hálózatfejlesztését.

A számadás időszakában 
sokat foglalkoztunk és tettünk 
a csökkent, illetve megválto
zott munkaképességű dolgo
zók rehabilitációjáért. Ennek 
ellenére sem mondhatjuk él, 
hogy megoldottuk a problé
mákat. A legutóbbi felméré
sek szerint a foglalkoztatott 
mintegy 3 ezer megváltozott 
munka képességű dolgozónak 
közel egyharmada üzemi bal
eset következtében vesztett 
munkaképességéből. Az orvosi 
rehabilitációt általában meg
oldottnak tekintjük, azonban 
így is van még javítanivaló, 
például a sebészeti ellátást 
közvetlenül követő baleseti 
utókezelés biztosításában. Itt 
szeretném megemlíteni, hogy 
szakszervezetünk a  félszá
zalékos ÖTA hozzájárulásával 
hozta létre Budapesten a

Tolnai Ildikó

Szántó Béla utcai baleseti 
utókezelőt, melyet az egész
ségügyi rehabilitáció céljára 
bocsátott.

Tolnád Ildikó ezután az 
idős korúakról való gondosko
dásról beszélt. Kiemelte, hogy 
ezt az időszakos szociális gon
dozás bevezetésévé! tudtuk 
legjobban érvényesíteni. Ez 
évben a felújított 80 ágyas 
Vonyarcvashegy i intézmény 
mellett Balatoni üreden is 
megteremtettük az időszakos 
gondozás feltételéit. Ezzel 
évente ezer, arra rászoruló 
nyugdíjas egyhónapos gondo
zását sikerül biztosítani térí
tésmentesen. Az időszakos 
szociális gondozás anyagi ki
hatása 3,5 millió forint. Táv
lati célkitűzéseink között sze
repel az idős emberek egész
ségügyi. ellátását szolgáló in
tézményrendszer kialakítása 
szántén az ÖTA támogatásá
val.

A segélyek bővítése, az új
szülöttek, a nyugdíjasok, az 
üzemi balesetet szenvedettek, 
a nagycsaládosok fokozottabb 
támogatását szolgálja. A be
vételek, növekedésével ará
nyosan. nőtt a közvetlenül és 
közvetett úton történő vissza^ 
juttatások összege, ö t év alatt 
már a 217 millió forint be
vétel 75,3 százalékát mintegy 
164 millió forintot fordítot
tuk a tagok közvetlen segé

lyezésére. Az alap a közvet
len segélyezésen túlmenően a 
vasutasok jobb egészségügyi 
ellátása, gyógyítása céltámo
gatására 41 millió forintot 
fordított.

A központi vezetőség jelen
tését a félszázalékos ÖTA- 
ról, továbbá az ÖTA-szabály- 
zat módosítására tett javasla
tokat a  tagság széles körben 
megismerte. Az ÖTA-hoz va
ló ragaszkodást az élőterjesz
téshez beérkezett vélemények, 
javaslatok is bizonyítják. A 
tagság egyetért az alap cél
kitűzéseivel, működését jónak 
ítéli, érzi és helyesli azt 
a gondoskodást, segítséget, 
amit az ÖTA céljainak meg
felelően a társadalombiztosí
tási és egészségügyi ellátáson 
túlmenően nyújt.

— A Vasutasok Szakszerve
zete IX. kongresszusán elfo
gadott szabályzat a két kong
resszus közötti időszakban 
jól szolgálta a félszázalékos 
OTA-segélyezési céljait — 
mutatott rá Tolnait Ildikó —. 
A fejlődés azonban szüksé
gessé teszi a szabályzat egyes 
pontjainak megváltoztatását. 
A tervezetet elkészítettük és 
jóváhagyásra a kongresszus 
elé terjesztjük. A szabályzat 
módosítása értelmében foko
zottabban segítjük azokat a 
nyugdíjasokat, akik kórházi 
ápolásra szorulnak, s új se- 
gélynemként bevezetjük a  cu
korbeteg ÖTlA-tagdk támoga
tását. Ennek együttes anyagi 
kihatása meghaladja az évi 
négymillió forintot.

Szakszervezetünk fontos fel
adata többek között a  vasutas 
dolgozók életkörülményeinek 
állandó és folyamatos javítá
sa. Ennek fontos része az 
egészségügyi ellátás színvona
lának emelése. A félszáza
lékos ÖTA intézményének 
pontosan e területen van 
riagy jelentősége, hiszen célja 
az, hogy tagjaink betegség 
esetén. fokozott segítséget 
nyújtson, és a  jobb, korsze
rűbb orvosi ellátásom keresz
tül hatékonyan közreműköd
jön a megelőzésben. A fél- 
százalékos ÖTA-szabályzat 
módosításának tervezete e 
célkitűzéseknek megfelel,
ezért elfogadását javaslom.

Koszorús Ferenc főtitkár a szünetben meghívott vendégekkel beszélget

Vita a beszámolók 
és a határozati javaslat felett

Az ÖTA alapszabályról szó- Szemók Béla elnökletével 
ló előterjesztés után dr. Szabó folytatta munkáját. A vitában
Miklós tett jelentést a mán- , -_, ,_, - , __. . ,
dátumvizsgáló bizottság mun- eteonek Kuicsér J6zse£- a  deb- 
kajáról. Ezután szünet követ- rccom vasút igazgatóság veze- 
kezett, majd a kongresszus tője szólalt fel.

KULCSÁR JÓZSEF.

A debreceni igazgatóság területén 

javultak a foglalkoztatás feltételei
bágyon, Tokajon és Mátészal
kán elavultak a  felvételi épü
letek is. Átépítésükre a követ
kező ötéves tervben nincs re
mény. Mátészalkán a körzeti 
üzemfőnök-ihivatail a helyi ze
neiskolában van, pedig a  fel
vételi épületben üres az egy
kori főnöki lakás. Ezt szeret
nék mielőbb igénybe venni, 
de sajnos, eddig még nem 
kaptak rá engedélyt.

Kulcsár József ezután hang
súlyozta annak a  törekvésnek 
a helyességét, hogy a nagy 
csomópontokon a tárcához 
tartozó vállalatok közösen 
építsenek szociális és gyermek
intézményeket. Erre ¡már van 
jó példa. Az igazgatóság az 
V. ötéves terv időszakában 
igyekezett enyhíteni a  dolgo
zók lakásgondjait is. A ren
delkezésükre álló 90 millió fo
rintból 843 vasutas lakásépíté
sét finanszírozták. A követke
ző öt évben nagy szükség len
ne a lakásfejlesztési alap bő
vítésére azért is, mert a deb
receni igazgatóság területén

resszust Megállapította töb
bek között, hogy javulták a 
foglalkoztatás feltételei, a szo
ciális körülmények. Sikerült 
megszervezniük többek között 
a pályán dolgozók meleg étel
lel való ellátását. Elkészültek 
a> könnyen kezelhető ételszál
lító konténerek első példá
nyai, amelyekkel gyorsan a 
helyszínre szállíthatják az 
ételt a  .pályafenntartás dolgo
zóinak.

Sajnos, Mátészalkán és Püs
pökladányban az üzemi kony
hák állapota nem felel meg a 
követelményeknek. Csak a VI. 
illetve a VII. ötéves tervben 
lehet arra számítani, hogy a 
konyhákat átadják rendelteté
süknek.

Ugyancsak kifogásolható a 
laktanyák állapota is. Jelenleg 
Tiszálök állomáson épül új 
laktanya, de még sok a kor
szerűtlen létesítmény. Horto-

levő 1915 szolgálati lakás kö
zül 681 komfort nélküli. Ezek 
egy része a  nyílt vonalon van. 
Debrecenben is van kétszáz 
szolgálati lakás, amelyek a 
századforduló idején épültek. 
Felújításuk azonban többe ke
rülne, mint egy új lakótelep 
építése.

Szaporítja a gondokat, az is, 
hogy a  szolgálati és a  vállala
ti, bérlakások harminc százaié* 
kában jogcím nélküli lakók 
élnek. A lakásügyi jogszabá
lyok tiltják a jogcím nélküli 
lakáshasználók lakáscseréjét. 
Van olyan egyedülálló jogcím 
nélküli jóhiszemű lakáshasz
náló is, aki kétszobás lakásban 
lakik, ugyanakkor szolgálati 
lakáshaszná latra jogosult sok 
több gyermekes dolgozó egy
másfél szobás lakásban- él.

ÓCSAI JÓZSEFNÉ:

A kazincbarcikai nők 

nem válogatnak a munkában
A  kazincbarcikai körzeti 

üzemifőnökség küldötte a vas
utas nők élet- és munkakö
rülményeiről tájékoztatta a 
kongresszust. Elöljáróban em
lékeztetett arra, hogy a  MÁV- 
nál dolgozók 21, a  GySEV-nél 
27,8, az Utasellátónál pedig 83 
százalék a nők aránya. Ezek 
az adatok azt bizonyítják, 
hogy ma mór nélkülük elkép
zelhetetlen lenne a vasúti 
munka. Egyenjogúságuk köz
jogi és politikai értelemben 
biztosított ugyan, de a  gya
korlatban még számos objek
tív és szubjektív tényező gá
tolja ennek érvényesülését. 
Különösen az anyagi és erköl
csi elismerés terén szembetű
nő ez. A bérezésben már 
majdnem utolérik férfi kol
légáikat, de arányukat tekint
ve sokkal kevesebben kapnak 
közülük kitüntetést.

Sajnos, még mindig sok az 
általános iskolai végzettséggel 
nem rendelkezők száma. Az 
üzemfőnökség területén 63-an 
vannak. A nők többsége meg
szerezte a munkakörükhöz 
szükséges szakvizsgát. A ka
zincbarcikai üzemfőnökségen 
dolgozók több mint fele nő. 
Ennek oka többek között, 
hogy az utóbbi éveidben csök
kent a nők ítészére tiltott mun
kakörök száma. Kialakultak az 
egyéni körülményekhez iga
zodó műszakbeosztások, és 
olyan munkakörök, amelyek
ben % korábban csak férfiak 
dolgoztak. Többen dolgoznák 
például váltókezelő beosztás
ban, amely a nők számára ed
dig még tiltott munkakör, so
kan mégis kedvelik. A váltók 
ellensúlyának mozgatását egy 
kis ésszerűsítéssel még köny- 
nyebbé lehetne tenni. Ékre

már kidolgoztak egy újítást, 
a kísérletek biztatóak.

A váltókezelőhiány miatt 
a nők számára tiltott munka
körök jegyzékéből törölni kel
lene ezt. Ugyancsak meg kel
lene fontolni azt Is, hogy a 
jövőben málházói munkakör
ben is foglalkoztassanak nő
ket.
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HAJAS ENDRE

A munkahelyi demokráciának 

a vasáton is van létjogosultsága
Az üzemi demokrácia értel

mezése és érvényesülése volt 
hozzászólásának fő témája a 
szombathelyi szakszervezeti 
területi bizottság titkárának. 
Ezzel kapcsolatban kifejtette 
többek között azt az álláspont
ját, hogy a vasúton még ma 
is uralkodik az a gondolko
dásmód, amely szerint egy 
ilyen szigorúan szabályozott 
szervezetben nincs helye a 
munkahelyi demokráciának. 
Ez téves és káros felfogás. 
Természetesen a  demokrácia 
nem azt jelenti, hogy a  vas
úti szabályzatokat meg lehet 
szegni, a  kiadott munkát nem 
ken elvégezni, vagy, hogy a 
munkavédelmi előírásokat 
semmibe lehet venni. Mind
ezek 'betartása mellett nélkü
lözhetetlen a  munkahelyi de
mokrácia, amelyhez sok felté
telt kell biztosítani. Egyebek 
között a  vasúti szabályzatok 
betűihez mereven ragaszkodó 
szemléleten is változtatni kell. 
Sok gond van a  dolgozók 
megfelelő és idejében történő 
tájékoztatásé vall. A szombat- 
helyi igazgatóság 1981-re szódé 
tervjavaslatának egyes anya
gai például olyan későn kerül
ték a  véleményezésre jogosult 
szakszervezeti testület elé, 
hogy aligha- volt ideje bárki
nek is gondosan tanulmányoz
ni, felelős véleményt alkotni, 
így természetesen csak formá
lis a  demokrácia. Tartalmas, 
érdemi álláspontot nem lehet 
kialakítaná.

Az üzemi demokrácia fó
rumainak megfelelő működte
tése, a szákszervezeti jogok és 
hatáskörök érvényesítése jól 
felkészült, határozott tisztség- 
viselőket igényel. Ezt különö
sen most, amikor az alapszer-

vi választások során sok szak- 
szervezeti funkcióba új ember 
került, nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. A bizalmiak, fő
bizalmiak felkészítése, okta
tása ezért igen fontos és nagy 
felelősséget követelő feladat.

— A VI. ötéves terv idő
szakában — mint köztudott — 
nehezelbb gazdasági körülmé
nyek között végezzük majd a 
szakszervezeti munkát is — 
folytatta Hajas Endre. — Az 
üzemi demokrácia fejlesztése 
tehát szükségszerű feladatunk 
lesz. Felelősséggel, a  jobbra 
váló törekvés szándékával kell 
eszmecserét folytatni, vitázni 
arról, hogy — a lehetőségek 
és az érdekek figyelembe vé
telével — hogyan, miiképpen 
gazdálkodjunk. Ebben fontos 
szerep ju t igazgatóságunk te
rületén annak a  több mint 
ezer tisztségviselőnek, aktivis
tának, akiktől a dolgozók ér
dekeik képviseletét várják.

Áz elkövetkezendő években 
a szakszervezetek minden 
szintjén hozzáértően kell fog
lalkozni a  bér- és jövedelem- 

> politika alakulását befolyásoló 
tényezőkkel: a hatékonyság
gal, a takarékosággal, a lét
számgazdálkodással és a mun
kafegyelemmel.

Ezt követően a szocialista 
demokráciával kapcsolatiban 
Sólyom Ferenc hangsúlyozta:

— Kimelet feladatnak te
kintjük a munkahelyi demok
rácia kiszélesítését, hatékony
ságának fokozását, módszerei
nek kbrszerüsítését. Az elmúlt 
években előrehaladás történt 
bizonyos fórumrendszerek mű
ködtetésében. Elsősorban a 
bizalmiak és főbizalmiak tes
tületére, a brigádvezetők ta
nácskozásaira, valamint az if
júsági pár Ha mentek munkájára 
gondolok. Az eredmények el
lenére azonban még jobban ki

KIRÁLY KAROLYNÉ

kell használni a  demokratikus 
fórumok lehetőségeit A cél 
a dolgozók eredményesebb 
bevonása legyen a gazdálko
dásba, a vezetésbe, az ellen
őrzésbe. A munkahelyi de
mokrácia járuljon hozó, le
gyén erjesztője a  munkafegye
lem és munkaerkölcs erősíté
sének, a politikai és termelési 
aktivitás kibontakozásának.

A szakszervezeti munkával 
kapcsolatban elmondotta, hogy 
törekedni kell a  munkameg
osztásra, a bürokrácia mellő
zésére és alkalmazkodni kell 
a változó igényekhez.

— A vasutas-szakszervezet 
szervezeteinek — mondottja 
befejezésül Sólyom Ferenc — 
alapvető feladata, hogy segít
sék a gazdasági célkitűzések 
megvalósítását, képviseljék a 
dolgozók érdekeit, törekedje
nek anyagi, szociális és kultu
rális igényeik kielégítésére.

SZŰCS ZOLTÁN :

A jövőben a teljesítményektől függ 

ez anyagi és az erkölcsi ösztönzés

Ismerje meg minden bizalmi 

a kollektív szerződés pontjait

SÓLYOM FERENC:

A  dolgozók érdekképviselete 

minden szinten biztosított
A vitáiban felszólalt Sólyom 

Ferenc, a SZOT 'titkára, aki a 
Szaktanács elnöksége nevében 
köszöntötte a  vasutas-kong
resszus résztvevőit, majd meg
állapította: a vasutas-szak
szervezet jól ismerte fel a 
változó körülményekből adódó 
mozgalmi tennivalókat és 
eredményesen mozgósította 
tagságát a feladatok végrehaj
tására. Ezt bizonyítják többék 
között a  vasút eredményei, a 
dolgozók szociális ellátásának 
fejlődése és mindazok a  té
nyek, amelyekről a  kongres
szusi dokumentumok részlete
sen beszámolnak.

Kiemelte többek között azt, 
hogy az eleműt öt esztendő
ben számottevő eredmények 
születtek a  nehéz fizikai 
munka gépesítése 'terén és a 
bérezésben is. Ez utóbbit 
szemléletesen bizonyítja, hogy 
öt év alatt a “vasútnál dol
gozók bére több mint 30 szá
zalékkal emelkedett. Számos 
olyan szociálpolitikai intézke
dés is született, amelyek köny- 
nyítettók a dolgozók munká
ját, javították az ellátást.

Ezek után Sólyom Ferenc 
hangsúlyozta, hogy a szakszer
vezeti mozgalom élő és mind
inkább elismert társadalmi 
tényező lett, ami egy bátor, 
utat keresni akaró és keresni 
tudó politika eredménye. A 
szakszervezetek részesei a ha
talomnak, társadalmi szerepük 
és működések politikai és jogi 
szempontból egyaránt biztosí
tott. A szakszervezetek éret
tek arra, hogy érdekképvi
seleti és érdekvédelmi hiva
tásukat magasabb színvonalon 
gyakorolják. Ma igen fontos 
kérdés, hogy a szakszerveze
tek mennyire tudják feltárni 
az érdekviszonyokat és meny
nyire hatásosan képesek 
egyeztetni a  küLöftféle érde
keket.

— A dolgozók érdekképvi
seletéről elmondható — foly
tatta a  SZOT titkára —, hogy

Kelenföld állomás kongresz- 
szusi- küldötte a  kollektiv szer
ződés alkalmazásával kapcso
latos .tapasztalatokról tájékoz
tatta a résztvevőket. Helyes
nek 'tartotta, hogy területü
kön a  kollektív szerződés ter
vezetének vitája során elhang
zott kiegészítések, javaslatok 
nem maradnak az íróasztal 
fiókban. Alapos tanulmányo
zás után a legtöbbjüket hasz
nosítják, elfogadják. A gazda
sági és a  szakszervezeti szer
vek szoros együttműködése 
jellemző ezen a területen is. 
A vezetők nemcsak a beszá
molás időszakában tartják 
fontosnak a kollektiv szerző
dést, hanem a mindennapi 
munka során is. Nem arra tö
rekednek ugyanfis, mint több 
évvé! ezelőtt, hogy miképpen 
lehetne megkerülni a kollek
tív szerződés szabályait, ha
nem airrai, hogy érvényt sze
rezzenek sorainak.

Sajnos vannak azonban 
gondjaik is. Azt tapasztalták 
például, hogy a  munkáltatók 
nem mindig törekednek arra, 
hogy a  dolgozók megismerjék 
a kollektív szerződésben fog
laltakat. Több szolgálati he
lyen nem szervezik meg a bi
zalmiak oktatását, nem adnak 
tájékoztatást az idő közben 
történt módosításokról. Pedig 
a bizalmiak jog- és hatáskö
rének kiszélesítése miatt na
gyon fontos, hogy a  viták so
rán felkészült partnere legyen 
egy bizalmi a gazdasági veze
tőnek. A dolgozók érdekeit

KERESZTÚRI FERENC:

csak így lehet eredményesen 
képviselni.

A továbbiakban a küldött 
néhány jaivaisUaitoit tett a ha
marosan kidolgozásra kerülő 
új — öt évre szóló kollektív 
szerződéssel kapcsolatiban. 
Többek között megemlítette a 
tényleges feladatokhoz igazo
dó, úgynevezett rugalmas 
munkarend bevezetésének cél
szerűségét a kisebb szolgálati 
helyeken, a nem fizikai dol
gozók körében. Ezzel kapcso
latban már vannak kedvező 
tapasztalaitok más vállalatok
nál. Lényegesen csökkenne 
ezáltal az igazolt eltávozások 
száma.;: és növekedne a munka 
hatékonysága.

A vitában felszólalt Szűcs 
Zoltán, a  MÁV vezérigazga
tója is. Bevezetőjében a gaz
dasági eredményekről, a szál
lítással összefüggő gondokról, 
tervekről beszélt. Hangsúlyoz
ta, hogy a MÁV — az idősza
kos gondok és feszültségek el
lenére — alapvetően kielégí
tette a  népgazdaság szállítási 
igényeit, nem hátráltatta a 
termelést, a  fejlődést. Ezzel 
azonban nem lehetünk telje
sen elégedettek, mert a  vasút 
szállítási teljesítménye évek 
óta nem emelkedik, sőt, az el
következő években stagnál, 
pedig mindenki tudja, hogy a 
vasúti szállítás előnyösebb, 
gazdaságosabb.

— A jövőben nemcsak ara 
kell törekedni — folytatta —, 
hogy a felkínált árut elszál
lítsuk, hanem arra is, hogy 
pontosabban, megbízhatóbban 
és gazdaságosabban juttassuk 
rendeltetési helyére a termé
keket. Többet kell törődni 
szolgáltatásaink színvonalával 
(a pontossággal, az udvarias
sággal, a szolgálatkészséggel) 
mindazzal aminek alapján a 
közvélemény a vasutasok 
munkáját megítéli, értékeli. 
Sokszor elmondottuk már, 
hogy számunkra mindez poli
tikai kérdés, hiszen egyetlen 
napon Budapestre 424 vonat
tal 340 ezer dolgozó utazik a 
munkahelyére és haza. Vas
utas kötelességünk, hogy jó 
hangulatban, pontosan, kivi
lágított és fűtött, tiszta sze
mélykocsikban ülve utazhas
sanak. Nagyobb felelősséget 
kell tehát irántuk éreznünk.

Ezek után Szűcs Zoltán ki
jelentette :

— A gazdasági vezetőktől a 
jövőben szigorúbban megkö
veteljük a minőségi munkát. 
Meg kell szüntetni iazt a hely

seién szemléletet, amely az 
áruszállítást előnyben részesí
tette a személyszállítással 
szemben. Ezentúl a személy- 
vonatok késésének okait kü
lön vizsgáljuk! Azokat a 
vasutasokat pedig, akiket ide
gesítenek az utasok panaszai, 
más munkaterületre irányít
juk!

A vezérigazgató az áruszál
lítással kapcsolatban hangsú
lyozta, hogy több árut csak 
jobb szervezéssel és hatéko
nyabb eszközkihaszn álláss al te
het fuvarozni. Erősíteni kell 
tehát kapcsolatainkat a szál
lítta t Ókkal, mert csak velük 
együttműködve teljesíthetjük 
feladatainkat.

A szocialista munkaverseny- 
mozgalom hatékonyabbá téte
lével kapcsolatban elmondot

ta, hogy hamarosan a szak- 
szervezet titkársága elé ter
jesztik a  versen ymozgalom
reformjával kapcsolatos el
képzeléseket. Olyan normákat 
dolgoznak ki, amelyek lehe
tővé teszik a reális értékelést. 
Szorosabb összhangot terem
tenék az egyén, a  kollektíva, 
a szolgálati helyiek és a  vasút 
egészének célkitűzéseivel. A 
teljesítmény függvénye tesz 
tehát az anyagi és az erköl
csi ösztönzés is.

Az üzem- és munkaszerve
zésben rejlő tartanék jobb k i
használásával kapcsolatban el
mondotta, hogy részben cent
ralizálják majd a  nagyobb 
egységekét, ugyanakkor nö
velik a  kisebb egységek, szol
gálati helyek önállóságát, fe- 
lelelősségét, rugalmasságát. 
Korszerűsítésre szorul a vasút 
üzemvitele. Ennek egyik jele 
már az üzemfőnökségek létre
hozása. 1982-ig befejeződik 
szervezésük, rendezik kapcso
latukat a különböző szervek
kel, szállító partnerekkel. Az 
üzemifőnökségek már az egy
ségesebb gondolkodásra és 
technológiára való törekvéte 
kifejezői. CétL az is, hogy az 
üzemfőnökségek kevesebb bü
rokráciával oldják meg fel
adataikat, törődjenek többet 
az utasokkal!, a  szállít tatákkal.

A bürokratikus vonások 
megjszüntetéfee érdekében a 
vezérigazgatóság 1945-ig vissza
menőleg több mint tízezer uta
sítást és rendeletet vizsgált fe
lül. Ebből hatályon kívül he
lyeztek 9131-et. Maradit még 
1289. Ez is sok! Ebben az év
ben ismét több száz utasítást 
szüntetnek meg. Ennek célja 
a vasúti munka egyszerűsí
tése, a  felelősséget áthárító 
szemlélet megváltoztatása.

A  járműjavító üzemekben is 

nagyobbak a követelmények

a bizalmiaktól a szakmai 
szakszervezetekig minden szin
ten biztosított. Nem mond
ható ez el ilyen egyértelműen 
az érdekvédelemre, amelynek 
hiányosságait a  tagság gyak
ran szóvá teszi. Előfordult, 
hogy <az egyéni sérelmeket 
hallva társadalmi érdekekre 
hivatkoztunk. Pedig ha jogos 
a panasz, orvosolni kell, ha 
jogtalan, magyarázattal kell 
szolgálni, mert az egyéni ér
dekvédelem a szakszervezet
nek nagyon fontos köteles égé 

A bér- és jövedelempoliti
kával kapcsolatban a  SZOT 
•titkára leszögezte: a jövőben 
meg kell szüntetni a bérezés
ben az egyenlősdi szemléle
tet! Legyen a  bérfejlesztési 
lehetőségek állandó eleme az< 
ésszerű munkaerő-gazdálkodás. 
A helyes ¡bérgazdálkodásnak 
ezentúl nagyabb jelentősége 
lesz, mert ezen keresztül va
lósulhat meg a munka szerinti 
elosztás elve és emelkedhet a 
dolgozók életszínvonala. Tá
mogatni kell annak a célnak 
a megvalósítását, hogy a bé
rek és jövedelmek az eddigi
eknél jobban differenciálódja
nak.

— A járműjavító üzemek 
dolgozói is alkalmazkodtak a 
személy- és áruszállítás szi
gorúbb követelményeihez, tel
jesítették a járművek javítá
sával kapcsolatos feladatokat 
— kezdte hozzászólását Ke
resztúri Ferenc, a  Landler 
Jenő Járműjavító Üzem fő
mérnöke, majd a szakszerve
zet termelést, gazdálkodást 
segítő tevékenységéről beszélt 
az üzemiben szerzett tapaszta
latok alapján. Hangsúlyozta, 
hogy a Landler járműjavító
ban a beszámolási időszakban 
erősödött a szakszervezeti 
szervek és a gazdasági veze
tők kapcsolata, eredményesebb 
lett együttműködésük. Ez töb
bek között megnyilvánult a 
termelés előkészítésében, a 
a munkavédelmi és szociális 
tennivalók egyeztetésében.

A termelést segítő intézke
dési tervben minden évben 
rögzítik töbek (között a  szak- 
szervezeti szervek feladataiba 
szocialista munkaversen y-
mózgalom, az üzem- és mun
kaszervezés, valamint a  mű
szaki fejlesztés terén. Ennek 
a körültekintő szervezésnek 
köszönhető, hogy az üzem, a 
kiváló címért folyó verseny-

BLATENSZKI KÁLMÁN

A nemzetközi szövetségben rangja van 

a vasutas-szakszervezetnek

ben ismét az élvonalba került. 
A mozgalmi munka színvona
lát javította a  középirányító 
szervek — köztük a  járműja
vító üzemek szakszervezeti bi
zottságának a  létrehozása. Az 
új szakszervezeti bizottság 
közreműködésével több lehe
tőség nyílik a tapasztalaitok ki
cserélésére, a  szakmai irányító 
szervekkel való közvetlenebb 
kapcsodat megteremtése.

A Szállítási Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetségének Rit
kára tolmácsolta a  Szövet
ség titkárságának üdvözle
tét a kongresszus küldöttei
nek. Ezután megemlítette, 
hogy a  Szövetség az elm últ év 
decemberében Budapesten ün
nepelte fennállásának 30. év
fordulóját, majd így folytatta:

— A nemzetközi szövetség 
története az egész világ köz
lekedési és szállítási dolgozói 
harcának története. Ez a  harc 
az életkörülmények javításá
ért, a demokratikus és szak- 
szervezeti szabadságjogok vé
delméért folyik a multinacio
nális váHallatok kizsákmányoló 
politikája eliten, a nemzetközi 
műnk áss zoLidari tás erősítésé
ért, a leszerelésért, a  békéért. 
Olyan demokratikus közleke
déspolitikáért küzdünk, amely 
megfelél a hazai és a nemzet
közi szövetségben tömörült 
valamennyi dolgozó érdekei
nek is.

Ezután Blatenszki Kálmán 
arról beszélt, hogy a szövet
ség tevékenységében kiemel
kedő szerep ju t a vasutas ága

zati bizottságnak, annál is in
kább, mivel a  tagság fele 
vasutas dolgozókból tevődik 
össze. A magyar vasutas
szakszervezet tekintélyét tük
rözi az a tény is, hogy 
a vasutas ágazati bizottság el-

(Folytatás a 6. oldalon)
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Vita a beszámolók és a határozati javaslat felett
(Folytatás az 5. oldalról)

nőkévé Koszorús Ferenc fő
titkárt választotta a  hetedik 
nemzetközi konferencia. A 
vasutas-szakszervezet széles 
körű tevékenysége, az admi
nisztratív bizottságban vég
zett munkája nemzetközi el
ismerést vált tó.

Az elm últ évtizedekben a 
vasúti szállítás területén alap
vető változások történtek. 
Ezek erőteljesen befolyásolják 
a vasutasok munka- és élet- 
körülményeit. Minden korsze
rűsítési intézkedést, amely a 
vasutasok életkörülményeinek 
megváltozásaihoz vezet, hosszú 
távon kell tervezni és meg 
kell vitatni azt a  vasutasokat 
képviselő szakszervezetekkel.

— Tanulmányozva a ma
gyar vasutas-szakszervezet 
központi vezetőségének írásos 
jelentését és a szóbeli beszá
molót — folytatta a  titkár — 
megállapíthatjuk, hogy a kor
mány és az illetékes szakszer
vezetek közösen kialakított 
közlekedési és szállításpoliti
kai koncepciói megfelelnek az 
alapvető követelményeknek.

A továbbiakban kifejtette 
hogy a  vasút és álltaiéban a 
közlekedés internacionalista, 
hiszen nem áll meg az ország

azonJban ezt nem teszi lehető
vé. Inkább kiutazik három 
ember a blokkmesteri sza
kaszról,, mert csak ők véte
lezhetnek festéket anyagot, a 
munkát csak nekik lehet el
számolni. Az ehhez hasonló 
bürokratikus akadályok to
vább növelik a  munkaerő- 
hiányt, rontják a munka haté
konyságát.

A küldött beszámolt arról 
is, hogy területükön az utóbbi

években sokat javult a szo
ciális helyzet. Még a legki
sebb szolgálati helyen is van 
például üzemi étkeztetés és 
a lakásépítési támogatás is 
közmegelégedést váltott ki. A 
vezetők Lelkiismeretesen fog
lalkoznak a bizalmi tanácsko
zásokon és a küldöttértekez
leteken elhangzott javaslatok
kal, — s ez az üzemi demok
rácia kiszélesedésének egyik 
biztató jele.

határoknál; behálózza az egész 
földkerekséget. A közlekedés 
és szállítás dolgozói ezért 
mélységesen internacionalis
ták, szolidárisak munkás test
véreikkel. A nemzetközi sző-

DR. KERKÁPOLY ENDRE:

A  vasútnak szüksége van
vétség alapvető feladata ennek 
a szolidaritásnak az erősítése. jó ! képzett műszaki szakemberekre

JUHÁSZ FERENCNl:

A  kulturált utazásnak velejáréfa 

a színvonalas utasellátás
Juhász Ferencné, az Utas

ellátó miskolci területi igazga
tója arról 'beszélt, hogy a vált- 
M át dolgozói az elm últ öit 
esztendőben nehezebb körül
mények között végezték mun
kájukat. A saeszkiszolg álás 
korlátozása, az éteSárak emel
kedése és a szabályozórend
szer változása m iatt csök
kent a  forgalom. Ez kedvezőt
lenül befolyásolta a dolgozók 
bérét és az érdekeltséget 
Csökkent a vállalat nyeresége 
Mindezek hatására a  mozgó- 
szoílgállatnál is csökkent a lét
szám. Az eredményesebb gaz
dálkodás érdekében a  vállalat 
részletes intézkedési tervet 
dolgozott ki. Ennek köszön
hető, hogy sikerült a fogyasz
tók igényeit kielégíteni és nö
vekedett az árbevétel is.

A kulturált xítas ellátás ér
dekében (több nagy állomáson 
bisztrókat, büféket Létesítettek, 
korszerűsítették a konyhákat 
és automatákat állítottak 
üzembe. Javultak a  dolgozók 
munkakörülményei is.

Ezek után Juhász Ferencné 
arról beszélt, hogy sajnos még 
gyakoriak a  munkafegyelmet, 
a fogyasztói érdekvédelmet 
sértő cselekedetek. A jobb és 
kényelmesebb u/tazáshoz hozzá 
tartozik a magasabb színvo
nalú utaskiszolgálás is. Nem

■ •

kell minden esetiben több 
pénz a választék bővítéséhez, 
az udvariasabb ¡kiszolgáláshoz, 
a tisztasághoz. Sok még a 
tennivaló. A következő évek
ben a válla Dalt szeretné emelni 
a mozgószolgálati munka szín
vonalát, tervezik a korszerűbb 
eladási formák bevezetését és 
a  meglevők továbbfejlesztését. 
Növelik majd a területi igaz
gatóságok önállóságát, opera
tív tevékenységük hatékony
ságát.

M OLNÁR SÁ N D O R :

A  létszámhiányra hivatkozva 

se tűrjük el a túlóráztatást

Dr. Kerkápoly Endre tan
székvezető a Budapesti Mű
szaki Egyetem dékánja a  vas
úti szakemberképzés helyzeté
ről és a gondokról tájékoztatta 
a kongresszus résztvevőit. 
Hangsúlyozta többek 'között, 
hogy a jövőben a vasútnak is 
jól képzett szakemberekre lesz 
szüksége, mert a műszáki ter
veket csak így lehet megvaló
sítani. A vasút dolgozóinak 
mintegy 3,5 százaléka végzett 
egyetemet vagy főiskolát. Köz
ismert, hogy a  műszaki pályák 
iránt az utóbbi időszakban ki
sebb az érdeklődés. A Buda
pesti Műszaki Egyetemre je
lentkezők száma öt év alatt 30 
százalékkal csökkent. Fokozni 
kell tehát a  propagandát, első
sorban a vidéki középiskolák
ban. A levelező képzésben is 
arra kell törekedni, hogy a 
legrátermettebb vasutasok ta
nuljanak tovább.

Sem a Budapesti Műszaki 
Egyetem, sem pedig a  győri 
főiskola nem nélkülözheti a 
vasút legkiválóbb szakembe
reinek közreműködését az ok
tatásban. Munkájukat a vasút 
vezetőinek és a szakszervezet
nek is támogatni kell, hiszen 
a vasút szeretetére nevelni, a 
korszerű technikai ismeretek 
gyakorlati elsajátíttatására ők 
a legrátermettebbek. Nap
jainkban m ár nem nélkülöz
hető a mérnökök továbbkép
zése sem, hiszen a  tudomány, 
a technika gyors ütemben fej
lődik.

Dr. Kerkápoly Endre a Köz
lekedéstudományi Egyesület 
13 500 tagjának tevékenységé
ről beszélt. Közöttük sok a

CZEGLEDI SÁNDOR

vasutas, akik eredményesen 
dolgosnak a vidéki szerveze
tekben, az igazgatóságokon, a 
nagy csomópontokon. Három 
szakszervezettel kötött együtt
működési szerződést az egye
sület. Ennek keretében emlí
tésre méltó eredmények szület
tek. Feldolgozták például a 
a vasútnál dolgozó fiatal mű
szakiak tudományos fejlődését. 
Az eredményeket a szakszer
vezet, a vasút vezetői és az 
egyetemek is hasznosítani tud
ják. Programot szervezett az 
egyesület a szakszervezettel 
közösen a  nyugdíjban levő mű
szakiak részére, azzal a cél
lal, hogy megkeressék az 
együttműködés jövőbeni lehe
tőségeit. Ezek az eredmények 
is azt bizonyítják, hogy a szak- 
szervezet és a felsőoktatási in
tézmények együttműködésének 
tág tere van, és a lehetősége
ket érdemes kihasználni.

A békéscsabai körzeti üzem- 
főnökség szakszervezeti bizott
ságának tagja a  szegedi terü
let küldötteként kért szót. 
Elöljáróban a  kollektív szer
ződésben foglaltak gyakorlati 
megvalósításáról, az ezzel kap
csolatos demokratikus elvek 
érvényesüléséről és a  törzs- 
gárda szabályzat módosításá
nak szükségességéről beszélt, 
majd a bizalmiak megválto
zott szerepének hatását ele
mezte. Az a tapasztalait, hogy 
a dolgozók közelebb kerültek 
a vezetőkhöz, beleszólhatnak 
a szolgálati hely gazdasági és 
szociális tervedbe, együtt gon
dolkoznak a gondok enyhíté
sén. Molnár Sándor ezután 
szóvá tette, hogy a létszám- 
hiányra való hivatkozással el
tűrjük a rendszeres .túlórázta
tást és a budapesti pályaudva
rokra történő kirendeléseket 
sem tudtuk még megszüntetni, 
pedig ezt már a IX. kongresz- 
szus is célul tűzte.

A továbbiakban felhívta a 
figyelmet arra, hogy érthe
tőbbé kellene tenni a kollek
tív szerződés egyes paragra
fusait, m ert másképpen érti 
a munkáltató és másképpen a 
munkavállaló. Például nem 
azonosan értelmezik azt a for
galmi és a  vontatási dolgo
zóknál, hogy a  szolgálati órá
ból mi esik ká, és mi nem. 
Sokszor a mozdonyvezető fizet 
rá arra, hogy nem megfelelő 
a vonatelosztás, ácsorogtatják 
a személyzetváltó állomáson, 
vagy a  szomszédos telepállo-

A  határforgalomban fontos 

a testvéri kapisolatok elmélyítése

mások nem tudnak meg
egyezni a  vonatok elosztásá
ban.

Dicséretes törekvés az, hogy 
a teljesítmény alapján igyek
szünk bérezni. A valóságban 
azonban ez még nem egészen 
érvényesül. Egy tolatócsapat 
például semmilyen pótlékot 
sem kap azért, ha a létszám- 
hiány ellenére is kiválóan 
dolgozik. A felszólaló a  rugal
masabb munkaelosztásról is 
szólt. Egy kis szolgáltató he
lyen például — ha nincs nagy 
forgalom — az állomási sze
mélyzet is lefesthetné a vál
tókat, sorompókat, jelzőket. A 
megszokás, a vasúti hierarchia

A debreceni üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának 
titkára megbízói nevében be
szélt a  szakszervezeti mozga
lom nemzetközi tevékenységé
ről, a béke és szolidaritás ösz- 
szefüggéseiről. A nemzetközi 
szakszervezeti mozgalom idő
szerű kérdései élénken foglal
koztatják a közvéleményt. A 
debreceni területen is erősö
dött az elm últ öt esztendőben 
a szomszédos országok szak- 
szervezeteivel való kapcso
lat. Konkrét példák bizonyít
ják ezt Záhony, Csap, Nyirdb- 
rány, Érmihályfalva, Biharke- 
resztes és több határállomá
son. Az együttműködést erősí
tik az egyre gyakoribbá váló 
találkozók, kulturális progra
mok, sporttalálkozóik.

A béke ügyének szolgálata a 
nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom egyik legfontosabb 
feladata. Amíg az imperializ
mus létezik, addig a  háború 
veszélye is fennáll. Napjaink 
külpolitikai eseményeit ele
mezve a felszólaló rám utatott:

— A hidegháború hívei újra 
megpróbálják aláásni a békés 
egymás mellett élést, rá akar
ják kényszeríteni Európára a 
fegyverkezési hajszát. A Hel
sinkiben aláirt egyezmény, az

európai enyhülési folyamat
ban elért eredmények kedvező 
lehetőséget teremtettek az 
együttműködés és szolidaritás 
eszméihez.

Előtérbe került tehát a  nem
zetközi szolidaritás ügye, 
amely a szakszervezeti politi
kai oktatások témája is. A ha
tárforgalmi területeken a jö
vőben fontos feladat a testvé
ri barátság elmélyítése, a köl
csönös tapasztalatok felhasz
nálása.

DR. FEKETE TIBO R :

A KI51-nek megtisztelő feladata, 

együttműködni a szakszervezetekkel
A KISZ Központi Bizottsá

gának osztályvezetője felszó
lalásában a fiatalok társada
lomban betöltött szerepével, 
érdekvédelmük fontosságával 
foglalkozott. Elmondotta töb
bek között, hogy nálunk a 
dolgozók 40 százaléka fiatal. 
Büszkék lehetünk arra, hogy 
ez az ifjúság képzettebb, ta 
nultabb, mint a  korábbi nem
zedék volt. A KISZ-nek min
dig megtisztelő feladata volt 
a szakszervezetekkel váló 
együttműködés. Ez tette lehe
tővé az ifjúságpolitikai célok 
megvalósítását is.

A KISZ KB ifjúmunkásta
nácsa ez év október 29-én tár
gyalta a közlekedés és hírközr 
lés területén dolgozó fiatalok 
helyzetét, élet- és munkakö
rülményeit. Ott is bebizonyo
sodott, hogy jó a kapcsolat a 
KISZ és a vasutas-szakszerve^ 
zet között. Az összehangolt 
munkára való törekvést bizo
nyítja a debreceni példa is. A 
területi szakszervezeti bizott
ság ifjúsági bizottsága a terü
letileg illetékes KISZ-bizott
ságok titkáraival kibővített 
ülésen vitatta meg a fiatalo
kat érintő gondokat, eredmé
nyekét.

A KISZ-nek, a fiatalok 
képzettségét, művelődését 
szolgáló akciói kedvező lehető
séget biztosítanak a szakszer
vezettel való együttműködés
re. A vasúton is ismertek a 
védnökségek, az Alkotó ifjú
ság pályázatok, a Ki minek 
mestere vetélkedők, az ifjúsá
gi brigádok. A kulturált uta
zásért mozgalom keretében 
1979-ben mintegy 60 ezer óra 
•társadalmi munkát végeztek a 
fiatalok. A műszakiak, mun
kások együttműködése című

DR. SZABÓ MIKLÓS:

Szabad pályát
A budapesti szakszervezeti 

területi bizottság titkára az 
irányítása alá tartozó alap- 
szervezetek mintegy 30 ezres 
tagsága nevében köszöntötted 
kongresszus résztvevőit, majd 
a  határozati javaslattal kap
csolatban fejtette ki vélemé
nyét. Elmondotta, hogy a ter
vezet elkészítését széles körű 
vita előzte meg. Javaslatot te
hettek módosítására, kiegészí
tésére az alap- és középirányí
tó szervek, a  dolgozókat kép
viselő bizalmiak. Szembetűnő 
volt — mondotta —, hogy 
megnövekedeit az érdeklődét 
a vasút szerepével kapcsolatos 
kérdések iránt. Sokakat fog« 
lalkoztatott a vállalatok kö
zötti gazdasági verseny, a fu
varszerzés, a kereskedelem
politika. A határozati javaslat 
feletti vitában kifejeződött az 
az igény, hogy a közlekedési 
vállalatok közötti versenyben 
ne csupán a váll la lati, hanem 
a népgazdasági érdek érvé
nyesüljön.

Nagyon sok hozzászólás 
hangzott el a munkaverseny 
célkitűzéseivel, az anyagi és 
erkölcsi elismerés rendszeré
nek rugalmasabbá tételével 
kapcsolatban is. Javasolták, 
hogy a feladatok tényleges tel
jesítésével összhangban tör
ténjen az erkölcsi és anyagi 
elismerések odaítélése. Kér
ték továbbá, hogy a  szocialis
ta .brigádok vállalásával kap
csolatos határozati javaslatot 
ki kellene egészíteni azzal is, 
hogy kerüljön előtérbe a  
munkavédelemre, a  társadal
mi munkaakciókra és az új 
dolgozók beilleszkedésével 
kapcsolatos vállalás.

Fontos, hogy a . munka ver
seny célkitűzései ne sértsék a 
dolgozók igazságérzetét Ha 
ugyanis a  bázisra tervezett 
célkitűzések a dolgozók szá
mára teljesíthetetlenek, ak
kor a munkaverseny az ő sze
mükben nem más, mint a  te
vékenységüktől független sta
tisztikai adatok díjazása. Jo-

pályázatra — a KISZ és a 
szakszervezet mozgósítására 
— a vasút területéről is sok 
színvonalas pályamű érkezett 
a  bíráló bizottsághoz.

A fiatalok legnagyobb gond
ja  — talán minden vállalat
nál — a  lakáshiány. Az ifjú
sági szövetség is arra ösztö
nöz, hogy takarékos életmód
dal minden fiatal belátható 
időn belül célul tűzhesse az 
önálló otthon megteremtését. 
Ehhez azonban vállalati, tár
sadalmi segítségre is szükség 
van. A szakszervezeteknek is 
keresni kell az olcsóbb, gazda
ságosabb lakásépítés lehetősé
geit, hiszen ez a munkaerő 
sem iközömbös.

Dr. Fekete Tibor ezután 
meghatározta azokat a  legfon
tosabb teendőket, amelyekkel 
a szakszervezet segítheti az if
júsági mozgalom fejlődését, 
a fiatalok munkahelyi közér
zetének fejlesztését, az akció
programok valóra váltását

a jó  munkának

gos az az igény, hogy az érté
kelés során a valóban elvég
zett munkát díjazzák. A bá
zisszemlélet ugyanis konzer
válhat érdemtelen előnyöket, 
és méltánytalan hátrányokat.

Sok észrevétel hangzott el 
az annyit emlegetett létszám- 
hiánnyal kapcsolatban is. A 
bérszabályozás adta lehetősé
geket úgy kell alkalmazni, 
hogy csak az adminisztratív 
létszám csökkentésére töre
kedjenek és a szabályozás ne 
ösztönözzön az egyes, úgyne
vezett frekventált munkakö
rökben foglalkoztatott fizikai 
létszám csökkentésére. A je
lenlegi szabályozás m iatt 
ugyanis egy-két helyen már a 
fizikai dolgozókat sem akar
ják felvenni, akiknek mimiká
jára pedig éppen az amúgy is 
magas túlóraszám csökkenté
séhez feltétlenül szükség len
ne.

A területi bizottság titkára 
ezután felhívta a figyelmet a 
ruházati utasítás korszerűsí
tésének a  szükségességére, a 
szociális ellátás színvonalának 
emelésére. Többet kell törődni 
a munkásszállások, a lakta
nyák és az egyéb szociális lé
tesítmények állapotával.
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ÓVÁRI MIKLÓS:

Hozzáértéssel[ nagy felelősséggel

— A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott
sága nevében tisztelettel kö
szöntőm a vasutas dolgozók 
legfelsőbb fórumának résztve
vőit, a Vasutasok Szakszerve
zetének X. kongresszusát. A 
Központi Bizottság — gondo
lom csakúgy, m int egész né
pünk — nagyra értékeli a vas
utasok helytállását, azokét, 
akiknek pontos, lelkiismeretes, 
felelősségteljes, fegyelmezett 
munkájától függ az utasok 
millióinak a biztonsága,

m ert csak a tömegékkel együtt 
tud létezni, eredményesen dol
gozni.

A párt és a tömegek kap
csolatáról szólva hozzáfűzte 
még, hogy ez napjainkban 
fontos politikai kérdés az 
egész nemzetközi munkás
mozgalomban. A mi'történel
mi tapasztalataink is arra in
tenek,, és még inkább a nem
zetközi munkásmozgalom ta
pasztalatai, hogy amikor a 
párt és a tömegek közt jó a 
kapcsolat, akkor nagy ered
ményeket lehet elérni, de ha 
ebben a kapcsolatban valami 
szinte törvényszerűen kudarc
hoz vezet. A párt és a  töme
gek közt természetesen sok 
csatorna működik, de ezek 
közül a legátfogóbb a  szak- 
szervezeti mozgalom, amely 
tömöríti a  dolgozók túlnyomó 
többségét, azokét a  dolgozó
két, akik munkájukkal éltetik 
ezt az országot és fenntartják 
szocialista rendszerünket.

Nagy szükség van arra, 
hogy a  dolgozók naponta érez
zék; a párt, az állami szervek, 
a társadalmi szervek, köztük 
a szakszervezetek, értük van
nak és értük dolgoznak. Mi 
gyakran mondjuk, hogy sem a 
párt, sem a tömegszervezetek, 
sem az állam nem uralkodni 
akar, hanem szolgálni. Ezért 
a  tömegek bizalmának me^-

diákotthonban, a tanműhely- alapszervezetek nevében ké- történjen. A célkitűzéseket a
lehetőségekhez kell igazítani.

Gondot okoz az is, hogy eb
ben az évben például a nyári 
hónapokra tervezett célkitűzés 

H  I  (B  . június ,15-én, az őszi forgalmi
munkánkra. Megígérjük, hogy célkitűzés pedig csak szeptem- 
igyekszünk felelősséggel elvé- g-án lett kiadva. Az üzem

ben történik. Véleményünket 
az intézet vezetői meghallgat
ják és figyiembe veszik. Ami
dkor megtudtuk, hogy olyan 
ikülön pénzt is kapunk, amely

rém a vasutasok szakszerve
zetét, hogy továbbra is segíise 
munkánkat. A felnőtteket, 
pedig arra kérjük, hogy bízza
nak bennünk és számítsanak

Iyel mi gazdálkodhatunk, örö
münk határtalan vo lt Ezen 
tanáraink is meglepődtek.

— Még csak egy év telt el 
megalakulásunk óta. Úgy
érezzük, hogy érdemes volt a 
tanulói alapszervezeteket lét
rehozni. Ha szakmunkások le
szünk, nem lesz ismeretlen 
számunkra a  szakszervezet és 
biztos, hogy dolgozóként is ta
gok maradunk. A tanulói

NEMETH ILONA

gezni a  ránk bízott feladato
kat a vasutasok nagy család
jában. Köszönöm, hogy‘itt le
hetek és,részt vehetek a kong
resszus munkájában.

Ezután nagy itape kíséreté
ben, a tanulói alapszervezet 
tagsága nevében, ajándékkal 
kedveskedett * a  X. kongres
szusnak.

azoknak az ä n y ^ l l Ä n e k
a sorsa, amelyeket a  népgaz
daság naponta a  vasutasok 
kezére bíz. Ezért úgy gondo
lom, a  vasúton minden beosz
tásban rendkívül nagy az 
egyéni felelősség, olyan mun
ka ez, amelyben nélkülözhe
tetlen a  hajszálpontos, a  kol
lektív együttműködés — kezd
te beszédét óvári Miklós.

A vasutasok m unkáját te
hát egyaránt jellemzi az egyé
ni felelősség és a  közösségi 
munka. A közös felelősség 
megmutatkozik a  társadalmi 
tevékenységben is. A vasút 
olyan embereket nevel, akik

vető fontosságú, hogy a töme
geket bevonjuk a döntések 
előkészítésébe, meghozatalába 
és a  végrehajtás ellenőrzésé
be is. Még egy fontos tanul
ságot le kell vonni: nincs
olyan csodaszer, amelynek se
gítségével munka nélkül is 
növelni lehet az életszínvona
lat.

Jövőnk tehát attól függ, 
hogy hogyan dolgozunk. Attól 
függ, hogy tudunk-e gyorsan, 
rugalmasan alkalmazkodni a 
változó külső és 'belső feltéte
lekhez; attól függ, hogy tud- 
juk-e lényegesen javítani műn-

Szombathelyen kiemelten kezelték 

az egészségügyi beruházásokat
— Az idén ünnepeltük tár

sadalombiztosításunk fennál
lásának 30. évfordulóját. Az 
eltelt három évtizedből az 
utolsó öt esztendő volt a  leg
eredményesebb. Ebben az idő
szakban került ugyanis beve
zetésre a  társadalombiztosí
tásról szóló 1975. évi törvény, 
amely állampolgári joggá tet
te az egészségügyi ellátást — 
kezdte hozzászólását Németh 
Ilona, a szombathelyi számvi
teli főnökség vezetője, majd 
elmondotta, hogy korszerűsö
dött a táppénzrendszer, szer
vezettebbé vált a  vszt-ügyin- 
tézés. Bővült a  társadalmi bi
zottságok jog- - és hatásköre.

A szombathelyi területen ki
emelten kezelték az egészség- 
ügyi beruházásokat. Közéjük 
tartozott a hévízi és a bala
tonfüredi szanatórium, a céll- 
dömölki és a soproni szakosí
tott üzemorvosi rendelő és a 
csornai rendelő korszerűsité- bővítésére is.

főnökségek pedig csak szep
tember 9-én ismerhették meg 
a  célkitűzéseket.

A munkaverseny erkölcsi 
és anyagi ösztönzése érdeké
ben helyes lenne ha az üzem
főnökségek és az önálló mun
kaügyi 'hatáskörrel rendelkező 
főnökségek már az év elején 
rendelkeznének pénzzel, ame
lyet saját hatáskörben hasz
nálhatnának fel a kiemelkedő 
teljesítmények elismerésére.

Egy új munfcaverseny-sza
bói yzat kidolgozása bizonyára 
enyhítené a  gondokat, termedé-

GAZSI ANDRAS:

kenyébbé, hatékonyabbá vál
na a  munka, növekedne a dol
gozók aktivitása.

A  budapesti csomópontokon 

nagy a vasutasok leterheltsége

delkezésére. A VI. ötéves terv
ben előreláthatóan sor kerül 
a  szombathelyi rendelőintézet

se is. Az egészségügyi ellátás 
színvonalának emelkedését bi
zonyítja az is, hogy több fő
foglalkozású üzemorvost al
kalmaztak és növekedett a 
rendelési órák száma. Minden

A társadalombiztosítási ta
nácsokban, bizottságokban és 
szakbizottságokban érvénye
sülnek a szakszervezeti jogok. 
Különösen eredményes • a 
nyugdíjelőkészítő munka, a

tudják, hogy m it jelent az kánk minőségét, hogy tu 
egyéni felelősségvállalási és a 
kollektív szellem. Ezért azt hi
szem, joggal mondhatjuk, 
hogy a vasutas dolgozók több
ségét szakmai öntudat, emberi 
tartás, és magas fokú társa
dalmi felelősségérzet jellemzi.
Ezt én a  vasutasmunka igen 
nagy értékének tartom ; éppen 
ezért nagyon fontos, hogy ezt 
megőrizzük, megtartsuk, to
vábbfejlesszük és átadjuk a 
vasutasok fiatalabb nemzedé
kének is. Ilyen vasutas társa
dalmat, ilyen vasutasokat kép
visel • a Vasutasok Szakszer
vezete, amely az elmúlt évek
ben is jól segítette a népgaz
dasági feladatok megoldását 
és eredményesen látta  el ér
dekvédelmi feladatait.

A Központi Bizottság nagy
ra értékeli azt, ami m ár az 
előző szakszervezeti kongresz- 
szusokon elhangzott és most, 
a Vasutasok Szakszervezeté
nek kongresszusán is megerő
sítették: a magyar szakszerve
zetek egyetértenek a párt XII. 
kongresszusának határozatai
val, s készek cselekvőén részt 
venni a határozatok végrehaj
tásában. A párt számára nél
külözhetetlen ez a  támogatás,

dunk-e olyan közszellemet te
remteni, amelyben csak a jó 
munka kap megbecsülést, de 
az feltétlenül kapja meg, az 
eddiginél nagyobb mértékben.

A Központi Bizottság titká
ra végezetül, utalva a vitában 
elhangzottakra a  kővetkezőket 
mondotta:

— Az a benyomásom, hogy 
itt hozzáértő emberek fele
lősséggel szólnak nemcsak ap
ró ügyekről, hanem közös dol
gainkról. Ezért biztos vagyok 
abban, hogy a  kongresszus 
olyan döntőeket hoz, amelyek 
elősegítik majd a közvetlenül 
előttünk álló feladatok meg
oldását Ebben a meggyőző
désben támogatom a beszámo
ló fő irányát A Központi Bi
zottság nevében pedig azt 
mondhatom, hogy nagyra ér
tékeljük a Vasutasok Szak
szervezetének, áltálában a 
magyar szakszervezeték mun
káját és a jövőben is figye
lemmel kísérjük tevékenysé
güket. Kívánom, hogy nehéz, 
felelősségteljes 
érezzék minél gyakrabban azt 
az örömet, amit csak a közös
ségért végzett jó munka ad
hat meg.

nagyobb csomóponton korsze- társadalmi ellenőrzés és a vi- 
rű üzemorvosi és fogszakorvo- tás ügyekben hozott határoza- 
si rendelő áll a dolgozók ren- tok elbírálása.

TOVIZJ FERENC:

A  záhonyi üzemigazgatóságnál 

jelentősen növekedtek az átlagbérek

SZÁMPOR PÁL:

A felnőttek bízzanak bennünk
A 201. sz. Gárdonyi Géza 

Ipari Szakmunkásképző Intézet 
tanulói nevében köszöntötte a  
X. kongresszus résztvevőit, 
majd a fiatalok alapszerveze
teinek munkájáról beszélt

— A vasutasok szakszerve
zete 6 szakmunkásképző inté
zetben 1979 októberében, ta
nulói alapszervezeteket hozott 
létre. Nagy lelkesedéssel fo
gadtuk, hogy a  hatból az 
egyik a  mi intézetünkben ala
kulhat meg. Tanülótársaim- 
mal sokat beszélgettünk arról, 
hogy ki legyen a bizalmi. Ügy 
gondoltuk, hogy olyan bizal
mit kell választani, akire hall
gatnak a többiek: segítőkész,
véleményét bátrah elmondja 
tanárainknak, szakoktatóink
nak, nevelőinknek. A bizalmi
választásokat ennek megfele
lően bonyolítottuk le. Főbi
zalminak Misnyovszki Imre 
szakoktatót választottuk meg.

Lehet, hogy sok mindent 
nem értünk ¡még, de igyek
szünk, m ert tudjuk, hogy na-

A záhonyi vasutasok kül
dötte hozzászólásában ki
emelte, hogy az üzemigazga
tóság területén az átlagbérek 
az elmúlt öt esztendőben 40 
százalékkal növekedtek. Több 
munkakörben — a  műszak- 
pótlék bevezetése és az alsó 
bérhatárra való ráállás követ
keztében — a keresetek 15—18 
százalékkal emelkedtek. En
nek hatására a forgalmi mun
kakörökben mérséklődött a 
létszámhiány.

Kiemelten kezelték a  nehéz 
fizikai munkát végző átrakó- 
munkások bérfejlesztését. A  

munkájúkban vezetői és középvezetői beosz- 
t ás okban dolgozók bere sajnos 
még elmarad a folyamatos 
munkarendben dolgozókétól. 
Nagy különbségek vannak a 
termelésirányító és hasonló 
felelősségteljes ügyintézői 
munkakörből dolgozók béré
ben.

Tóvizi Ferenc ezután a  vo
natkísérők gondjairól beszélt. 
Sok a távolléti órák száma. 
Havonta 270—280 órát tölte
nek távol telepállomásuktól. 
Konkrét példát is em lített: .

— Záhonyból Budapestre 
szakaszunk 9 óra 30 perckor 
érkezik és 18 órakor indul 
vissza. Ez naponta nyolc óra, 
havonta 240 a két vonat közt 
elfecsérelt idő. Ez pazarlás. 
Jobban kellene szervezni a 
menetfordulókat, a munkát. A

KEDVES FERENCNE

Ferencváros állomásfőnök
ség forgalmi szolgálattevője a 
helyi munkaerőgondokról tá
jékoztatta a kongresszust. 
Hangsúlyozta, hogy a frekven
tált munkakörökben a  lét
számhiány m ár a  IX. kong
resszust megelőzően is kriti
kus vo lt A feladatokat csak 
kirendeltekkel lehetett meg
oldani. Ez pedig sok feszültsé
get terem t a  dolgozók körében. 
A kiemelt forgalmi jutalék a 
létszámhiányt csak átmeneti
leg stabilizálta.

A dolgozók igénybevétele to
vábbra is nagy. A budapesti 
csomópontokon a IX. kong
resszus határozatában szerep
lő túlóracsökkenés helyett a 
túlórák és a ki nem adott pi
henőnapok száma tovább nö
vekedett. Egyre nagyobb aka
dályba ütközik a  szabadságok 
biztosítása is. Ilyen körülmé
nyek között nehéz minőségi 
munkát végezni. Gyakori a 
kocsi- és árusérülés, a  nagy 
teljesítményű gépek ácsorgá- 
sa.

— Sokszor előfordul — foly
tatta Gazsi András —, hogy 
egy dolgozó két-három munka
kört is ellát. Például térfelvi
gyázó, kocsirendező és váltó
kezelő is egyszemélyben. Ez az 
igénybevétel kimerültséghez, a 
szervezet elhasználódásához 
vezet. Sajnos a munkakörül
mények sem ideálisak. A gurí
tóvágányok szennyezettek, 
balesetveszélyesek. A szocia
lista brigádok társadalmi mun
kában* vagonokba rakják 
ugyan az elszóródott árut, ka
száljál? a  gazt, de ennek elle
nére a helyzet nem sokat ja
vul. A kocsik összeakasztását 
sokszor csak az ütközők felett 
átmászva lehet elvégezni.

Lényeges változás történt 
azonban az utóbbi években a 
szociális létesítményeket ille
tően. Rövid idő alatt elkészült

TÖRÖK PETER

és átadták a 400 személyes 
munkásszállást, amely korsze
rű, kielégíti az igényeket Épí
tik a kétezer adagos üzemi 
konyhát is. Megkezdték Gu- 
bacson az új szociális létesít
mény kivitelezését, és korsze
rűsítik a  térvilágítást. Sajnos a 
meglévő régebbi létesítmé
nyek, szolgálati helyek állaga 
romlik. Ennek következtében 
már több őrhelyet — életve
szély miatt — le kellett bonta
ni. Az öltözők, mosdók, egész
ségügyi helyiségek egy része 
használhatatlan. Az üzem- 
szemléken megállapított hiá
nyosságokat nem pótolják; a  
dolgozók úgy vélik, hogy javí
tás helyett csak az aktákat to
logatják. Az üzemi demokrá
cia fórumain is elhangzottak 
m ár ezek a  gondok, a  válaszok 
lényege azonban az, hogy ka
pacitás hiányában azok nem 
orvosolhatók.

A határozatban megfogal
mazottak és célkitűzések meg
valósításához a jó szándék ke
vés! — m utatott rá  a  küldött. 
Tettekre, kezdeményezésre, 
következetességre van szükség.

telepállomások ne csak a sa
ját, hanem a többi szolgálati 
hely dolgozóinak foglalkozta
tását is tekintsék szívügyük
nek!

A felszólaló befejezésül je
lentette a  kongresszusnak, 
hogy a záhonyi üzemigazgató
ság munkáskollektívája a no
vember 5-én tartott brigád ve
zetői tanácskozáson döntött 
arról, hogy csatlakozik az uzs- 
gorodi aligazgatóság vasuta
sainak az SZKP XXVI. kong
resszusa tiszteletére indított 
munkaversenyhez.

A  minőségi sport mellett 

a tömegsportot is támogatjuk

A  munkaverseny-célkitűzóseket 

a lehetőségekhez kell igazítani

gyón komoly dolog, amit csi
nálunk. Hiszen olyan lehető
ségeket kaptunk, hogy min
denről elmondhatjuk vélemé
nyünket, ami az iskolában, ' a

A győri szakszervezeti bi
zottság titkára, Kedves Ferenc- 
né lépett ezután a mikrofon
hoz. A szocialista munkaver
seny eddigi tapasztalatairól 
szólva elmondotta, hogy a  jö
vőben a  legfontosabb cél a 
meglévő versenyformák ösz-

szehamgolása, értékelhetabb 
célkitűzések kidolgozása. Az 
igazgatóságok, az állomások, 
az üzemfőnökségek és határál
lomások egymás közötti verse
nyét úgy kellene megszervez
ni, hogy a címek odaítélése va
lóban a teljesítmény alapján

Szót kapott a  kongresszuson 
a Szombathelyi Haladás Sport- 
egyesületének elnöke is. Rész
letesen beszámolt az egyesület 
munkájáról, eredményeiről és 
gondjairól. Fejlődésüket bizo
nyítja az is, hogy amíg 1975- 
ben 210 olimpiai pontot szerez
tek a versenyzők, addig 1979- 
ben m ár 379-et. Ezzel az ered
ménnyel az ország négyezer 
sportegyesülete közül a 10. he
lyen' állnak. Szaporodott a 
nemzetközi első osztályú mi
nősítést szervezett versenyzők 
száma is. 1975-ben 22, tavaly 
pedig 42 versenyzőt hívtak 
meg a különböző sportágak vá
logatott keretébe. Az elmúlt 
években atlétikában, labdarú
gásban, ökölvívásban,' súly
emelésben és vívásban képvi
selték hazánk színeit a nem
zetközi bajnokságokon.

A minőségi sporton kívül az 
egyesület — a területi szak- 
szervezeti bizottsággal közösen 
— törődik a tömegsporttal, a 
vasutasok testedzésével is. Na
gyon népszerű a szolgálati fő

nökségek és a bázisvállalatok 
közötti versengés a  Haladás 
tömegsport-kupáért. Ez a ver
seny nyolc sportágiban, egész 
évben sportolási lehetőséget 
biztosít a  nőknek és férfiak
nak.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Vita a beszámolók és a határozati javaslat felett
(Folytatás a 7. oldalról.)

A (kongresszus másnap dél
előtt 9 órakor folytatta (mun
káját. A meghívott vendégek 
között ezúttal jelen volt Ja
kab Sándor, az MSZMP Köz
ponti Bizottságának tagja, a

KAJCSA JÓZSEF:

SZOT főtitkár-helyettese és 
Baranyai Tibor, az MSZMP 
Központi Bizottságának osz
tályvezetője.

Az elnöki tisztet betöltő Tol
nai Ildikó elsőnek Kajcsa Jó
zsefnek adta meg a szót.

A  nyugdíjasok hálásak 
a vasutasszakszervezetnek

Több m int száztízezer vas
utas nyugeliátott nevében üd
vözölte a  kongresszust, és 
mondott köszönetét azért a 
gondoskodásért, amiben a 
szakszervezet részesíti őket. 
Mint hangsúlyozta, a nyugdí
jasok nagyra értékélik, hogy a 
titkárság esetenként megszer
vezi a veteránokkal, a tudomá
nyos élet területén társadalmi 
munkában tevékenykedők ta
lálkozóját. Hasznosak a külön
böző szolgálati főnökségeken 
megrendezésre kerülő fóru
mok, aktivista értekezletek is.

A nyugdíjasok messzemenő 
helyeslésével és elismerésével 
találkozik, hogy a nehéz kö
rülmények között élő alacsony 
nyugdíjat élvezők a vonyarc- 
vashegyi és balatonfüredi üdü
lőben 1 hónapos díjmentes szo
ciális gondozásban részesül
nek. Harkányfürdőn és Zala
kor oson pedig évente 120 jól 
dolgozó nyugdíjas társadalmi 
aktivista kap lehetőséget 
gyógy házi beutalásra.

A Vasutasok Szakszerveze
tének tehát nincs szégyenkezni 
valója. Az adott lehetőségek
hez mérten sokat tett az időis 
nyugdíjas dolgozók megbecsü
lése, a rvehéz körülmények kö
zött élő alacsony nyugdíjasok 
helyzetének javítása érdeké
ben. Az elismerésre méltó tö
rekvések és eredmények mel
let azonban nem hallgatta el 
adókat a gondokat sem, ame
lyek a nyugdíjasokat foglal
koztatják.

Kajcsa József ezután a 
nyugdíjas vasutasok foglalkoz
tatásának lehetőségeivel fog
lalkozott. Mint mondotta, a fi*

PULLAI ÁRPÁD:

zikaá munkakörökből nyugdíj
ba vonulók többsége olyan, 
akik teljes munkaidőben való 
foglalkoztatást az ösztönző 
nyugdíjrendszer ellenére sem 
vállalnak, erre m ár fáradtak
nak érzik magukat. Részmun
kaidőben való foglalkoztatá
sukra pedig csak más vállala
toknál, szövetkezeteknél nyílik 
lehetőség, ott a vasutas nyug
díjasok nagyon keresettek, 
m ert fegyelmezetteknek, meg
bízhatóknak, jó szakemberek
nek tartják őket.

— Sajnos sok olyan tapaszta
latunk gyűlt össze, hogy a vas
úton a  meglevő munkaerő
hiány ellenére sem helyeznek 
súlyt a nyugdíjasok részmun
kaidőben való foglalkoztatásá
ra, de a  volt m unkatársak sem 
látják őket m indenütt szívesen 
— mondotta befejezésül.

A vasát munkájában alapkövetelmény 

a fuvaroztatók megnyerése, jó kiszolgálása

Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter a  Minisz
tertanács és a KPM megbízásá
ból köszöntötte a kongresszust, 
majd hozzászólásának első ré
szében az V. ötéves tervidő
szakban elért eredményekről 
és a  fogyatékosságokról be
szélt. A mérleg egyik serpe
nyőjében tehát ott vannak a 
csábító számok, a másikban a 
kielégítetlen igények. Az utób
bival kapcsolatban a  miniszter 
egyetértett azokkal, akik kifo
gásolták a  szolgáltatások mi
nőségét. Jellemző példaként 
em lítette a személyszállító vo
nattok alacsony sebességét, 
gyakori késlsét, a tisztaság 
hiányát. A gazdálkodás olda
láról nézve pedig a  kocsifordu
ló időt, a rendező pályaudvarok 
elégtelen kapacitását és a  frek
ventált helyek munkaerőgond
jait említette.

— Ezt azért kell kritikusan 
vizsgálni, mert a jövőben rész
ben ezekre a kérdésekre, gon
dokra kell nagyobb figyelmet 
fordítani — hangsúlyozta a

miniszter, majd rátért a VI. 
ötéves terv főbb feladatainak 
ismertetésére. — A következő 
tervidőszakban mintegy 41— 
42 milliárd forintot fordítunk a 
vasút fejlesztésére. Ez jelentős 
összeg. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy a> népgazdaság 
szállítási feladatainak még 
jobb, hatékonyabb teljesítését 
elősegítő munkaterületek fej
lesztésére kölltsuk el. Ez azért 
is alapkérdés, mert a vasút 
gazdálkodása a következő 
évékben nem áll meg a lábán, 
ha a minőség a főbb területe
ken nem javul.

A vasút gazdálkodásával 
kapcsolatban különösen figye
lemre méltó az, amit a minisz
ter mondott:

— Olyan időszakban, ami
kor a  vasút szállítási teljesít
ménye valószínűleg nem fog 
emelkedni a következő 5 éves 
tervidőszaknak nagy kérdés, 
hogy a vasútra hogyan kerül 
oda az áru. Elmúlt az az idő, 
amikor a  fuvaroztatók hívás 
nélkül is jöttek. Ma m ár több 
olyan szektor van a  szállítás
ban, amely versenytársa a 
vasútnak. Ezért nagyon meg
gondolandó egy olyan minisz
teri rendelet, amely adminiszt
ratív úton rendeli el bizonyos 
fajta áruk vasútra terelését. 
A vasút szerezze meg az árut 
kereskedelmi tevékenységgel, 
egy új gazdálkodási politika 
eszközével és ne várja azt, 
hogy önmaguktól jönnek a  fu
varoztatók. A vasútnak kell 
menni a fuvaroztatókhoz. Ez 
minőségi különbség. Ilyen vo
natkozásban szerintem a 
vasútnak nincsen nagy és nin
csen kis főnöke és állomása.

Arra is szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy a  vasút a nép
gazdaságnak óriási valutab 
vételt jelent, abból a szem
pontból, hogy teljesítményé
nek ma m ár több mint 50 szá
zaléka — földrajzi helyzetünk

ből adódóan — export, import, 
és tranzit tevékenység. Ez egy 
jó üzletág' Magyarországon' és 
különösen nagy figyelmet 
kell fordítaná arra, hogy a 
tranzit, export és import szál
lítások megfelelő minőségiben, 
gyorsasággal és biztonsággal 
történjenek.

Ezek mind anra figyelmez
tetnek, hogy a vasút gazdálko
dásában, egész tevékenységé
ben nagyobb követelményéket 
állítsunk a vezetők elé. Iibt nem 
a vezérigazgatóságról' van csu
pán szó, hanem minden terü
letről, minden szolgálati hely
ről,. m ert mindenütt nagyob
bak a  követelmények. Az elő
rehaladás érdekében sok min
denen változtatná keli. Azon a 
hibás szemléleten is, mely sze
rint munkánkban nincs szük
ség az észre. Igenis szükség 
van. E tekintetben óriási szel
lemi erő áll a  vasút rendelke
zésére.

A hatékonyabb munka ér
dekében még egy dologra fel 
szeretném hívná a figyelmet. 
Eddigi tapasztalataink szerint 
a vasúton nincs kihasználva 
eléggé a műszaki szakemberek 
tehetsége. Pedig egy ilyen gaz
dasági és műszaki váltás pe
riódusában, am it most a  vasút 
átél, a  műszaki értelmiség a 
mérnökök, közgazdászok, tech-

DR. TARI ENDRE

nikusok munkája segítőszán
déka nélkül szintén nem lép
hetünk előbbre. Még egy olyan 
területe van a vasútnak, amire 
szeretném ráirányítani a fi
gyelmet. A járműjavítókról 
van szó. Rájuk egyrészt a  gaz
dálkodás, másrészt a műszaki
technikai színvonal tekinteté
ben sokkal jobban kellene tá
maszkodniuk a vasút vezetői
nek.

A miniszter beszélt a  mun
kaerő-helyzetről és a szociál
politikáról is. A munkaerővel 
kapcsolatban rám utatott: rend
kívül fontos, hogy a létszám- 
csökkenést, vagy állítsuk meg, 
vagy minden eszközzel, az 
erőket koncentrálva, az úgy
nevezett frekventált helyekre, 
a rendező pályaudvarokra irá
nyítsuk a figyelmünket. A kö
zös gondokat együttesen kell 
megoldani.

— Itt a kongresszuson is be
bizonyosodott, hogy célunk 
közös, akaratunk, törekvésünk 
azonos. Ha ehhez a feltételek 
rendelkezésünkre állnak, ak
kor a vasutas-szakszervezet
nek ennek a kongresszusnak 
megvan az erkölcsi alapja ah
hoz, hogy a jövőben, a határo
zatokat végrehajtva, tovább 
öregbítsék a vasút a vasutasok 
hírnevét — fejezte be felszóla
lását a miniszter.

A  vasát nagy gondot fordít 
az egészségügyi létesítményekre

A vasútegészségiügyi igazga
tóság vezetője hozzászólásában 
kiemelte azokat az eredmé
nyeket, amelyek a két kong
resszus között születtek az 
egészségügyi ellátásban. Töb
bek között elmondotta, hogy a 
vasút nagy gondot fordított a 
létesítmények felújítására, re
konstrukciói ára. Például meg
újult a hévízi, a balatonfüredi 
szanatórium, elkészült a köz
ponttá rendelőintézet Budapes
ten, Szegeden, Nagykanizsán, 
és Celldömölkön, Sopronban 
pedig az orvosi rendelő.

Folytatódik a MÁV-kórhóz 
rekonstrukciója is. A cél a mi
előbbi átadás. Ennek érdeké
ben az ÓTA által biztosított 
pénzt koncentráltan használ
ják fel.

A következő ötéves tervek
ben további beruházások meg
kezdését is célul tűzték. Pé
csett és Szombathelyen rende
lőintézet, a Szabadság-hegyen 
gyermekgyógyház, Harkány, 
bán gyógyház, Pécelen pedig 
betegotthon létesítését terve
zik.

Dr. Tari Endre ezután a kö
zelmúltban megalakult egész
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ségügyi szakszervezeti közép
szerv fontosságáról beszélt. Se
gítségévéi sokat fejlődhet az 
egészségügyi dolgozók társa
dalmi aktivitása, az üzemi de
mokrácia, az érdekképviselet, 
és nem utolsósorban a beteg
ellátás színvonala.

Színvonalas vita volt
Az elnök dr. Tari Endre fel

szólalása titán lezárta a vitát, 
majd felkérte Koszorús Fe
renc főtitkárt, válaszoljon a 
vitában elhangzottakra.

— Ügy érzem nem túlzók, ha 
azt mipndom, hogy a kongresz- 
szus vitája, légköre is hű ke
resztmetszetét adta szakszerve
zetünk életének, Ötévi tevé
kenységének — kezdte vála
szát a főtitkár —. Szóba került 
itt szinte minden olyan kérdés, 
ami bennünket és tagságunkat 
egyaránt foglalkoztat. A más
fél napos vita során elhangzott 
24 hozzászólás a legfontosabb 
kérdésekben teljesen egységes 
képet rajzolt elénk. Külön 
öröm számomra, hogy vala
mennyi felszólalót nagy fele
lősségérzet hatott át. Nem pa
naszokat hallottunk itt, nem 
számlákat nyújtottak be az el
várásnak, hanem arról beszél
tek, azt keresték: hogyan segít
hetünk közösen gondjainkon, 
hogyan őrizhetjük meg, tartó
síthatjuk eredményeinket.

Szóba kerültek a vasút és a 
vasutasság helyzetével kapcso
latban az egész népgazdaság, 
az egész ország eredményei és 
feladatai is. Természetes do
log ez, hiszen a vasút az infra
struktúra egyik legfontosabb 
részeként a népgazdaság vala
mennyi ágazatával a legszoro
sabb kapcsolatban, van. Ennél 
fogva az ipar, a  mezőgazdaság, 
az export és az import legki
sebb rezdüléseit is azonnal 
érezzük munkánkban.

A vitában részt vevők is reá

lisan értékelték a népgazdaság 
helyzetét, ¡beleértve a  nemzet
közi körülményeket és saját 
gondjainkat is. Széles körű po
litikai és gazdaságpolitikai tá
jékozottság, nagyfokú realitás 
csendült ki minden hozzászó
lásból. Kevés olyan igény 
hangzott el, amely a lehetősé
geket nem megfelelően érté
kelte volna és amelyről azt 
kellene mondanunk, hogy rö
vid, vagy hosszabb távon nem 
valósítható meg.

Külön is szeretném megkö
szönni Óvári Miklós, Sólyom 
Ferenc és Pullai Árpád elvtár
saknak, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték kongresszusun
kat, továbbá azt, hogy az álta
luk képviselt testületek, illetve 
szervek részéről elismerték 
munkánkat, hogy értékes ja
vaslatokkal segítettek és to
vábbi támogatásukról biztosí
tottak bennünket. Mi, a m a
gunk részéről eT jövőben sem 
nélkülözhetjük a  párt irányítá
sát, a SZOT útmutatásait, va
lam int a  KPM jó együttműkö
dési készségét.

Befejezésül a központi veze
tőség nevében megköszönte a 
bizalmat, s a két kongresszus 
közötti időszakban nyújtott se- 
gíséget és kérte a kongresszust, 
hogy fogadja el az írásos do
kumentumokat, s a szóbeli be
számolókat.

A kongresszus elfogadta a 
központi vezetőség beszámoló
ját, a számvizsgáló bizottság 
és a  1/2 százalékos ÖTA ügy
kezelési bizottság jelentését, a 
hozzászólásokra adott választ,

s mivel a központi vezetőség és 
a számvizsgáló bizottság man
dátuma lejárt a  küldöttek hoz
zájárultak felmentésükhöz.

Ezután került sor a  második 
napirendre: a 93 tagú közpon
ti vezetőség, a 13 tagú szám- 
vizsgáló bizottság, és a magyar 
szakszervezetek XXIV. kong
resszusára 36 küldött megvá
lasztására. Az ezzel kapcsola
tos írásos javaslathoz Kulcsár 
József, a  jelölő bizottság elnö
ke fűzött indoklást. Miután a 
küldöttek megszavazták a je
löltek szavazó listára történő 
felvételét Volosinovszki János 
a szavazatszedő bizottság elnö
ke ism ertette a szavazás mód
ját, majd a küldöttek az ur
nákhoz vonultak és leadták 
szavazatukat.

A szavazás után aiz újonnan 
megválasztott központi vezető, 
ség és a számvizsgáló bizott

ság m egtartotta első üléséi A 
központi vezetőség titkos sza
vazással megválasztotta a Va
sutasok Szakszervezete elnö
k éi aleflnökeit, főtitkár á l tit
kárait, valam int az elnökség 
és a  titkárság tagjait. Ezután 
nyílt szavazással megerősítette 
beosztásukban a  központi ve
zetőség osztályvezetői! a Ma
gyar Vasutas felelős szerkesz
tőjét. Végül elfogadta a  köz
ponti vezetőség m ellett műkö
dő munkabizottságok vezetőit 
és tagjait.

Az újonnan megválasztott 
testületi tagoknak elsőként 
Koszorús Ferenc főtitkár gra
tu lált és valamennyi ük nevé
ben megköszönte a bizalmat.

A  Vasutasok Szakszervezete 
X. kongresszusa az elnöklő 
Tolnai Ildikó zárszavával, il
letve az Intemacionáléval ért 
véget.

A X. kongresszus 93 tagú 
központi vezetőséget választott. 
Tagjai a következők: Balázs 
Ágnes árupénztáros, Székesfe
hérvár Körzeti Üzemfőn.; dr. 
Balázs Ákos osztályvezető, 
Vasutasok Szakszervezete; Ba
logh József pb-titkár, Szeged 
V asútigazga tóság; Baranyai 
Zoltán osztályvezető, Vasutasok 
Szakszervezete; Biri Sándorné 
csoportvezető, Szombathely 
Vasútigazgatóság; dr. Bordi 
István osztályvezető, Vasutasok 
Szakszervezete; Borsy Sarolta 
forg. szóig, tevő, Nyíregyháza 
Üzemfőn.; Bónis Lajos osztály- 
vezető, GySEV Igazgatóság 
Sopron-; Bucholcz Sándorné 
pénztáros, Kál-Kápolna állo
más; Bukta János műszerész, 
Miskolc BBFF; Czubor József 
vonatvezető, Mátészalka állo
más; Dénes Sándor osztály- 
vezető, Vasutasok Szakszerve
zete; Duró Miklós felszolgáló, 
Utasellátó V.; dr. Fehérvári 
László szakosztályvezető h., 
GySEV Vezérigazgatóság; Fe
jes István állomásirányító, 
Miskolc rendező pu.; Fekete 
Sándor vili. mozdonyvezető, 
Bp. Keleti vont. főn.; Feleki 
Pál igazgató, Szentes Építési 
főn.; Fodor Sándor vizsgáló 
főkalauz, Miskolc-Tiszai pu.; 
Gazsi András térfelvigyázó, 
Bp. Ferencváros áll.; Gazsi La- 
josné ügyintéző, Szeged Vasút
igazgatóság; Gáspár Im rénédr. 
osztályvezető, Vasutasok Szak- 
szervezete; Gombos Attila szb- 
titkár, Pécs BFF; dr. Gróf Jó
zsef nyugdíjas; Gyócsi Jenő 
nyugdíjas; Hajas Endre terü
leti szakszerv, bizottsági titkár. 
Szombathely; Halmay Árpád 
területi szakszerv. biz. titkár, 
Pécs; Hederics Jeromosné forg. 
szóig, tevő, Körzeti Üzemfőn., 
Kecskemét; Henyei Ferenc 
vszb-titkár, Utasellátó; Honos 
Antal műszerész, Dombóvár 
BFF; dr. Horváth Attila politi
kai munkatárs, MSZMP KB; 
Horváth Béla asztalos, Szeged 
Körzeti Üzemfőn.; Horváth Fe
renc üzemfőn. h., Veszprém 
Körzeti Üzemfőn.; Huszka Sán
dor segédvezénylő, Székesfe
hérvár Körzeti Üzemfőn.; Jauk 
Ferencné naplózó, Pécs állo
másfőn.; Juhász Ferencné Utas
ellátó területi ig., Miskolc; 
Kajcsa József nyugdíjas; Ka
rács Erzsébet forg. szóig, tevő, 
Püspökladány állomásfőn.; 
Kedves Ferencné sab-titkár, 
Győr Körzeti Üzemfőn,; Kele
men József bizt. techn. felül
vizsgáló, Szombathely Vont. 
főn.; Kerekes Sándor vonal
gondozó, Szekszárd Pft. főn.; 
Keresztúri Ferenc főmérnök. 
Landler Jenő Járműjavító 
Üzem; Király Károlyné mun
kavédelmi ügyintéző, Bp. Ke
lenföld állomásfőn.; Koncz Jó
zsef szb-titkár, KPM Vasúti 
Főosztály; Korponai Lajos szb- 
titkár, Debrecen Járműjavító 
Üzem; Koszorús Ferenc főtit
kár, Vasutasok Szakszervezete; 
Kovács Győző lakatos, Celldö- 
mölk Építési Főn.; Kovács 
László osztályvezető, Utasellátó 
Váll.; Kovács Sándor szb-tit
kár, Dombóvár Üzemfőn.; 
Kulcsár József igazgató, Deb
recen Vasútigazgatóság; Kul
csár Lajos villanyszerelő. Bp. 
Hídépítési Főn.; Lélesz István 
személyzeti vezető, Debrecen 
Építési Főn.; Lengyel Zoltán 
ügyvezető elnök h., Vasutasok 
Ált. Bizt Egyesület; dr. Lu- 
gossi József területi szaksz. biz. 
titkár. Szeged; Makkai László 
pb-titkár. MSZMP MÁV Mis
kolci Biz.; Marton György 
mozdonyvezető, Miskolc Von
tatási Főn.; Márkus Imre

Szakszervezete 
íségének tagjai

csapágykiöntő, Szombathely 
Járm űjavító Üzem; Mészáros 
József lakatos csoportvez., 
Debrecen Járm űjavító Üzem; 
Molnár Gábor állomásfőnök, 
Bp. Keleti pu.; Molnár György 
igazgató, SZOT Balatonfüredi 
Közp. Iskola; Molnár László 
ügyvezető elnök, Vasutas Biz
tosító Egyesület; Molnár Sán
dor üzemgazd. előadó, Oros
háza állomásfőn.; Molnár Ti
bor dízellakatos, Nagykanizsa 
Uzemfőn.1, Mozsár Tibor mű
szaki ügyintéző, Vasútegész- 
ségügyi Igazgatóság; Nagy Ist
vánná pénztárfőnök, Debrecen 
állomásfőn.; ócsai Józseíné 
munkaügyi ügyintéző, Kazinc
barcika Körzeti Üzemfőn.; 
Opauszki János művezető, Bé
késcsaba Körzeti Uzemfőn.; 
Pady Géza pb-titkár, Buda
pesti Vasútigazgatóság; PáLfi 
József mozdonylakatos, Záhony 
Vontatási Főn.; Páti László dí
zelmozdonyvezető, Zalaeger
szeg Körzeti Üzemfőn.; Pö- 
haczker Attila műszerész, Zá
hony BFF; Pere József osztály- 
vezető, Vasutasok Szakszerve
zete; dr. Radnai Jenőné igaz
gató, Kaposvár MÁV Nevelő- 
otthon; Rétfalvi Tibor ügyve
zető elnök, MÁV Első Biztosító 
Egyesület; Révay Sándor szb- 
titkár, Járm űjavító Üzemek 
Szakszerv. Biz.; Siklósi László 
szb-titkár, Miskolc Járműjavító 
Üzem; Simon Miklós műve
zető, Szombathely BFF; Simon 
János szb-titkár, GySEV Igaz
gatóság, Sopron; dr. Szabó 
Miklós területi szakszerv. biz. 
titkár, Budapest; Szádóczky 
István osztályvezető, Vasuta
sok Szakszervezete; Szemők 
Béla kv-tiitkár, Vasutasok 
Szakszervezete; dr. Tegzes Er
zsébet szb-titkár, Vasútegész
ségügy Szolgálat S2b.; Tolnai 
Ildikó kv-titkár, Vasutasok 
Szakszervezete; Sz. Tóth And
rás vállalati szakszerv. biz. tit
kár, GySEV; Tóth Jánosné 
szb-titkár, Központi Hivatalok, 
Intézmények Szakszerv. Biz.; 
Tóth Lajosné -ügyintéző, BVKH; 
Töllyné Pogács Rózsa szb-tit
kár, Építési Főnökségek Szak- 
szerv. Biz.; dr. Ttiuróczy Zsu
zsanna ov. főorvos, Budapest 
MÁV Kórház; Valkai Csaba 
műszaki diszpécser,. Szentes 
Körzeti Üzemfőn.; Varga An- 
domé röntgenasszisztens, Szol
nok MÁV Kórház; Verba Fe
renc szb-titkár, Záhony Kör
zeti Üzemfőn.; dr. Veress Lász
ló igazgató, Szeged MÁV TEK.; 
Volosinovszki János területi 
szakszerv. biz. titkár, Debre
cen ; Zom bori Lajos területi 
szakszerv. biz. titkár, Miskolc.

A számvizsgáló bizottság, az 
elnökség, a  titkárság tagjai
nak, valamint a magyar szak- 
szervezetek kongresszusi kül
dötteinek, a központi vezető
ség osztályvezetőinek és a 
munkabizottságok vezetőinek 
névsorál valamint a határo
zat (teljes szövegét következő 
lapunkban közöljük.

MAGYAR VASUTAS 
a  V asutasok Szakszervezetének 
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Az elnökség napirendjén 
Kitüntetések ,

° A  M Á V  1981. évi vállalati terve
Kommunista műszak 

a m iskolci vontatásnál
A  miskolci vontatása főnök* 

ség KISZ-szervezete november 
7. tiszteletére kommunista 
műszakot rendezett. A fia
talok felhívásához az idősebb 
dolgozók, szocialista brigádok 
tagjai, valamint brigádon kí
vüliek egyaránt csatlakoztak.

Az október 20-tól 3-ig terje
dő időszakiban minden dolgozó 
a saját munkaterületén vég
zett társadalmi munkáit. így a 
kommunista műszakon össze
sen 483 dolgozó 2882 társadal
mi munkaórát dolgozott, mely
nek 63 699 forint votot az érté
ke. Az összeget a KlSZ-aílalp- 
ra fizették be.

A te s tü le t e lfogadta a M A V Védőfelszerelési Szabályzatot
A  Vasutasok Szakszerveze

tének X. kongresszusán meg
választott, új összetételű el
nöksége november 20-án ülést 
tartott. Napirendjén szerepelt 
a M ÁV 1:981. évi vállalati ter
ve, a M ÁV új Véd «felszere
lési Szabályzata, valamint a 
bizalmi testületek működésé
nek tapasztalatait összegező 
előterjesztés.

■Elsőnek a M ÁV vállalati 
tervét magába foglaló vaskos 
előterjesztést vitatta meg a 
testület. A  tervjavaslat alap
vető célkitűzése a népgazda
ság várható számítási igényei
nek .maradéktalan kielégítése 
mellett 'a vállalati gazdálko
dás hatékonyságának javítása.

A . személyszállításiban . 288 
millió utas és a 13 millió 940 
ezer utaskilométer teljesít
ménnyel kis mértékű növeke
dést terveztek. Ez reálisnak 
látszik. Teljesítése a minőségi 
mutatók emelésével megold
ható.

A 133 millió tonnás áru- 
szállítási terv és a 24 millió 740 
ezer árutonna-kilométer telje
sítése már nehezebb feladat
nak látszik. Ezt a tervjavas
lat területi vitái során is so
kan megkérdőjelezték, mert 
kissé tűLfeszítettnek értékel
ték. Ilyen aggályok az elnök
ség ülésén is elhangzottak. 
Kétségtelen, hogy ez az 1980. 
évi várható teljesítéshez ké-

1 9 8 1 .  ja n u á r  1 - t ő l  m e g s xű n ik  a  b e té tfü ze t

A  zöld, arcképes igazolvány 
összvonalas szabadjegyként szolgál

jegyárak alkalmazása, ameA  Magyar Menetkedvezmé-1 
nyi Egyezségbe tartozó közle
kedési vállalatok alapszabálya 
1*948. január l-tő l érvényes. 
Az elmúlt, ¡több mint -három 
évtized alatt bekövetkezett 
változások szükségessé tették 
a szabályzat korszerűsítését, 
átdolgozását. A  cél többek 
között a MÁV-ra háruló ter
hek mérséklése, a jegyek ki-1 
szolgéltatálsának egyszerűsíté
se, az adminisztráció csök
kentése volt.

A  Menetkedvezményi Egyez-1 
ségben részes közlekedési vál
lalatok közötti új megállapo
dást a GYSEV, a M ÁV, a\ 
MAHART és az Állami Erdei 
Vasutak (ÁEV) kötötte meg. 
A  megállapodás, amely 1981. 
január 1-től érvényes, a kö
vetkező fontosabb módosítá
sokat tartalmazza.

A  tényleges, M ÁV és 
GYSEV dolgozóinak zöld, 
arcképes igazolványa — a 
MÁV és a GYSEV összes vo
nalán — bármely vonatne
men, a kocsiosztálynak meg
felelően korlátlan számú, díj
mentes utazásra jogosító össz- 
vonaStas szabadjegyként szol
gál, a magánjellegű és a hi
vatalos utazásoknál egyaránt. 
A MiAiHAiRT járatain és az 
ÁEV vonalain személyzetű 
menetjegy váltására jogosít.

A  tényleges M ÁV- és a 
GYSEV -dolgozók családtagjai, 
illetve 1901. január 1-ét kö
vetően nyugdíjazott alkalma
zottai piros színű, arcképes 
igazolványa bármely vonat- 
nemen és a MAHART, vala
mint az ÁEV járatain korlát
lan számú személyzeti menet
jegy váltására jogosító útiok
mányként szolgál. Ez a (ked
vezmény csak magán1 j eflleg ű 
utazáshoz vehető igényibe, 
munkábajáráshoz havijegyet 
kell váltani.

A  Menetkedvezményá Egyez
ségben részes M AHART és 
ÁEV tényleges dolgozói 198,1. 
január 1-től magánjellegű 
utazáshoz zöld, arcképes iga
zolvány helyett páros színű 
igazolványt kapnak — ugyan
úgy, mint a vasutas dolgozók

családtagjai —, amelynek 
alapján korlátlan számú sze
mélyzeti menetjegyet válthat
nak.

A  M AHART és az ÁEV 
tényleges dolgozóinak család
tagjai és az 1981. január 1-től 
nyugállományba vonuló dol
gozói .piros színű igazolványt 
kapnak. Ennek alapján ma
gáncélú utazásra korlátlan 
számú személyzeti jegy váltá
sára jogosultak.

A  fentiekben felsoroltak ré
szére 1981. január 1-től a zöld 
és piros színű igazolványok
hoz egyaránt megszűnik a be
tétfüzet (szabadjegy). A  sza- 
badjegykedvezmény megszű
nését azonban ellensúlyozza a 
menetkedvezményi szolgálat 
korszerűsítése keretében ki
alakított és 1980. júniusától 
érvényes személyzeti menet-

lyek hdsszabb távon, az addi
giaknál jóval kedvezménye
sebbé teszik az utazást.

A  piros színű arcképes 
igazolvánnyal rendelkezőknek 
lehetőségük van arra, hogy a 
M ÁV jegypénztárainál elővé
teliben, (keletbélyegzés nélkül 
egyszerre több utazáshoz 
szükséges személyzeti menet
jegyet váltsanak.

A  M ÁV és a GYSEV tény
leges dolgozói, óvodába és is
kolába járó gyermekei és a 
nyugdíjasok naponkénti uta
zására továbbra is változatlan 
marad a szaibadjegykedvez- 
ményre jogosultság.

A  törzsgárdatagok részére 
rendszeresített szabadjegyked- 
vezmény továbbra is érvé
nyes.

pest tonnában 1,5, árutonna- 
kilométerben 2,1 százalékos 
növekedést jelent, de a meg
levő kapacitás tervszerű 
kihasználásával, jó ke
reskedelmi politikával, ak
tív fuvarszervező tevé
kenységgel az ez évinél na
gyobb feladatok is megold
hatták. Hiszen az elmúlt 
években többször is volt iá  
példa, hogy a vasút 2-3 m il
lió tonnával is túlszárnyalta 
előző évi teljesítményét. Miért 
ne sikerülne ez jövőre, a VI. 
ötéves terv első évében?

Az elnökség megállapította, 
hogy a MÁV 11901. évii válla
lati tervjavaslata alapjában 
megfelel a követelményeiknek. 
A rendelkezésre álló eszközök 
elosztása átgondolt, a VI. öt
éves terv, és a jelenlegi terv
koncepció figyelembevételével 
készült. A testület végül is, 
a vitában elhangzott javasla
tok figyelembevételével, elfo
gadta az előterjesztést.

A  második napirendi ponit 
keretében a MÁV Védőfelsze
relési Szabályzatát vitatta 
meg az elnökség. A  régi át
dolgozását, korszerűsítésiét 
több tényező is indokolta. 
Egyrészt az egységes Ruháza
ti Utasítás megjelenése óta 
végrehajtott felsőbb jogsza
bály-módosítások, másrészt a 
Vasutasok Szakszervezetének 
az a jogos igénye, hogy a 
vasutasok .ruházati ellátása, a 
törvényes előírásoknak meg
felelően 'kerüljön rendezésre.

A z elnökség az előterjesz
tést elfogadta, egyiben felkér
te a MÁV vezérigazgatóját: 
intézkedjen, hogy a Szabály
zat az MVSZ mellékleteként 
1981. január 1-i hatállyal ke
rüljön bevezetésre.

Ezután a bizalmi testüle
tek működésének tapasztala
tait összegező előterjesztést 
vitatta meg és fogadta el az 
elnökség. (A  tapasztalatokról 
lapunk következő számában 
részletesen tájékoztatjuk ol
vasóinkat.)

Az őszi hónapokban a Dél-Alföldön is tmegnőtt a forgalom. Szegednél, a vasúti Tisza* 
hídon is gyakori látvány az áthaladó tehervonat

(Laczkó Ildikó felvétele)

C sillog  o z  öreg g ő zö s ...

Gárdony állomáson látható ez a 302—610-es pályaszámú, 
kiszolgált öreg gőzös, amelyet a székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökség három, mozdonyvezetőkből álló szocialista 
brigádja, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 63. év
fordulója tiszteletére karbantartott. A  brigád tagjai a 
mozdony egyes alkatrészeit felújították, a rozsdásodó le
mezeket átfestették, leolajozták. Most már ismét feketén 

csillog, fénylik az öreg masina
(Beke József felvétele)

B Ü K I  V Á L T O Z Á S O K
B efejezéshez köze led ik  a z  állom ás  

vágányhálózatának á tép ítése
A  Vas megyei Bük vasút

állomáson a nemrég elkészült 
magasított peron bidtonságo- 
sabbá tette a fe l- és leszállást. 
Az Európa-ihírű gyógyfürdő 
megállóhelyén befejezéséhez 
közeledik a vágányhálózat át
építése. Rövidesen az utolsó, 
a hatodik vágány is elkészül. 
Az átépítés keretéiben' hámom 
magasított peron került kiépí
tésre.

A  felvételi épület túlsó ol
dalán répalhegyeket látunk. 
Németh Jenő állomási önök er
ről a következőiket mondta:

— Hosszú évék után ismét 
van cukorrépa-rakodás Bükön. 
A környező mezőgazdasági 
üzemek termékét mi továb
bítjuk jóval olcsóbban és gaz
daságosabban, mént a Volán. 
Változatlan létszám mellett ok
tóberben 2500, novemberben és 
decemberben várhatóan 4000— 
4000 tonna cukorrépát rakunk 
be és küldünk a cukorgyárak
nak.

— A z idén hogyan alakul a 
személyszállítás?

— A nyár három legerősebb 
hónapjában mintegy tíz szá
zalékkal több, közel 50 ezer 
utas váltott jegyet pénztárunk
nál — válaszolta Németh Je
nő. — Természetesen ennél jó
val itöíbb utas fordult meg az 
állomáson. Újdonság) hogy az 
üdülő vendégek jobb kiszol
gálása érdekében a fürdőnél 
levő SZOT-szállóban kihelye
zett pénztárat üzemeltetünk. 
Valamennyi jegyfajtát kiszol
gáljuk és természetesen a bel
földi expresszvonatokra is 
adunk ki helyjegyet. Áru- és 
személyszálllítási feladatunkat 
jól segíti egyetlen szocialista 
brigádunk, amely a huszon
egy vasutaslétszám nagy részét 
tömöríti. Jó a szomszédos 
Utasellátó büfé étel- és üdítő- 
itail'-tónálata. Gyors és jó ki
szolgálásuk szerves része Bük 
vasútállomás személyszállítá
si színvonala emelésének.

‘ Sz. Jakab

Együttműködési megállapodás
Október 28-án Lovász Lá

zár, a szegedi igazgatóság ve
zetője és Kálmán Mihály, a 
Bebrits Lajos Közlekedési 
Szakközépiskola igazgatója 
négy évre szóló együtműkö- 
dési megállapodást írt alá. A 
megállapodás lényege a fia
talok szakmai képzésének se
gítése, a vasút utánpótlásának 
biztosítása.

Az igazgatóság vállalta, 
hogy gondoskodik a tanulók 
gyakorlati oktatásáról, a tan
év végi gyakorlatok és üzem- 
látogatások szervezéséről. Az 
iskola vasútgépész és híradás- 
technikai ágazatán a szak

munkásképzésben részesülők 
gyakorlati oktatását a szolgá
lati helyeken biztosítják.

Az igazgatóság és az iskola 
között a jövőben rendszere
sebbek lesznek a tapasztalat
cserék. Az igazgatóság vállal
ta a szemléltetőeszközök el
készítését, és lehetővé teszi a 
szaktanárok gyakorlati isme
reteinek bővítését. A  tanulók 
viszonzásként társadalmi 
munkát végeznek majd a szol
gálati helyeken, az igazgató
ság társadalmi rendezvényein 
pedig kultúrműsorral működ 
nek közre.

G. J.

Köszöntjük a magyar szakszervezetek XXIV. kongresszusát!
1
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TÖBBET KELL TÖRŐDNI A BEJÁRÓKKAL

Művelődő miskolciak
Önmagában kevés az akarás és a kezdeményező-készség

A  közművelődési törvény 
gyakorlati megvalósítására a 
MÁV és a Vasutasok Szak-

ciaMsta brigádok kulturális nem képesek a közművelő
vé Holdsaiban fellelhető fór- elésre felhasználni. Pedig mór 
malis vonásokat, a közömbös- az ás előnyös lenne, ha a Ka-

szervezete a M ÁV Hivatalos séget említették, s arról is zindbarcikáiról és a többi zísú-
Lapja 1977. decemberi szá
méiban közzétette a végrehaj
tási utasítást. A  rendelet

szóltak, hogy viszonylag sok folt vonalról (bejáró vasú ta -
a bejáró dolgozó. Mint mond
ták, a (brigádok közül sem

megjelenését követően a Mis- mindig az kapja az eüisme-
kolc—Tiszai pályaudvaron is 
megalakították, a 11 tagú mű
velődési bizottságot. A  bizott
ságban . helyet kaptak azok a 
társadalmi aktivisták, akik 
korábban végzett kulturális és 
közéleti tevékenységükkel ki
vívták a tagság elismerését. 
Igaz, a 'bizottság eddig mlég 
nem jeleskedett, munka tervet 
sem mindig készített, a leg
nagyobb gondot mégis az 
okozta, hogy koordinatív fe l
adatukkal nem tudtak mit 
kezdeni. Ez derült k i Kovács 
Gyula társelnök, forgalmi ok

rést — még az erkölcsit sem 
—, amelyik a termelési fe l
adatok mellett a közművelő
dési törvény végrehajtásán is 
eredményesen dolgozik. Pedig 
a párthatározatok által is 
sürgetett — a végzett munka 
szerinti — differenciálás azt 
követelné, hogy a brigádok 
termelési eredményei mellett 
azt is vegyük figyelembe, ha 
valaki a kulturális vállalások 
teljesítésekor többet tett a 
közösség asztalára.

'Miskolc—Tiszai pályaudvar 
forgalmi és kereskedelmi

tatótiszft szavaiból' is, almikor szakszolgálata mintegy fcét- 
a Tiszán pályaudvar (közmű- ezer dolgozóijának több mint

sok, a vonat indulása előtt a 
resti helyett másutt, kulturál
tan töltenék el az idejüket. A 
vasutas művelődési házat kis
sé távolinak mondják az in
gázók.

Tény, hogy nincs könnyű 
helyzetben a miskolci csomó
pont művelődési bizottsága. 
Van viszont akaraterejük ah
hoz, hogy még átgondoltab
ban dolgozzanak a közműve
lődési törvény és párthatáro
zat megvalósításán. Ha tö
rekvésükhöz megkapják a 
vasutas közösségi, a gazdasági 
és a társadalmi vezetők tá
mogatását is, az eredmények 
sem maradnak majd cl.

Orosz Károly

B R IG Á D N A P L Ó -
K IÁ L L ÍT Á S

A miskolci vontatási főnök
ség szakszervezeti bizottsága 
november 7. tiszteletére bri- 
gádnapló -kiál Utást rendezett. 
A  házigazda szerepét ezúttal 
a leltárcsoport „Május 1.”  szo
cialista brigádja látta el. A 
kiállításon •bemutatott 27 bri
gádnapló hűen illusztrálta a 
szocialista brigádok életét, va
lamint munkáját, melyet a 
szocialista brigódmozgalom 
3-as jelszavának szellemében 
végeztek.

VETÉLKEDŐ
A zalaegerszegi körzeti 

üzemfőnökség KISZ-bizottsága 
november 7-e tiszteletére szel
lemi vetélkedőt rendezett a 
KISZ-alapszervezetek és szo
cialista brigádok részére. A  ve
télkedő győztese a forgalmi 
KISZ-alapfSzervezet csapata 
lett. Holtversenyben második a 
November 7. ¡és a dr. Hambur
ger Jenő szocialista brigád csa
pata.

velőtíésd
geztük.

eredményeit össze

Szépítés nélkül
— Korábban is végeztünk 

ilyen munkát, akár a művé
szeti nevelésre, akár az álta
lános iskolai felnőttoktatásra, 
a tárlatokra, az ismeretter
jesztő előadásokra vagy más 
közművelődési 
gondolák. Az Is igaz, hogy 
kezdetben, tapasztalatok és 
'kellő útbaigazítás hiányában 
a mi üzemi művelődési bi
zottságunk sem helyezett 
megfelelő hangsúlyt a koor
dinatív tevékenységre. Ami
kor értékelő jelentéseket kér
tek tőlünk, úgy ítéltük meg, 
hogy a lakkozott statisztikák
kal csak ámítottuk volna ön
magunkat, és a felsőbb szer
veket egyaránt. Leírhattuk 
volna, hogy a munkásánűve- 
lődés meg a brigádok kultu
rális munkája sikeres, de 
nem tettük.

Pedig jó  néhány kezdemé
nyezésről számot adhattak 
volna. A  társelnök tájékozta
tója szerény és tárgyilagos. 
Tény viszont, hogy a helyi 
vasutas művelődési házzal 
közösen politikai ismeretter
jesztő előadásokat szerveztek 
az állomás szocialista és 
munkabrigádja&nak. Vendé
gül láttak többek között köz
ismert külpolitikai kommen
tátorokat, népszerű fővárosi 
színészeket, tömegszervezeti 
vezetőket. Hazánk felszaba
dulásának 35. évfordulójára 
az MHSZ-szel közösen meg
szervezték a „35 év szabad

kétharmada naponta ingázik 
szolgálati helyére. A  legtöbb
jük a munkaidő után „megy 
a ' vonatom” felkiáltással ma
rad távol a csomóponti mű
velődési lehetőségektől. A  kö
zömbösség miatt sokszor még 
az a kevés kezdeményezés is 
elakad, amit a csomóponton 
elindítanak. Részben megér
tem azt a kocsirendezőt, aki 

eseményre ottjártamkor mondta:
— Rézzé, nekem elég nap

hosszat az ütközők, a nyikor
gó féktu&kák, saruk hangját 
hallgatni, utána felüdülés, ha 
otthon, a háztájiban gyönyör
ködhetek jószágaimban. En
gem ez nyugtat meg, nem az 
ismeretterjesztő előadás.

Javítani kell a propagandát
Ha érthető is, mégsem fo

gadható el az efféle érvelés. 
Már csak azért sem, mert 
Nyékűódlházán, vagy a mis
kolci építési főnökség mun
kásszállóján — a területi 
egészségügyi központtal (közö
sen tartott ismeretterjesztő 
előadássorozaton —, a Vörös
marty Művelődési Ház ludasi, 
putnofcá munkásszállókra 'ki
vitt — csillagászattal, űrhajó
zással kapcsolatos — prog
ramjain sok ingázó is ott 
volt. Hasonló aktivitásra len
ne szükség a Tiszai pályaud
varon. A z egyoldalú szemlé
let, ami gyakran nemcsak a 
kétkezi dolgozóké, hanem a 
vezetőké is, nehezíti a helyi 
társadalmi szervek,.és az üze
mi művelődési bizottság mun
káját.

Ez is egyik oka, hogy Mis-
hazábon’’ vetélkedőt, amely kolcan az általános iskolai
jól szolgálta a hazafias és az 
internacionalista nevelést. A

végzettséggel nem rendelke
zők számát nem sikerült kellő

„J“®. f i ,  szocialista mértékben csökkenteni. Pedig 
brigádok aktivizálásával négy mint Fain György személyzeti
helyi vetélkedőt szerveztek és 
bonyolítottak le.

Eredményesen szervezték 
meg, a propagandisták és az 
oktató tisztek bevonásával a 
tömegpolitikai oktatást. Pedig 
Miskolcon sem volt könnyű 
a szakmai oktatás után ott 
tartani a tagságot. , De szól
hatnánk az 
tudományos
hagyományairól Is. Mégis: a 
legsikeresebbek a csomópon
ton szervezett szakmai tan
folyamok voltak. Ez azért is 
fontos, mert a munkaerő-át
csoportosítás lehetőségét is 
megalapozzák vele.

vezetőtől, a bizottság titkárá
tól megtudtuk, a csomópon
ton jelenleg csaknem négy
százan nem végezték él a 
nyolc általános iskolát, sőt 
analfabéta is dolgozik a pá
lyaudvaron.

—> Kértük már a pártbi- 
• zottság, az állomásfőnökség

egészségügyi és segítségét: támogatják törek- 
ismeretterjesztés veséinket. A  jövőben a terü

leti művelődési bizottságtól 
is több támogatásra számít
hatunk. Nem nyugodhatunk 
bele, hogy a bizottságban 
mindenki saját belátása sze
rint tevékenykedik; s közben 
a kollektív munka háttérbe 
szorul. Javítani kell a propa
gandánkat is. Nem csupán 
többet kellene hallatni ma
gunkról, hanem kezdeménye
zéseinket jobban meg keli is
mertetnünk a csomópont dol
gozóival — summázta a vé
leményeket Fain Gyöngy.

Hátráltató tényezők
— A teljességhez tartozik, 

hogy ezeknek az események
nek a koordinálásában, elő
készítésében a művelődési bi
zottság keveset tett tudato
san — mondta Kovács Ist
ván, a miskolci területi szak- 
szervezeti bizottság kulturá
lis, agítációs és propaganda 
bizottságának vezetője. — 
Igaz, a bizottság tagjai külön- 
külön segítették a szervezést, 
de nem úgy, mint a pálya
udvari (közművelődés irányí
tásával megbízott tisztségvi
selők. A  termeléscentrikus 
szemléleten az utóbbi hóna
pokban túlléptünk ugyan és 
a vezetők megértették a ter
melés és a közművelődés 
egészséges összhangjának fon
tosságát.

Beszélgetőpartnereim a köz- 
művelődést hátráltató ténye
zők közül kiváltképp a szór

Kulturált várótermet
A  választások után újjá

szervezték a csomópont mű
velődési bizottságát. Arra tö
rekedtek, hogy a hatáskörüleg 
hozzájuk tartozó Felsőzsolcá- 
ról és Diósgyőrből is legye
nek köztük aktivisták. Olya
nok, akik ötletet, javaslatot 
is adnak a további munká
hoz.

A  miskolciaknak nincs kul
turális célra alkalmas váró
termük, klubszobájuk. A  pá
lyaudvaron dolgozók szociális 
körülményei rosszak. A  bejá
rók várakozási idejét úgy

Tizenkét KISZ-szervezet részvételével

Politikai vetélkedő Székesfehérvárott
A  székesfehérvári körzeti Októberi Szocialista Forrada- 

üzemfőnökség KISZ-bizottsága 
és a Landler Jenő forgalmi 
KISíZ-alapszervezet — a Nagy 
Októberi Szocialista 'Forrada
lom 63. évfordulója tiszteleté
re — politikai vetélkedőt ren
dezett a vasutasok Vörösmarty 
Művelődési Házában.

A  vetélkedőn tizenkét KISZ- 
szervezet csapata vett részt.

A  versenyzőknek a Nagy

lom történelmi eseményeiről 
kellett számot adni. A győzel
met a Dunai olajfinomító csa
pata szerezte meg. Második a 
Mező Imre, harmadik pedig a 
Kilián György nevét viselő 
KISZ-alapszervetzet lett.

Az okleveleket és a díjakat 
Tóth Béla üzemfőnök-helyet- 
tes, a zsűri elnöke adta át. 
(Képünkön: a vetélkedő győz
tes csapata látható.)

MÁJUS ÓTA

Gazdasági felelősből szb-tiikár
A nyílt beszédet mindenki megérti

Az Utasellátó Vállalat 
szombathelyi területi igazga
tóságán a Győr-Sopron, a 
Vas és a Zala megyeiek szak- 
szervezeti bizottságának tit
kára Varga Józsefné, az igaz
gatósági törzs munkatársa. A 
májusi választások óta látja 
el e tisztet. A  feladat azon
ban nem új szálmára, hiszen 
1967-től az szb gazdasági fe
lelőse, majd 74-től a TT el
nöke volt.

— A három megyében öt
száznál több „Utaisellátós,> 
munkálkodik a vendéglátás
ban és a kiskereskedelemben 
— mondja. — Ügyes-bajos 
dolgaikat a kilenctagú szb, a 
három főbizalmi és a 33 bi
zalmiból álló testület segít
ségével intézzük. Területünk 
nagysága és széttagoltsága 
miatt a bizalmiak oktatását 
és felkészítését összevontan, a 
megyeszékhelyeken tartottuk 
meg. Győrött, Szombathelyen 
és Zalaegerszegen- két-két al
kalommal — a helyi, párt- és

gazdasági, vezetők közreműkö
désével — beszéltük meg a 
bizalmiak meghövekedett jog- 
és hatáskörét, s természete
sen a felelősségüket is.

— Ügy érzem, sikerült meg
értetni, hogy a tisztségviselők 
legfontosabb feladatai közé 
tartozik a gazdasági munka 
segítése. A  nyílt beszédnek is 
köszönhető, hogy igazgatósá
gunk első félévi lemaradásá
ból az utóbbi hónapokban so
kat sikerült bepótolnunk. Az 
igazgatóság valamennyi, elkép
zeléséről, rendelkezéseiről és 
a gondokról külön is tájékoz
tattuk a bizalmiakat. A  vá
lasztott tisztségviselők és a 
szocialista brigádok vezetői 
szinte valamennyi körlevél
ből kapnak egy példányi

Biztos háttérnek tartom, 
hogy a bizalmiak egyre job
ban élnek jogaikkal és ehhez 
az erkölcsi alapot példamu
tató munkájukkal maguk t e 
remtik meg!

Sz. Jakab István

A  M isko lc i vonta tási főnökségen 
jó ! dolgoztak a szocia lista  brigádok

A  miskolci vontatási főnök
ség szocialista brigádvezetői 
részére a közelmúltban ta
nácskozást -rendeztek. Udvar
helyi Flórián sZb-tiíkár meg
nyitója után Majoroséi Rezső 
vontatási főnök számolt be az 
év első kilenc hónapjában 
végzett brigádmunkáról, az 
eredményekről és a gondok
ról.

A  főnök kiemelte, hogy — 
az elmúlt év azonos idősza
kéhoz viszonyítva — a villa-

mosmozdon yok üzemkészsége 
27 százalékkal javult. A  fő
nökség 82 brigádja élen járt 
a társadalmi munkavégzésben 
is.

A  'beszámolót vita követte. 
Ennek során a hozzászólók 
ismertették azokat a tervei
ket, amelyekkel segíthetik a 
munka minőségének javítását, 
a szállítási feladatok teljesí
tését.

S. Gy.

SIKERES VETÉLKEDŐ

H ősök városa , városok hőse
Huszonkilenc viülámkérdés; 

négyrészes anagramma játék; 
szellemi totó; keresd a szer
zőt fejtörő; kakukkfiókák fü- 
löncsípése; részleges informá
ciók alapján a -lényeg meg
fejtése ... Ezekkel a felada
tokkal kellett megbirkóznia 
annak a nyolc csapatnak, 
amely október 13-án állt rajt
hoz a Kőér utcában, a szak- 
és szerelőipari főnökség köz
ponti telepién.

A z MSZIBT által meghirde
tett — a Hősök városa, váro
sok hőse — országos szellemi 
vetélkedősorozathoz a főnök
ség a nyáron csatlakozott. A 
brigádok júliusban kapták 
kézhez a felkészüléshez szük
séges könyvecskét.

A  történelmi, a földrajzi, 
és a gazdasági témájú vetél
kedőt a mindennapok tudni
valóival is fűszerezték: tűz
és munkavédelmi kérdéseik is 
szerepelték a tématárban.

A  legtöbb elérhető pontot 
— 1110-et — a terv- és ter
melési főcsoport Hunyadi Já
nos brigádja szerezte meg; a 
kalkuláció Centenáriumi bri
gádja 93, a fémipari szakte
rület Landler Jenő ifjúsági 
brigádja .pedig 91 pontot 
szerzett. A z első három he
lyezett jutalma 1500, 1200, il
letve 1000 forintos vásárlási 
utalvány volt.

S. T.

„Mbdarat tolláról, embert 
barátjáról” —  tartja a mon
dás. Nem magamról akarok 
képet alkotni (különben is: 
akár ama madarat, engem is 
jobban minősít a toAQ), meg
csalt barátomat sem akarom 
ország-világ előtt pellengérre 
állítani, de tény mi tény — 
barátom, Dániel, a közérthe
tő dolgok megértésére képte
len.

A  minap is előállt:
— Nem értem! — panaszol

ta, és bús tekintetén látszott, 
hogy valóban nem érti. —
Nem fér a fejembe, hogy 
olyan isteni dívák, akiket a 
férfiak százmilliói csodálnak 
körül, miért mondanak bú
csút idejekorán a hírnévnek, 
a sikernek. Nem értettem 
Gréta Garbót, amikor fekete 
szemüveg mögé rejtőzködött 
és elbújt a világ előd, nem 
értettem Lod-lobrigidát, amikor 
büszkébb lett fényképész- 
tudományára, mint az annyi
szor fényképezett idomaira, és 
most nem értem Brigitte 
Bandot-t sem. Hallottad, hogy 
végképp búcsút mond a 
filmvászonnak és inkább ru- szexiiú: 
havásznakat szab?... Az iga- őszül a 
m BB-stílusban készült mo
delleket egyszerre 
be több országban ...

— Édes komám, Bábé is 
kinőtt már a tinédzserszere
pekből.

— öregem, ha én olyan 
csodálatos asszony lennék.

Dániel i a dívák
mint Bardot — e gondolattól 
bajuszkája kackiásan remegni 
kezdett —, a negyedik X  fö
lött sem hagynám abba. Én 
játszanám a legvonzóbb asz- 
szonyszerepeket a francia és 
a magyar film  egén. Lányom 
valamennyi hódolóját ma
gamba szédíteném.

— Gonosz anya volnál, Dá
niel, de legalább boldog em
ber vagy. Műt neked a világ 
folyása, a külvilág begyűrű
zése, ha napjainkban az fog
lalkoztat leginkább, hogy 
miért vonulnak vissza a dí
vák ...

— Tévedsz. Nékem a dí
vákról éppenhogy a világ, 
Bardot-rófl ,pedig a főnököm, 
Szabó jutott az eszembe. Ha 
Bébé abbahagyta a di vas ágat, 
miért nem hagyja abba Sza
bó az osztályvezetést? Már ő 
is elmúlt negyven, Lassan ő 
is kiöregszik, már ő sem az a

protézise van és 
haja... Öregem, ha 

ő is szakmát változtatna és 
mutatták elmenne hot dog-sütőnek, vagy 

pincérnek állma. Belépnék 
a * kisvendéglőbe abban a 
lezser dzsekiben; amelyet egy
szer már leparancsoltak ró
lam, amikor külföldi delegá
ciót fogadtunk a főnökségen,

és ráripakodmék: „Pincnök,
egy sertéspörköltet, de ne le
gyen ám zsíros, mert vissza
küldöm! Na, az egyik lába 
itt, a másik lába ott, igyekez
zék, fiam!”

— Először is: Dániel, ha te 
bemégy egy étterembe, nem 
ripakodsz a pincérre, hanem 
türelmesen vársz a sorodra. 
Másodszor: ha kapsz egy pör
költet, mégha zsíros is, nem 
küldöd vissza. Harmadszor: 
ha pörköltet rendelsz, nem 
biztos, hogy kapsz is. Vége
zetül : egy osztályvezető nem 
megy él hot dog-sütőnek, nem 
áll be bokázni kisvendéglőbe, 
mert lehet, hogy többet ke
resne, de csorbulna a státusz- 
szimbóluma.

— ... Hát jő, akkor ne 
vendéglős legyen, hanem mű
vészjelölt. Induljon a követ
kező K i mit tudón! öregem, 
mit nem adnék, ha odalépne 
a tévé-kamerák elé és eléne
kelné, hogy „Szerelemre szü
lettem” . Ha én volnék a zsű
ri elnöke, tudod, mit monda
nék? Először is, komótosan: 
üljön az első sorba. A  máso
dik versenyző után, mégha az 
Szabónál hamisabban énekel 
is: na, álljon csak fel szépen 
az első sorból, az nem osz

tályvezetőd szék, amelyen az 
idők végezetéig ülhet, curuk
koljon hátrább a második 
padsorba! Harmadjára, egy 
amatőr bűvész produkciója 
után: álljon föl ismét, és ül
jön még hátrább, a szamár- 
padba!... Különben Szabó 
kiváló színész lenne, már 
most is két arca van: fölfelé 
mosolyog, lefelé vicsorog.

— Ne kertelj, komám, nem 
bánnád, ha Szabó helyett 
Bardot lenne az osztályveze
tőd, mégha elmúlt negyven 
akkor is!,

—  Női főnököt? AZt mér 
nem! Hogy úgy járják, mint 
Szerién Szilárd, akinek nő — 
a beosztottjai Vénmar&kának 
becézik — a főnöke? A  múlt
kor is, amikor egy másik vál
lalat osztályvezetőnője volt 
nála, kiszólt a telefonján: 
Szilárdkai, hozzon be kérem 
két kávét két' tomkkafl, de a 
kávé meleg, a tonik meg hi
deg legyen! És amikor bevit
te tálcán — érted? tálcán! — 
a kávét, meg a tonikot, Vén- 
maridka még azt is megje
gyezte: elegáns ma, Szilárd- 
ka, jó a frizurája... Na nem, 
akkor inkább a Szabó!

Madarat tolláról, embert 
barátjáról? Ebből is látszik, 
hogy különbözők vagyunk. 
SZabót ugyan nem ismerem, 
de látatlanba Bardot-t vá
lasztanám. Örömest! Mert 
nekem is van főnököm.

F. T.
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HETVENÖT EVES

a Landler Jenő járműjavító
Ünnepi megemlékezés a Testvériség Sportcsarnokban

11% 1 .

í 'f'

Az ünnepáég elnöksége és a résátvevők egy csoportja

November 4-ién kettős év
fordulót üninepeditek a ¡Landler 
Jenő járműjavító dolgozód. A  
Nlagy Októberi Szocialista For
radalom - 63. évfordulójával 
egybeesett az üzem tfemnóllá- 
sánialk 75 éves jubileuma.

Az lünnepségre a Testvéri- 
ség Sportcsarnokában kerülit 
sor. Az elnökségben helyet 
foglalt Szűcs Zolién, a MÁV 
vezériigazgaltóija és Szemek 
Béla, a vasutas -szakszervezet 
tutikéra. A  meghívott vendé
gek közöltit ott voltak a XV. 
kerület állaim! és (társadalmi 
szerveáimek vezetői.

Az ünnepséget Sebestyén 
József, az üzem pártbizottsá
gának titkára nyitotta *meg, 
majd Kövér Imre üzem igaz
gató méltatta a kettős évfor
duló jelentőségét. Bevezetójé-

ségának javaslatára, a Keres
kedelem és Közlekedési Mi- 
mSiniszitérium új javító és kar
bantartó’ mülhelytelep felépí
tését ¡határozta el.

Az új műhely helyének 
megválasztásánál a MÁV 
Igazgatóság vezetőit az az elv 
vezérelte, hogy az to vábbra is 
Budapesten maradjon. Mivel 
a Nyugati pályaudvaron to
vábbi terjes zfciedésre nem volt 
lehetőség, a Rákospalota és 
Újpest között elterülő Isstván- 
telekre esett a választás. A  
nagyrészt mocsaras terület 
egyen'getését, illetve felt ölté
sét űLÖOil-foen 'kezdték meg. A 
következő évben pedig már 
hozzáfogtak a vágányhálózat 
és a műhelycsarnokok épflté-

ségek direktóriumi elnökének, 
illetve tagjának.

S amikor a (fiatal Tan ács- 
köztársaságot fegyveres táma
dás érte a Vasúti Direktóri
um felhívására az Istvántelki 
Főműhelyből is sokan jelent
keztek a felállítandó vasutas 
ezredekibe.

Az ünnepség szónoka hosz- 
szan méltatta az üzem törté
netének azokat az évtizedeit 
is-, amelyek már a felszabadu
lás utáni ádőszkra esnek. (Er
ről következő lapunkban szá- 
mölwnk majd be. A  szerk.)

Az ünnepi beszéd után ki
tüntetéseik, elismerések átadá
sára került sor. Előbb Szűcs 
ZóHán, a M ÁV vezérigazgató
ja adta át a miniszteri és ve
zérigazgatói elismeréseket, 
majd Kövér Imre igazgató 
nyújtotta át a mumkaver- 
senyben élen járó kollektívák 
vezetőinek az üzem elisme
rését

Az ünnepség pergő kultúr
műsorral ért véget.

V. F.

Kelenföldtől Szárligetig

Hézag nélküli 
pályán

Szár-Szárliget és Tatabá
nya-Felső állomások között 
novemberben átadták a for
galomnak az új nyomvonalon 
haladó 4200 fm hosszú vá
gányszakaszt Az építés során 
600 ezer köbméter földet 
mozgattak meg. Most már 
Budapest-Kelenföldtől a 633- 
as szelvényig (Szár-Szárliget 
állomás kivételével) 54 kg-os, 
hézag nélküli pályán közle
kedhetnek a vonatok.

A pálya kivitelezését a MÁV 
Budapesti Építési Főnökség 
bicskei építésvezetősége vé
gezte, az építési géptelep, a 
villamos felsővezeték-építési 
főnökség közreműködésével.

A  Budapest—Hegyeshalom 
közötti fővonal pályarekonst
rukciója során az építők 1981- 
re érnek el Tatabánya-Alsóig.

Vasútmodellek
kiállítása

A Magyar VasúJbmodellezők 
és Vasútbarátok Országos 
Egyesülete és az Ifjú  Gárda 
Művelődési Ház, a Nagy Ba
logh János kiáUütóteremben 
(Budapest, XIX., Ady Endre 
u. 57.) vasúitmodeflll-kiállítást 
rendezett. A  kiállításit novem
ber 14-én dr. Phersy Ferenc, 
a MAVIEO ügyvezető főtitkára 
nyitotta meg.

A  MA'VEO tagjai itt mutat
ták be legérdekesebb alkotá
saikat, többek között terep
asztalokat, tervrajzokat és 
egyéb gyűjteményeket.

A  kiállítás december 14-ig 
(hétfő kivételével) naponta 
10-től 16 óráig tekinthető meg.

Termelési
tanácskozás

Selyp állomáson október vé
gén termelési tanácskozást 
tartottak, amelyen Édes Antal 
állomásfőnök ismertette a 
gazdasági eredményeket, a 
gondokat és a legfontosabb 
tennivalókat. A  szállítási ter
vet eddig sikerült teljesíteni. 
A  túlórák száma 50 százalék
kal csökkent.

Tovább
Immár csupán egy hónap van hátra az esztendő- 

ibőüi, -alig több, mint négy munkahét a népgaz
daság úiji, középtávú 'tervidőszakának nyitányá

ig. A z ötödik ötéves terv eredményei és zökkenői! im
már összegezhetők — ezt tette az MSZMfl? Központi 
Bizottsága .is, november IQ-i. ülésén —, nyilvánvaló, 
hogy (a közlemény sorait idézve) „Népünk céltudatos 
munkájának 1köszönhetően a1 népgazdaság a nehezebb 
feltételek ellenére is fejlődik, a termelés növekszik, 
szerény mértékben, de emelkedik a lakosság életszín
vonala, javulnak életkötübményeV*. Hasonló gondolatok 
szakszervezetünk. X. kongresszusán is megfogalmazód
tak.

Gyarapodtunk az elmúlt öt esztendőben*, még ak
kor is, ha a fejlődés a  korábbiaknál lényegesen nehe
zebb világgazdasági közegben ment végbe, s e külső 
hatások reflektorfénybe állították önnön fogyatékossá
gainkat. A z előzetes számítások szerint a  nemzeti, jö
vedelem 19—20, az ipari/ termelés 21—22, a mezőgaz
dasági .termelés 13—14, az egy főre jutó reeáljövede
lem 6—9, a lakosság fogyasztása pedig 14 százalékkal 
emelkedett-emelkedik. A  vasút produktumát nem jel
lemzik hasonló, felfelé ívelő számok: „Általában el
mondhatjuk, hogy az ötödik ötéves terviben az áru- 
szállítást enyhén* emelkedő tendencia jellemezte, sőt, 
talán, egy kacsát közelebb állt a stagnáláshoz, mint az 
emelkedéshez. Erre az évre terveztük azt, hogy megál
lítjuk ezt a folyamatot, éppúgy, mint a személyszál
lításban tapasztalható visszaesést. Mar látszik, hogy 
ezt nem sikerült elérni” .

A z ötéves tervek mereven nem különíthetők el 
egymástól: 1961 és 1965 között azoknak a folyamatok
nak keli erősödniük, amelyek egyensúlyt javító törek
véseinket jól szolgálták, s folytatódnia- kelü ama ked
vezőtlen tendeciák következetes száműzésének; amelyre 
már a közelmúlt hónapok-évek is mutattak jó  példát. 
A  küszöbön álló hatodik ötéves tervet a társadalom 
legszélesebb fórumaim, váltatták-vitatják meg, s az elő
készítő munka- még e napokban ás tart.' Minden bi
zonnyal állást foglal majd a SZOT, a magyar szak- 
szervezetek decemberben sorra kerülő kongresszusán, s 
termékeny vita várható a Parlamentben is, amikor a 
Ház tagjai a tervet törvényerőre emelik.

A  fő  vonalak természetesen már kirajzolódtak. Is
mét a Központi Bizottság november 13-i- -üléséről, ki
adott közleményét idézve: „A  V I. ötéves terv fő  fe l
adata a társadalmi' előrehaladás gazdasági, alapjaink 
erősítése, -tervszerű, kiegyensúlyozott fejlődés biztosí
tása, az elért életszínvonal megszilárdítása, az életkö
rülményeknek a — lehetőségekhez igazodó — javítá
sa” . Am i házunk táját illeti; rögzítődött: „A közleke
dés és a hírközlés magasabb színvonalon elégítse ki 
az igényeket. Javítani ‘kell az export- és a tranzitszál
lítás feltételeit. A helyi és város környéki tömegköz
lekedést a közlekedés többi ágánál gyorsabban kell 
fejlesztem”. S miiként fogalmazott szakszervezetünk 
kongresszusán a MÁV vezérigazgatója? „A  jövőben 
nemcsak arra kell törekednünk, hogy a felkínált árut 
elszállítsuk, hanem arra is, hogy pontosabban, megbíz
hatóbban és gazdaságosabban juttassuk rendeltetési 
helyére a terméktekeli Többet kell törődni szolgáltatá
saink színvonalával. . .”

Eredmények és gondok, szándékok és tervek — 
minderről olvashattunk és hallhattunk az elmúlt he
tekben. A  Központi- -Bizottság közleményéből kivilág
lik, hogy a gazdasági munka- irányítói számítanak a 
végrehajtásból részt vállalók aktivitására-. A  vasutas- 
szakszervezet kongresszusán — de nemcsak ott, hanem 
a -többi szakima szervezett dolgozóinak tanácskozásán, 
s más társadalmi-mozgalmi fórumokon is — az tükrö
ződött, hogy az arra hivatottak átérzik cselekedeteik 
súlyát-fontosságát. Készek arra, hogy a hatodik ötéves 
terv céljait maradéktalanul* valóra váltsák.

Adalékok egy üzemtörté margójára

Kövér Imre, az üzem igazgatója kongresszus! vándor- 
zászlót ad át a megmunkáló osztály vezetőjének 

m  (MTI-Fotó, Feliér József felvételei)
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ben méltatta a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom jelen
tőségét, majd az üzem három
negyed évszázadbs történeté
ről beszélt.

A  járműjavító üzemek kö
zül a Landler nem tartozik a 
legidősebbek közé. Jóllehet 
olyan vasúti főműhely örökét 
vette át, amely úgyszólván 
egyidős a magyar vasúttal. 
Jogelődje, az 1847-ben a Nyu
gati pályaudvar területén fe l
épült mozdony- és kocsijavító 
telep — ,,Pesti Főműhely” —, 
majd később „Nyugati Főmű
hely” elnevezéssel működött. 
Ez a műhely a  gőzmozdony, 
személy és teherkocsi .javítá
son túl svájci és belga llcenc 
alapján gőzmozdonyok és vas
úti koösik gyártásával Is fog
lalkozott.

A  vasútvonalak fokozatos 
kiépítésével, a megnövekedett 
gőzmozdony-, személy- és te
herkocsipark javítására a 
Nyugati Főműhely imár kevés
nek bizonyult. Az egyre sür
getőbb vasúti járműjavítás 
megoldására, a Magyar K i
rályi Államvasutak Igazgató

sé hez. A munkálatok három 
évig tartottak. A  M ÁV Ist
vántelki Főműhely 1905-ben 
kezdte működését.

A  főműhely öntudatos mun
kásai már az első években 
aktívan bekapcsolódtak a szá
zadforduló után egyre erőtel
jesebben kibontakozó vasutas 
mozgalmakba. Később pedig 
Szőcs Áron és Pintér János 
személyében a  szövetség ve
zetőségében kebten is ott vol
tak, hogy (képviseljék a vas
utasok, ezen belül a műhelyi 
munkások érdekeit.

A  Tanácsköztársaság kiki
áltása Után pedig az István- 
télik! Főműhely munkásai kö
zül Szőcs Áron lakatost a 
Kormányzó Tanács Csanád 
megyei Direktori'urnának el
nökévé, Fa/fkais Imre főműhe
ly! irodavezetőt pedig aNóg- 
rád megye Kormányzó Taná
csi biztosává nevezték ki. 
Pintér János esztergályos a 
Vasúti Direktórium tagja lett. 
Rajtuk 'kiviül még számos fő
műhely! munkást választottak 
meg a  kisebb városok és köz-

Negyedik éve kerülgettem 
■már — a rákospalotai MÁV- 
telepről az újpesti Könyves 
Kálmán Gimnáziumba gyalo
golva — az Istvántelki Fő
műhely szereidéinek komor 
falait, amikor egyszer a fő
műhely közvetlen közelébe 
kerültem. A  Bethlen Gábor 
utcába mentünk lakni, vala
mikor 1934-ben. Szüleimmel 
Losonc környékéről, szülőföl
demről költöztünk a telepre, 
hogy aztán a MÁV-telepi s 
a palota-újpesti periféria 
váljon hosszú időre szűkebb 
hazámmá.

Kisgyerekként nekem az 
Istvántelki elnevezés minde
nekelőtt a kádfürdőt jelentet
te. .. A  nem összkomfortos 
telepről ugyanis sokáig oda 
járt anyám fürdeni, és én 
még elemistaként is: mindig 
vele mentem. A  kádfürdőnek 
fehér csempéi voltaik, a sár
garéz korlátnak pedig bar
nás-fekete színe volt. De a 
víz nagyon jó volt és vígan 
lubickoltunk benne.

A János vitéz
a Kaszinóban

Nekem, gyereknek, a má
sik vidámságot a Testvériség 
szerezte: a színkör, azaz a 
Koplaló, ahogy akkoriban a 
Kaszinót becézték. Ez az el
nevezés helyénvaló, mert szü
leim ha elvittek oda megnéz
ni a János vitézt, a Leány
vásárt, a L ili bárónőt, a Sár- 
gapitykés közlegényt, vagy a 
Piros bugyellárist, én mindig 
megéheztem. Hiába volt szü
net, és hiába lehetett min

denféle jókat enni-inni a bü
fében, a szüleim azt mond
ták: nem szabad a pénzt
szórni, otthon vár minket a 
finom vacsora... És hiába 
jött néha a színkörbe beszélni 
Svarc plébános úr, vagy Klo- 
bec tisztelendő úr, engem 
nem tudtak megvigasztalni. 
De talán a munkásokat sem, 
akik más ok miatt nevezték 
a Kaszinót Koplalónak: dél- 
időtájt a műhely gesztenye
fái alatt gyűltek össze ebé
delni, ha az asszonyok meg
hozták a szerény ebédet, 
vagy a tehetősebbek Dobro- 
viczki bácsi főztjére fizettek 
be.

Jenő bácsi, Henrik bácsi

Amikor az üzem közelébe 
költöztünk, azt reméltük, hogy 
kapcsolatunk elmélyül. Nem 
így történt. Hamarosan nagy 
szerencsétlenségnek könyvel
tük el ugyanis, hogy a jó le
vegőjű kertes-fás telepről az 
üzem közelébe jöttünk lakni, 
ahol a vasúti kocsikat és moz
donyokat javító szerelőcsar
nokokból sűrű korom szállt 
be az ablakainkon, megfűsze
rezve a nem messzire . lévő 
Chinoin bűzével. Talán ez 
okozta, meg a kamaszkor 
figyelmetlensége, szeleburdi- 
sága, hogy sok mindenre nem 
figyeltem kellően oda. Pedig 
figyelni kellett volna Nagy 
Jenő bácsira, a református 
hittantanáromra a gimnázi
umban, aki gödi ember volt. 
Egy alkalommal, amikor né- 
hányan a pad alatt mászkál
tunk a templomban, az isten

tisztelet után megszorongatta 
a fülemet:

— Vasutasgyerek vagy, mi, 
te is? Apád nem az István- 
telkiben dolgozik? Mert az 
ilyen betyárnépek járnak 
onnan Gödre szervezkedni...

Egy szót sem értettem az 
egészből, mert Nagy Jenő 
bácsi szinte tréfálkozva és 
mosolyogva mondta mindezt. 
Fogalmam se volt, mit ért 
szervezkedés alatt. Egyáltalán 
nem tudtam, Nagy Jenő bácsi 
hova akar kilyukadni. Ala
csony ember volt, mindig 
kopottas zsakettben járt, mint
ha állandóan, temetésről, es- 
ketésről jönne és sápadt, mint 
aki hetek óta nem evett.

A  75. évét ugyancsak most 
ünneplő gimnázium becsüle
tére váljon, hogy senki meg 
se nyekkent — mi több, az 
egész tanári kar, meg az egész 
diáiksereg harsányan kacará- 
szott —, amikor önképzőköri 
diákmuri keretében kifiguráz
tam a derék hittantanárt, 
akit különben a gyér refor
mátus frakció — közte Dohai 
Pista is, egy másik vasutas
gyerek — őszintén szeretett. 
De ez nem gátolt meg min
ket abban, hogy ha Jenő bá
csi nem ért kettőre a gim
náziumba — márpedig rit
kán ért oda —, akkor az 
egész üdvözülésre áhító tár
saság gátlás nélkül kereket ne 
oldjon.

Petri Henrik bácsi, zene
tanárom, 1910-ben vezetője 
volt a Testvériség szimfoni
kus zenekarának. Akkoriban 
— a 30-as évek közepén — 
még az se nagyon tűnt fel

nekem, hogy miért erőltetnek 
szüleim Petri Henrik palotai 
zeneiskolájába. Pedig Fukász 
tanár úr személyében — Fu
kász György, kiváló marxista 
filozófusunk édesapja — zon
goratanára is volt az iskolá
nak, de nekünk gyerekeknek, 
az iskola csak gyakorlást, lec
ketanulást jelentett, s mi, akik 
sejtettük, hogy se Paganini, 
se Liszt Ferenc nem lesz be
lőlünk, nem nagyon örültünk 
ennek.

Uj kultűrház 
a „Koplaló”  helyén

A dolgok nyitja — ma már 
tudom — hogy Petri Hénrik 
bácsi vasutas volt az lstván- 
telkiben, s a vasutasok szí
vesen vitték hozzá gyerekei
ket. Mi viszont Henrik bá
csi „érdemeitől” nem hatód
tunk meg, s ha nagyon hosz- 
szú volt az óra télen, gyantát 
tettünk a kályhára, amitől 
olyan büdös lett, hogy az öreg 
muzsikus haragra lobbant, és 
rögvest elzavart minket...

A  mai Landler Jenő Jár
műjavító Üzem múltjáról ke
vés az, ami nekem, a gyerek
kori emlékek közül — az 
Istvántelki Főműhelyről — 
csaknem fél évszázad távlatá
ban felvillan. Hiszen azóta 
Palotán is sok minden meg
változott. Fejlődik, az üzem 
is. Az egykori Koplaló helyén 
új művelődési intézmény 
épül. Az élüzem címek és el
ismerő oklevelek is jelzik, 
hogy az üzemben elismerésre 
méltó eredmények születtek.

Berecz Miklós
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A  Vasutasok Szakszervezete X . kongresszusának határozata
A Vasutasok Szakszervezete X. kong

resszusa megvitatta és elfogadta a közpon
ti vezetőség beszámolóját a IX . kong
resszus óta végzett munkáról, valamint a 
számvizsgáló bizottság jelentését. Megál
lapította, hogy a Vasutasok Szakszerveze
te a IX . kongresszus határozatait alapve
tően végrehajtotta. Hozzájárult ahhoz, hogy 
érvényesüljön a párt politikája, tovább erő
södött társadalmi rendszerünk és állam- 
hatalmunk. Segítette a Magyar Szocialista 
Munkáspárt XI. és a Magyar Szakszerve
zetek X X III. kongresszusa határozatainak 
megvalósítását, a népgazdaság V. Ötéves 
tervének végrehajtását.

Az ágazathoz tartozó vállalatok és in
tézmények dolgozóinak mozgósításával 
közreműködött abban, hogy a népgazdaság 
szállítási igényeit, s az ehhez kapcsolódó 
szolgáltatásokat a vállalatok — az idő
közönként tapasztalt nehézségek ellené
re — teljesítették.

Javult a tömegkapcsoiat, a bizalmiak 
munkája. Az új demokratikus fórumok ki

alakításával, működtetésével szélesedett a 
demokrácia.

Szakszervezetünk a dolgozók nevelésé
ben tovább fejlesztette a korábbi években 
elért eredményeket. A  gazdasági és poli
tikai célok megvallósitásána történő moz
gósítással, a munkahelyi fegyelem és a 
szocialista munkamorál megszilárdításá
val arra törekedett, hogy a dolgozók a 
szocializmus építésének egyre tudatosabb 
részvevői, aktív támogatói legyenek.

Nőtt szakszervezetünk tekintélye, befo
lyása a tagság, a dolgozók, a társadalmi 
szervek és a gazdasági vezetők körében. 
Tovább fejlődött érdekvédelmi és érdek
képviseleti munkánk. Következetesen te
vékenykedtünk a dolgozók élet- és munka
körülményeinek javításáért, jogaiknak ér
vényesítéséért, a törvények betartásáéit.

Szakszervezetünk jól megoldotta a ha
táskörébe utalt társadalombiztosítás gaz
dálkodási és Igazgatási feladatait.

A  X. kongresszus az elkövetkezendő idő
szakra a következőkben határozta meg a 
szakszervezeti szervek feladatát:

Szakszervezetünk termelést segítő tevékenysége 
jobban ösztönözzön a hatékony, minőségi munkára

A  szállítást, a gazdálkodást 
segítő szakszervezeti tevé
kenység irányuljon a fegyel
mezettebb, teirnedékenyefob 
munkára, a tedhiraoilógáaá uta
sítások betartáséira, a minőség 
javítására és a takarékosabb 
gazdálkodásra.

A  vasúti közlekedés jelenle
gi és jövőbeni feladata a nagy 
tömegű (közép- és nagy tá
volságú) személy- és áruszál
lítás népgazdasági igényeket 
kielégítő Aefoonyofllítása, külö
nös tekintettel a KGST-kap- 
csolatokra és az ország hely
zetéből adódó egyéb nemzet
közi vasúti szállításokra.

A  feladatokat javuló ener-
giiafellhasználással, ......haltétoo-
nyabb mimlkaerő-tfoglallkozta- 
tással, a nagy értékű, állóesz
közök kapacitásának jobb ki- 
használásáivaíl; a belső tarta
lékok feltárásával és hasznosí
tásával kell megvalósítani. To
vább kelül javítani a személy
es áruszállítások minőségi szán- 
vonalát.

A  feladatok végrehajtása 
szakszervezeti szerveinktől is 
megköveteli a termelést segítő 
tevékenység továbbá erősíté
sét, konkrétabbá és eredmé
nyesebbé tételét.

1. Fokozni kell a dolgozók 
részvételét a hatodik, ötéves 
terv és az évi tervek, kialakí
tásában.

Elő keld segíteni, hogy a 
dolgozóik, mindenekelőtt a 
munkájukkal közvetlenül ösz- 
szöfüggő feladatokról, gondok
ról, problémákról mondjanak 
véleményt, illetve azok. ¡meg
oldására tegyenek javaslatot. 
A tervek előkészítése során a 
szakszervezeti szervek a dolgo
zók észrevételei étapján ala
kítsanak ki önálló álláspontot 
és érvényesítsék a vállalati és 
helyi tervek kialakításában. Az 
elfogadott tervek lebontását 
meg kell gyorsítaná, hogy a 
végrehajtás feltételei időben 
biztosítva legyenek.

A szociális és munkavédel
mi tervek készítésénél foko- 
zofitqjbbarn kell bevonni a köz
vetlenül érdekéit dolgozókat, 
a leendő létesítmények hasz
nálóit. Hálózati szinten, az 
egyenlő arányos fejlesztés ér
dekében, az anyagi eszközök 
koncentrálásával1, a vasúti 
szakszolgálatok és az Utas
ellátó Vállalat üzemegységei
nek ellátottsági szintjében je
lenleg meglevő különbségek 
csökkentését keld előirányozni. 
A  szociális létesítmények fe j
lesztését a lehetőségeknek 
megfelelően, fontosságuk sze
rint szükséges rangsorolni.

2. Az egyre növekvő szállí
tási feladatok teljesítése érde
kében, a vasút rekonstrukciós 
fejlesztését tekintve fontos fel
adat, az eszközrendszer és a 
hozzátartozó technológia egyen- 
kapadi fásának biztosítása, a 
rendezőipályaudvarok, a cso
mópontok, a ^vontatási főnök
ségek — kiemelve a kocsija
vítók — korszerűsítéséit, a ne
héz fizikai munkát kiváltó, a

rakodást gyorsító gépekkel tör
ténő ellátását. *

A  szállütási igények gazda
ságosabb kielégítésének érde
kében javítani kell a közle
kedési ágazatok közötti együtt
működést. Fokozott figyelmet 
kell fordítani a korszerű szál
lítási módok széleskörű elter
jesztésére, az üzletpolitika, 
személy- és áruszállítási po
litika színvonalának emelésé
re, az egységes fuvarozási lánc 
megteremtésére.

A  szállítás minőségi igé
nyeinek növekedésével az ed
digieknél nagyobb gondot kell 
fordítaná a minőség javításá
ra szolgáló- beruházásokra. A 
korszerűsítések - -.. során «fontos 
feladat az anyag- és energia
takarékosság következetes ér
vényesítése.

A jelenleginél kapjanak jó 
val nagyobb hangsúlyt a mi
nőségi, hatékonysági és taka
rékossági kezdeményezések.

<3. Folyamatosan kell vizs
gálni és szükség szerint módo
sítaná a vállalati versenyfor
mák — igazgatósági verseny — 
rendszerét és gyakorlatált. Az 
üzemvitelben végbemenő vál
tozásokkal összhangban* kell 
meghatározni a munfeaver- 
seny-oélkitűzéSeket, kialakíta
ni a haltárforgallmi együttmű
ködés új formáit.

Szükséges a munkaverseny 
nyilvánosságának további fej
lesztése is. A  szákszervezeti 
szervek működjenek közre ab
ban is, hogy a munkaverseny 
segítse az üzemviteli belső tar
talékainak kiaknázáséit- és a 
vállalatok eredményes gazdál
kodását.

Tovább kell növelni a mun
kaverseny belső demokratiz
musát, közéletiségre nevelő ha
tását, a rövidebb időszakra 
szóló, az üzemvitel évközi vál
tozásiadhoz igazodó vállalások 
arányát. Ezzel» összhangban 
kell felhasználni, az egyénék, 
kollektívák esetében a mun
kaverseny elismerésére fordít
ható anyagi eszközöket.

Nagyobb szerepet kell biz
tosítani az egyénit kezdemé
nyezéseknek, a személyes kö- 
tedezettségválilalásoknak, hogy 
a vállalatok munlkaversen-ye 
elsősorban ezekre épüljön.

4. A szocialista munkaver
seny meghatározó eleme to
vábbra is a szocialista txri- 
gádmozgalom. A  szocialista 
brigádok vállalásaiban is ke
rüljön előtérbe:

— a ménőség javítása,
— az ésszerű anyag- és 

energiatakarékosság,
— a nagy termelékenységű 

gépek, berendezésék jobb ki
használása,

— az üzem- és munkaszer
vezés színvonalának emelése,

— a társadalmi munkaak- 
oiák,

— az új dolgozók munkába 
állítása,

— és a munkavédelem.
A kulturális és a képzési 

vállalások mindinkább a szo
cialista brigád tagok belső meg
győződéséből, a tanulás, a

kulturáltabb életmód iránti 
igényekből fakadjanak, s ke
rüljenek összhangba a mun
kahely érdekeivel.

Tovább kell szélesíteni a 
komplex brigádmozgalmat.

5. A  törzsgárdaimozgalomban 
(az egyes fokozatok odaítélé
sének feltételei között) kapjon 
nagyobb szerepet az elvégzett 
munka, ómnak, színvonala, va
lamint a kötelességek lelkiis
meretes teljesítése.

6. A  szakszervezet gazdálko
dást segítő tevékenységének 
szerves része legyen* az üzem- 
és munkaszervezés korszerűsí
tésének szorgalmazása, hatékor 
nyaibbá tétele, a, javaslatok, új 
módszerek felszínre hozása és 
elterjesztése.

Szükséges, hogy a technoló
giai folyamatok a lehető leg
gyorsabban kövessék a tech
nika fejlődését, biztosítva a 
hatékony energiatakarékossá - 
got, az eredményes gazdálko
dást a rendelkezésre álló (mun
kaerővel.

7. A z újítómozgalomban' el
ért fejlődést a hatodik ötéves 
terv időszakában is biztosíta
ná kéül. A  továbbfjelesztés ér
dekében kezdeményezzék és 
segítsék a mozgalomban még 
fellelhető bürokrácia felszá
molását. Hatékonyabb propa
gandával el kell érni, hogy a 
fiatalok, a nők, a műszakiak 
nagyobb számban vegyenek 
részt a mozgalomban és az 
„Alkotó Ifjúság” pályamunkái
ból minél' több újításként ke
rüljön elfogadásra és beveze
tésre. Váljon általánossá az egy 
szocialista brigád, egy újítás 
mozgalom.

Segíteni kell, hogy az újító
mozgalom eredményei a ter
vek teljesítésének jelentős esz
közévé váljanak.

8. Nagyobb figyelmet kell 
fordítaná a szakmunkásfiata- 
lok szakmai képzésére, a szak
munkások továbbképzésére. A 
szakikáderképzésben — techni
kusi minősítés, mester szak
munkásképzés — nagyobb 
mértékű előrehaladásit kell el
érni.

A  forgalmi és kereskedelmi 
szakmunkásképzésben el keli 
érni az igényeknek megefelelő 
folyamatos képzést és vizs
gálni a továbbképzés lehető
ségeit.

Javítani kell munkánkat az 
értelmiség körében, különös te
kintettél a műszaki-közgazda - 
sági szakterületeken dolgozók
ra, a munkások és műszakiak 
együttműködéséből fakadó s zel
lered kapacitás, valamint át
fogó kibontakoztatása érdeké
ben.

9. A  létszáanhedyzet javítása 
érdekében folytatni kell a 
hiányt mérsékelő, a munkaerőt 
kiváltó átcsoportosítási lehe
tőségek vizsgálatát. A frek
ventált munkakörökben meg 
kell álUtami a létszámcsökke
nést, sőt növelni szükséges a 
létszámot. Ezt elő kell segíte
ni* a vállalati belső bérszabá
lyozási lehetőségekké! is. A

munkaidőalap jobb kihaszná- vezénylési rendszerek javítá- foglalkoztatását a munkaügyi 
lása érdekében hatékonyabbá savai. A  más iparágak terű- szabályokkal összhangban, az 
kell tenni a munkaerő-fogátail - létén felszabaduló munkaerő- eddigieknél eredményesebben 
koztatásf — mindenekelőtt a nek vállalatainknál történő kell megszervezni.

u .

Növelni kell a dolgozók érdekvédelmének, 
szociális és egészségügyi ellátásának színvonalát

intézmények fejlesztéséhez 13. A  társadalombiztosítás 
rendelkezésre álló anyagi esz- — beleértve a nyugellátást —

Szakszervezetünk a VI. öt
éves terv időszakában az élet
színvonal stabilizálását, a dol
gozók szociális ellátásában el
ért eredmények megőrzését és 
további javítását tűzi ki célul.

1. A  bérgazdálkodásban tö
rekedni kell arra, hogy a dol
gozók bére — a gazdasági 
eredményekkel összhangban — 
úgy alakuljon, hogy a reálbé
rek ne csökkenjenek. Ennek 
érdekében a vállalatok dolgoz
zék ki és szerezzenek érvényt 
a differenciált bérezés aibapel- 
vemék, A differenciáit bére
zés kialakításában jusson ki
fejezésre a nelhéz munkakö
rülmény, a többlettevékenység. 
Az ösztönzésnek elsősorban a 
szervezettebb munkára, a ha
tékonyságra, a gazdaságosság
ra kell irányulnia. A  szabá
lyozórendszer által biztosított 
lehetőségek maradéktalan ki
használásával olyan érdékel t- 
ségn alapokat kell létrehozni, 
amelyek elősegítik a feladatok 
mennyiségi és minőségi meg
valósítását.

A z évi bérfejlesztési keretek 
felosztásánál — a személyekre 
szóló elosztáskor — a végzett 
munka alapján, figyelmet kell 
fordítani a nők és a fiatalok 
bérhelyzetére.

A  munkaidőalap hatéko
nyabb kihasználásával, a vesz
teségi idők feltárásával és 
csökkentésével e l kell érni a 
túlóra-felhasználás intenzívebb 
csökkentését.

2. A z 1981—1985. évekre szó
ló kollektív szerződések fdko- 
zottoíbban segítsék a vállalati 
gazdálkodást, a rendelkezésre 
álló létszám hatékony, gazda
ságos foglalkoztatását. A  le- 
lehetőségekhez mérten- bizto
sítsa a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek folyamatos 
javításéit.

A kollektív szerződés meg
alkotásában, formálásában 
végrehajtásának ellenőrzésé
ben továbbra is biztosítani kell 
a dolgozók tevékeny, közvet
len részvételét

3. A jogsegélyszolgálat terü
letén fokozni kell a jogpropa
gandát. A  törvényesség alap
ján képviselni kell a dolgozó
kat a munkaviszonnyal kap
csolatban felmerülő vitákban. 
Elő kell segíteni a numka/vi- 
szonnyad kapcsolatos jogviták 
megelőzését, peren kívüli ren
dezését.

A  dolgozók egyéb munka- 
viszonyon kívüli ügyeinek 
gyors intézésével is biztosíta
ni kelt a munkaidőkiesések 
csökkentését.

4. Az elkövetkezendő idő
szak fontos szociálpolitikai 
feladata. hogy a VI. ötéves 
terv végrehajtása során foko
zódjon a szakszervezet ellen
őrző és segítő tevékenysége,- s 
biztosítsa a vasút és az Utas
ellátó, valamint a népgazdaság 
egyéb területein foglalkozta- ' 
tottak szociális ellátási szint
jében mutatkozó különbségek 
mérséklését.

5. A  dolgozók lakáshoz jut
tatása. lakásépítéseinek támo
gatása változatlanul a szo
ciálpolitikai tevékenység hom
lokterében kell, hogy álljon. 
Ennek keretében Budapesten 
biztosítani kell az 1000 lakásos 
közlekedési lakótelep ütem 
szerinti beruházását és átadá
sát. A  lakástámogatás és la
kásgazdálkodás területén a 
szakszervezet jog. és hatáskö
rének következetesen érvényt 
kell szerezni, a szakszervezeti 
demokratizmus elve alapján.

6. A  gyermkintézmények je
lenlegit ellátási színvonalának 
biztosítása és további javítása 
érdekében szélesíteni kell a 
társadalmi munka lehetőségét, 
a szocialista brigádok bevoná
sát, és a tárcavállalatok kö
zötti kooperációt. A gyermek

közöket úgy kell felhasználni, igazgatási és ügyviteli feladat- 
hogy azok a munkaerőhelyzet ellátásának feltételeit tovább 
által legindokoltabb területe- kell javítani, korszerűsíteni. 
ken enyhítsék a folyamatos K i kell alakítani a társada- 
munkarendben foglalkoztatott lombaztosítási ellátáshoz kap- 
dolgozók gyermekelhelyezési csolódó biztonságos adatszol- 
gondjait és a zsúfoltságot. gáltatása rendszert.

7. A  dolgozók üzemi étkez- 14. A  Va%-os ÖTA közvet- 
tetési ellátásának javítását, a len és közvetett támogatásá- 
saját használatú főzőkonyhák nak nyolcvan- és húszszázalé-
gazdaságos üzemeltetésével, a 
kapacitás teljes kihasználásá-

kos arányát biztosítva, az 
ÖTA segélyezési céljainak

val. fejlesztéssel és korszerű- megfelelően, tervszerűen, úgy
sítéssel kell -biztosítani. To
vább kell bővíteni a nem te
lepített munkahelyeken dolgo
zók üzemi étkeztetésbe törté
nő bevonását.

8. Az egyen- és munkaruha
ellátáson belül, a méretválasz
ték bővítését kell előtérbe be

kell módosítani a közvetlen 
juttatások formáit, a segélyek 
összegét, hogy a közvetlen jut
tatások aránya ne csökkenjen.

A  céltámogatás anyagi esz
közeit, az idős emberek egész
ségügyi ellátását szolgáló in
tézményrendszer kialakításá-

lyezni. A  jogos minőségi kor- ra és a budapesti MÁV Kor
szerűsítéssel, formatartással 
kapcsolatos kifogások figye
lembevételével kell kezdemé
nyezni a ruha kihordási ide
jének megváltoztatását Szük
ségesnek tartjuk a ruhakiosz
tás adminisztrációjának 
szerűsí tését

9. A  jövőben fokozott gon-

ház rekonstrukciójának előse
gítésére kell fordítani.

Különös gondot kell fordíta
ni a csökkent munkaképessé
gű dolgozók foglalkoztatására, 
a munkaerőgondok enyhítésé- 

egy- re. saját egészségügyi rehabi
litációjuk érdekében.

15. A  dolgozók ellátásának
dót kell fordítani arra. hogy a jav£tása érdekében erősíteni
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letek fenntartási színvonalával letekkel az együttműködést 
azonos szintre kerüljön. A  16. A  munka biztonsága és 
munkaerő-gazdálkodási szem- az egészséget közvetlenül ve- 
pontok és a dolgozók szociális szélyeztető technológiák fe l
közérzetének javítása jusson számolása nem lehet a fejlesz- 
érvényire a fejlesztési célki tű- tési lehetőségek függvénye, 
zések meghatározásánál. Szakszervezetünk munkavé-

10. Tovább kell folytatni a delm i. felügyeletével szemben 
munkahelyre történő elengedhetetlen követelmény.

szállításának korszerűsítését. A 
gazdaságtalan munkásszállítás 
megszüntetése érdekében foko
zottabban kell élni a külön
böző szintű »kooperációban rej
lő lehetőségekkel.

A  gazdaságtalan munkás-

hogy ellenőrző munkájukban 
a mozgalmi és a hatósági jog
körök összhangját megteremt
sék, és azt következetesen ér
vényesítsék.

17. A  műszaki fejlesztéssel
szállítást, ahol erre lehetőség egy időben és azzal azonos
nyílik, a tömegközlekedési esz. technikai színvonalon való
közökkel indokolt kiváltani., süljön meg a ’munkabiztonság,
Az így felszabaduló kapaci
tást a munkahelyről telephely
re . történő munkásszállítás 
színvonalának emelésére, a 
nem telepített dolgozók étkez
tetésének bővítésére kell fel
használni.

javuljon a szociális ellátottság 
és csökkenjen az egészséget 
veszélyeztető nehéz fizikai 
munka.

18. Az üzemi balestek meg
előzése érdekében javítani kell 
a balesetvizsgálati tevékeny- 

11. A  felnőtt és a családos séget. és széles társadalmi ösz- 
üdültetési igények jobb kielé- szefogással fokozottabban ér- 
gítése érdekében tovább kell vényt kell szerezni a munka
erősíteni a vállalati és a és biztonságtechnikai fegyelem 
SZOT-üdültetés összhangját, megszilárdításának. A  munka-
Növelni kell a nagycsaládosok védelmi tevékenység haté- 
üdülési igényeinek jobb kielé- konyságának javítása érde
sítését. A z üdülésben részesü- kében szükséges, hogy a műn. 
lŐk számának növelését a kavédelmi felügyelők ellenőr
tervidőszakban 7, 10, 14 napos zéseiket jobban összehangol- 
lehetőségek biztosításával in- ják az SZMT, az állami fel- 
dokolt megvalósítani. Tovább ügyeletek és a vállalati szer
ied! folytatni a meglevő üdü- vek ellenőrzésével. 
lök korszerűsítését, az üdülte- 19. A  szakszervezeti testüle
téi színvonalának, kulturáltsá- tek, aktivisták bátrabban élje- 
górnák emelését. Ennek érdé- nek jogaikkal, a mozgalmi 
kében a megkezdett beruhá- munka sajátos eszközeivel, 
zásokat be kell fejezni. Ez Állásfoglalásaik, »döntéseik so- 
évente 1200 személy üdülteté- rán következetesen segítsék a
sét teszi lehetővé.

12. Az üzemegészségügyi el-
munkabiztonság fejlesztését.

20. A  munkavédelem társa-
látás színvonalát tovább kell dalmasítása. a munkavédelmi 
fejleszteni. A  területi adottsa- őrmozgalom kiszélesítése ér- 
gak és a dolgozók létszámé- ¿lekében fokozottabban kell 
nak figyelembevételével szűk- foglalkozni a szocialista bri- 
séges a szakosított üzemorvosi gadókkal hatékonyabb együtt, 
rendelőhálózat bővítése. K i 
kell alakítani az idős és kró-

működést kell kialakítani a 
KISZ-szervezetekkel, a KISZ- 

nikus betegségben szenvedő radar mozgalom aktivizálása 
emberek ellátását szolgáló in. érdekében.
tézményrendszert.

A vasutas egészségügyi ellá
tás színvonalának megőrzése 
érdekében — a fejlesztési le
hetőségek csökkenése ellenére 
is — biztosítani kell. hogy a 
MÁV Kórház rekonstrukciója

21. A  tervek készítése, a be
ruházások kivitelezése, és a 
termelés irányítása során biz
tosítani kell a környezetvédel
mi követelmények megvalósí
tását, a környezetvédelmi te
vékenység ellenőrzését. A szák

éi VI. ötéves tervidőszakban a szervezeti szervek, gazdasági
vezetők évi munkájának meg
ítélésénél értékeljék és minő
sítsék környezetvédelmi tevé
kenységüket is. Arról is gon-

beruházásd program szerinti 
ütemben folytatódjék.

Az egészségügyi ellátás szín 
vonalának fejlesztése szüksé
gessé teszi a vasutegészség- dós kod ni kell, hogy a környe- 
ügyi intézményrendszer haté- zetvédelem a tömegpolitikai
konyább együttműködését; és a szakmai oktatásban egy-
jobb összehangolását. aránt helyet kapjon.
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A dolgozók szocialista nevelése, 
szakszervezetünk mindennapos teendője

A VI. ötéves terv időszaká
ban, a közösségi élet fejlesz
tése, valamint az egyéniség 
alakítása érdekében tovább 
kell javítani szakszervezetünk 
nevelő tevékenységét. A  gaz
dasági munka segítése érdeké
ben fejleszteni kell agitációs, 
propaganda módszereinket, és 
tovább kell erősíteni a szak- 
szervezetek tömegbázisát. A 
tagság szocialista tudatának 
fejlesztésére keresni és alkal
mazni kell a célhoz vezető 
módszereket, eszközöket.

1. Az agftócáós és propagan
damunkának mindenekelőtt a 
vasúti alaptevékenység teljesí
tésének ösztönzésére, a válla
latok előtt álló tervfeladatok 
végrehajtására, a tagság he
lyes gazdasági szemléletének 
formálására, a termelési ered
mények bemutatására, s a cél
jaink megvalósulását gátló je
lenségek feltárására, bírálatá
ra kell irányulnia. A  termelési 
agitációs, propagandamunká
hoz az üzemi művelődési in
tézmények is nyújtsanak na
gyobb segítséget.

2. A  tagság meggyőzése ér
dekében nagyobb figyelmet 
kell fordítani a szóbeli és írá
sos agitációra. A  munkahelyi 
demokrácia különböző fóru
main törekedni kell a konkrét!, 
a helyi viszonyok pontos is
meretén alapuló érvelésre. Na
gyobb gondot kell fordítani a 
szolgálati helyeken a híradók
ra, a faliújságokra, a verseny- 
táblákra, hogy az élenjáró dol
gozók népszerűsítésével és ak
tuális híranyagokkal rendsze
resen tájékoztassanak, mozgó
sítsanak.

3. Tovább kell fejleszteni a 
tagság politikai ismereteit, v i
lágnézeti nevelését, a szocia
lista hazlafiság és a proletár- 
internacionalizmus elmélyíté
sét. A  munkásmozgalom — 
ezen belül a vasutas munkás
mozgalom — haladó hagyomá
nyainak és értékeinek megőr
zése, ápolása a jövőben is ne
velőínunkánk elválaszthatat
lan részét képezzék.
~áA.1 szakszervezeti tömeg poli
tikai oktatásokon kapjon na
gyobb szerepet a VI. ötéves 
terv feladatainak megértése, 
céljaink elfogadtatása. Tovább 
kell szélesíteni a levelező ta
gozatos tisztségviselői képzést, 
és keresni kell a hatékony, új 
oktatási módszereket.

4. Minden szinten erősíteni 
kell az információs tevékeny
ség politikai jellegét. El kell 
érni, hogy a helyi vezető tes
tületek döntéseik meghozata
lánál vegyék figyelembe az in
formációs jelzéseket, munká
jukban hasznosítsák a közér
dekű véleménynyilvánításokat.

lAz információ-tájékoztatás 
színvonalának emelésével is 
erősíteni kell a szakszervezet 
tömeg kiapcsola tát.

5. A  VI. ötéves terv oktatási 
programjában a dolgozók tu
datformálása, a felnőttoktatás 
munkahelyi segítése továbbra 
is a szakszervezeti nevelőmun
ka fontos részét képezi. A  mű
velődési intézmények, oktatási 
főnökségek, művelődési bizott
ságok az 1976. V. sz. törvény 
széliemében^ összehangolt prog
ramok, tervek alapján, folya
matosan segítsék az oktatáspo
litikai célok megvalósítását, az 
új módszerek alkalmazását.

Az oktatási szervező mun
káiban továbbra is az alapkép
zettséget biztosító általános is
kola elvégzésére, az igények 
felkeltésére kell elsősorban 
ösztönözni.

6. A  közművelődési tevé
kenység fellendítésében job
ban kell építeni a művelődési 
bizottságok munkájára és az 
értelmiségi dolgozókra. Politi
kai meggyőző munkával j ob

iban kell ösztönözni arra, hogy 
segítsék az állami és szakmai 
oktatásban részvevőket, a köz- 
művelődési programok terve
zését, és nagyobb részt vállal
janak azok végrehajtásában.

A  munkahelyi vezetők köz- 
művelődési területen kifejtett 
tevékenységét megítélésüknél 
értékelni kell. El kell érni, 
hogy a VI. ötéves tervben va
lamennyi vasútigazgatóságon 
közművelődési előadó végezze 
a törvényben előírt feladatok 
koordinálását.

7. Tovább kell fejleszteni a 
művészeti nevelőmunkát. A 
szakszervezeti nevelőmunká
ban erősíteni kell a művészeti 
propagandát, a dolgozók mű
vészeti érdeklődésének felkel
tését, véleményének megismer
tetését, ízlésének-magatartásá- 
nak alakítását.

Tovább kell szélesíteni a 
művészeti propagandamunka 
szervezeti kereteit, a művésze
ti rendezvények, művészeti in
tézmények látogatását.

8. A  szocialista brigádok 
művelődésében a formalizmus 
csökkentésére további erőfe
szítéseket kell tenni. Az üzemi 
művelődési bizottságok is tá
mogassák a szocialista kollek
tívákat a közösségi magatar
tás erősítésében, a fegyelme
zett munkára való nevelésben, 
az általános műveltség és szak
mai képzettség növélésében.

9. A  társadalmi érdekkel 
összhangban művelődési intéz
ményeinknek, könyvtáraink
nak kiemelten kell foglalkoz
niuk a rétegpolitikai tevékeny
séggel, a fizikai dolgozók mű
velődésével, szabad idejük kul
turált eltöltésével, továbbtanu
lásuk segítésével. A  nők mű
veltségének további fejleszté
séhez meg kell' teremteni a 
körülményekhez igazodó ked
vező feltételeket. Szorgalmazni 
kell a gyesen lévők szakmai, 
politikai továbbképzését, a 
közművelődésben való aktivi
tásukat. Tervszerűen kell ösz
tönözni az ifjúság közösségi 
életének kibontakoztatását. A  
bejáró dolgozók figyelmét a 
lakóhelyi művelődési intézmé
nyek lehetőségeire kell irányí
tani.

10. A művelődési intézmé
nyek gondoskodjanak a nö
vekvő szabad idő hasznos el
töltéséhez szükséges feltételek 
megteremtéséről. Építsenek 
szoros kapcsolatokat a munka
helyekkel, a környező iskolák
kal, az illetékes tanácsi szer
vekkel. Legyenek aktív közre
működők az amatőr művészeti 
mozgalom, klubmozgalom fej
lesztésében.

11. A  Vasutasok Szakszerve
zete Országos Törekvés Műve
lődési Központja szakmailag 
irányítsa, koordinálja, mód
szertanilag segítse a vasutas 
művelődési intézmények mun
káját, az amatőr művészeti 
mozgalom fejlesztését. Sajátos 
feladatának megfelelően ve
gyen részt a politikai, valamint 
a termelést, gazdálkodást se
gítő agitációs és propaganda- 
munkában. Segítse elő a köz- 
művelődési törvény vasúti ér
vényesítéséit. A  budapesti 
könyvtári feladatok ellátásá
ra hozzon létre és fővárosi je l
leggel működtessen egy köz
ponti vasutas könyvtárat.

12. Többet kell foglalkozni 
a munkásszállások kulturális 
és sportlehetőségeinek javítá
sával, a kultúra és a sport 
iránti igények felkeltésével. 
Ebben a munkában az alap- 
szervezetek kulturális, agitá
ciós, propaganda- és sportbi
zottságai, valamint az üzemi 
bizottságok, művelődési intéz
mények együttműködése elen
gedhetetlen.

13. A  balatonkenesei okta-
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tási központ munkájának ja
vítása érdekében a keretszá
mok elosztása, valamint a tan
folyamhallgatók személyének 
kiválogatása körültekintőbben 
történjen. A  káderelőkészítés 
a tisztségviselői oktatások jel
legének, céljának megfelelő 
legyen. Emellett igénybe kell 
venni az SZMT-k iskolaköz
pontjai által biztosított lehe
tőségeket.

14. A  nagy tapasztalattal 
rendelkező nyugdíjasok közre
működését a mozgalmi, műve
lődési munkában nagyobb in
tenzitással kell igényelni. Ezt 
a tevékenységet az üzemi mű
velődési bizottságok koordinál
ják.

15. A  munkahelyi olimpia 
széles körű kiterjesztésével 
további lehetőséget kell terem
teni a tömegek sportolási igé
nyeinek kielégítésére. Növelni 
kell a kevés költséget igénylő 
sportágak számát, és továbbra 
is kiemelten kell kezelni a 
természetjárást. A  tömegsport 
érdekében további üzemi kis
pályákat kell létrehozni társa
dalmi munkában. A  helyes 
módszerek alkalmazásával el 
kell érni, hogy a tömegsport
ban részvevők száma 10—15 
százalékkal emelkedjék.

A verseny- és élsport egyes 
területein mutatkozó vissza
esés megszüntetése érdekében 
nagyobb figyelmet kell fordí
tani az utánpótlás nevelésére, 
az igazolt versenyzők számá
nak növelésére. Nemzetközi 
kulturális és sporttevékenysé
günkét tovább kell javítani. 
Ennek szelleméiben erősíteni 
kell a szocialista országok vas
utas sportszövetségeivel, a tő
kés országok munkásszövetsé
geivel kialakult kapcsolatokat.

16. Be kell fejezni az V. öt
éves tervben megkezdett beru
házásokat a BVSC, a Szegedi 
VSE, a Szombathelyi Haladás 
és a budapesti Törekvés sport
egyesületeknél, valamint a 
Landler és a szegedi művelő
dési intézményeknél. El kell 
Végezni az Országos „Törek
vés” Művelődési Központ fel
újítási munkálatait.

17. Nemzetközi munkánkban 
továbbra is meghatározó a szo
cialista országok vasutas szak- 
szervezeteivel kialakított kap
csolataink ápolása. Tovább kel] 
fejlesztenünk a vasutasok ha
tékony érdekképviselete és vé
delme érdekében a sokoldalú 
tapasztalatcseréket, a szocia
lista építés során felmerülő 
feladatok megoldását. Megkü
lönböztetett figyelmet kell for
dítanunk a fejlődő országok 
vasutas szakszervezeteire, biz
tosítva őket szolidaritásunkról. 
Kezdeményezni kell a kölcsö
nös írásos információra épülő 
kapcsolatok kiépítését.

A  fejlett tőkés országok osz
tályharcos és haladó irányzatú 
vasutas szakszervezeteivel to
vább kell erősíteni kétoldalú 
kapcsolatainkat, törekedve a 
kapcsolatok minőségi és tar
talmi oldalainak fejlesztésére. 
Tovább kell fejleszteni tevé
kenységünket a nemzetközi 
vasutas szakszervezeti szemi
náriumok munkájában. Töre
kednünk kell arra, hogy két
oldalú kapcsolataink is növel
jék a szemináriumok jelentő
ségét és erősítsék a vasutas 
szakszervezetek közötti haté
kony együttműködést.

Az SZVSZ-hez tartozó Köz
lekedési és Szállítási Szakszer
vezetek Nefnzetközi Szövetsége 
céljával összhangban kell moz
gósítani dolgozóinkat a mun
kásszolidaritás erősítésére. 
Propagandamunkánkban to
vábbra is figyelmet kell for
dítani tagságunk tájékoztatá
sára, szakszervezetünk nemzet
közi tevékenységére.

megvalósításának helyszíni se
gítésére.

A  mozgalmi munka minden 
szintjén erősödjön a tömeg
kapcsolat, csökkenjen a for
mális és bürokratikus vonás.

Kiemelt feladat legyen az 
újonnan választott középszer
vek munkájának segítése.

2. Középszerveink az irányí
tó, szervező munkában fordít
sanak nagyobb figyelmet a ha
tározatok végrehajtásának se
gítésére, s a gondok helyszíni 
megismerésére.

Fordítsanak fokozott gondot 
a főbizalmiak és bizalmiak 
munkájára, feladat- és hatás
körük gyakorlására, az újon
nan létrehozott bizalmi testü
letek rendeltetésszerű működ
tetésére, jog- és hatáskörük 
érvényesítésére.

A  területi szakszervezeti bi
zottságok munkájában tovább
ra is érvényesüljön a területi 
koordinációs tevékenység az 
irányításuk alá nem tartozó 
alapszervezetek vonatkozásá
ban.

3. Biztosítani kell, hogy az 
új szervezeti rendszerben a 
szakszervezeti és üzemi de
mokrácia fórumai összehan
goltan és tartalmasán működ
jenek.

A  vezetők és a tagság kap
csolatát konzultációk, találko
zások, információcserék útján 
kell elmélyíteni. A  bizalmiak 
rendszeres szervezeti életet él
jenek, mozgósítsanak a köte
lességek teljesítésére, éljenek 
még jobban biztosított jogaik
kal.

4. Rendszeresebbé kell tenni 
a testületi tagok tájékoztatását, 
munkájuk értékelését. A  haté
konyabb munka érdekében a 
testületi tagok, tisztségviselők 
alap- és továbbképzését 5 évre 
szóló tervszerű ütemezéssel 
kell biztosítani. A  partner gaz
dasági vezetők szakmai to
vábbképzésénél szorgalmazzuk 
a szakszervezeti joggyakorlás
sal kapcsolatos tudnivalók is
mertetését.

5. El kell érni, hogy az üze
mi demokrácia gyakorlati al
kalmazása járuljon hozzá a 
dolgozók vezetésben való rész
vételének fejlesztéséhez, a dol
gozók aktivitásának fokozásá
hoz, a tömegkapcsolat és a 
mozgalom iránti bizalom erő
sítéséhez.

6. Növelni kell a vezetőkkel 
szemben támasztott követel
ményeket. Tervszerűbbé kell 
tenni a kádermunkát, jiövelni 
kell a vezetők felelősségét a 
káderek kiválasztásában, fel
készítésében, előléptetésében, 
cseréjében. El kell érni, hogy 
minden tisztségben olyan ve
zetők dolgozzanak, akik meg
felelnek a hármas követelmé
nyeknek. Értik a politikai és 
Szakszervezeti munkát, elköte
lezetten, fegyelmezetten és 
példamutatóan dolgoznak a 
mozgalom célkitűzéseinek 
megvalósításán, élvezik a dol
gozók bizalmát. A  munkások, 
a fiatalok és a nők megfelelő 
képviselete legyen biztosított a 
vezetésben.

7. A  vezető testületek te
kintsék továbbra is munkájuk 
szerves részének a különböző 
tétegek — az értelmiség, a 
fiatalok, a nők, a nyugdíjasok 
— ügyével való foglalkozást.

8. A  gazdasági vezetők és a 
szakszervezet vezető testületéi

a dolgozók érdekében biztosít
sák az együttműködés közös 
hasznosításában rejlő lehető
ségek még jobb kihasználását. 
Biztosítsák a közösen- hozott 
határozatok végrehajtását, for
dítsanak nagyobb gondot az 
ellenőrzésre.

Szakszervezeti szerveink igé
nyeljék a pártszervezetek elvi 
iránymutatását, erősítsék 
együttműködésüket a KISZ- és 
más tömegszervezetekkel.

9. A  szakszervezet gazdál
kodásában biztosítani kell az 
igények és lehetőségek össz
hangját.

Törekedni kell arra, hogy a 
rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök felhasználásában a 
tagság igénye, véleménye és 
tájékoztatása a bizalmiak kép
viseletén keresztül jobban ér
vényesüljön.

10. A  társadalmi tulajdon 
védelme, az anyagi eszközök 
célszerű, szabályoknak megfe
lelő felhasználása érdekében 
rendszeresebbé és alaposabbá 
kell tenni az ellenőrzést.

A  kiemelt szakszervezeti és 
társadalompolitikai célok meg
valósítására, a tagság szociális, 
kulturális és sportigényeinek 
kielégítésére, az anyagi eszkö
zök mértékét növelni kell, a 
fenntartási és működési költ
ségek szinten tartására kell tö
rekedni.

V .

A  Vasutasok Szakszervezetének X. kongresszusa a 
központi vezetőség kötelességévé teszi, hogy a határozat
ban foglaltak végrehajtására intézkedési tervet dolgoz
zon ki, és az MSZMP X II. kongresszusának szellemében 
munkálkodjon a szakszervezeti mozgalomra háruló fe l
adatok végrehajtásán.

A  kongresszus felhívja a  szakszervezet valamennyi 
tagját, hogy a határozatban foglalt célkitűzéseket fogadja 
el, munkálkodjon azok megvalósításán!

A  feladatok végrehajtásához kérjük a párt- és a 
KüSZ-szervezetek segítségét, a szakmai vezetők támo
gatását.

Budapest, 01980. november 9.
Vasutasok Szakszervezete 

X. kongresszusa

Növelni kell a vezetés színvonalát, 
erősíteni a tömegkapcsolatokat

A  tartalmasabb szakszerve
zeti munka csak a szakszerve
zeti demokrácia érvényesítése 
és fejlesztése, a tömegkapcso
latok szélesítése, a vezetés és 
a tagság: összeforrottsága által 
valósulhat meg.

1. A szakszervezet vezető 
szervei — a központi vezető

ség, az elnökség és a titkárság 
— továbbra is töltsenek be 
meghatározó szerepet a szak- 
szervezeti mozgalom irányító, 
szervező munkájában.

A  megnövekedett feladatok 
hatékonyabb ellátása érdeké
ben következetesen fejleszteni

♦

kell munkastílusunkat, mun
kamódszerünk színvonalát.

A  határozatok, állásfoglalá
sok és döntések előkészítésé
ben erősíteni kell a demokra
tizmust, növelni a testületi ta
gok személyes felelősségét, 
részvételét. Nagyobb gondot 
kell fordítaná a határozatok

A Számvizsgáló 
Bizottság tagjai:
Csóti István- elnök, nyugdí

jas; Nagy Béla titkár, osztály
vezető-helyettes, MÁV Vezér- 
igazgatóság; Keresztúri Pál re
vizor, MÁV Vezérigazgatóság; 
Kapitány István főművezető, 
Északi Járműjavító Üzem; 
Kárpátiné Holota Anna gazda
sági igazgató, Bp. Magasépítési 
Főn.; Pákozdi János osztályve
zető, Északi Járműjavító Üzem; 
dr. Készéi István osztályvezető, 
MÁV Vezérigazgatóság; Cser- 
venák Jánosné szekrénylaka
tos, Dunakeszi Járműjavító 
Üzem; Vörös Gyuláné főnök 
h., Bp. Számviteli Főn.; Kor
mos Erzsébet osztályvezető, 
Pécel MÁV Kórház; Takács 
László, rakJodásdrányító, Mis
kolc, Gömöri pu.; Takács 
Lajos osztályvezető-helyettes, 
BVKH; Csepel András nyug
díjas.

Az elnökség és a titkárság tagjai, 
a központi vezetőség osztályvezetői
Az újonnan megválasztott 

központi vezetőség Tolnai Il
dikó elnökletével megtartotta 
első ülését. Az ülésen titkos 
szavazással megválasztotta a 
17 tagú elnökséget, a három
tagú titkárságot, majd nyílt 
szavazással megerősítette be
osztásukban a központi vezető
ség osztályvezetőit, a Magyar 
Vasutas felelős szerkesztőjét, 
végül elfogadta a központi ve
zetőség munkabizottságainak 
vezetőit és tagjait.

A  Vasutasok Szakszervezeté
nek elnöksége: Gyócsi Jenő el
nök, Feleki Pál és Kajcsa Jó
zsef alélnök, Koszorús Ferenc 
főtitkár, Szemók Béla és Tol
nai Ildikó titkár, Dénes Sándor, 
dr. Fehérvári László, Fejes Ist
ván, Honos Antal, Juhász Fe
renc né, Kedves Ferencné, Ke
resztúri Ferenc, Opauszki Já-

A magyar szakszervezetek 
XXIV. kongresszusának küldöttei

A  X. kongresszus az alábbi 
36 küldöttet választotta a ma
gyar szakszervezetek december 
12—14-én összeülő XXIV. kong
resszusára :

Koszorús Ferenc főtitkár; dr. 
Lugossi József szb-titkár, Sze
ged területi szakszervezeti bi
zottság; Gecse Alfréd osztály- 
vezető, MÁV Vezérigazgató
ság; Biczó Jánosné távgépíró
kezelő, Pécs állomás; Németh 
Béláné mozgóárus, Utasellátó 
Vállalat, 86. számú üzem Ceg
léd; Sebestyén Pétemé raktár- 
kezelő, MÁV Közp. Osztószer
tár Főn.; Kőhalmi Vilmos mű
szerész, Szombathely állomás; 
Palik Miklós szerszámkészítő, 
Bp. Gépjavító Üzem; Gombai 
József lakatos, Dunakeszi Jár
műjavító Üzem; Horváth End
re blokkműszerész, GySEV 
Igazgatóság, Sopron; dr. Szabó 
Miklós, Budapest területi szak
szerv. biz. titkár; Agócs Mik- 
lósné könyvelő, Szolnok Jár
műjavító Üzem; Szendi Sándor, 
Hajdú megyei SZMT vezető 
titkár; Dorkó József, Heves 
megyei SZMT vezető titkár; 
Nagy Lajos, Vas megyei SZMT

vezető titkár; Gulyás János ve
zérigazgató-helyettes, M ÁV Ve
zérigazgatóság; Kovács Sándor 
szb-titkár, Dombóvár Üzem
főn.; Belső László szb-titkár- 
helyettes, Szolnok Járműjavító 
Üzem; Biri Sándorné csoport- 
vezető, Szombathely Vasút- 
igazgatóság; Sándor Hona vo
natvezető, Kiskunfélegyháza 
állomás; Szabó Rudolf forg. 
szolgálattevő, Bp. Ferencváros 
állomás; Szemők Béla titkár; 
Tolnai Ildikó titkár; Dénes 
Sándor osztályvezető; Szűcs 
Zoltán vezérigazgató, M ÁV Ve
zérigazgatóság; Balázs Ágnes 
árupénztáros, Székesfehérvár 
Üzemfőn.; Tóth Lajosné ügyin
téző, BVKH; Kulcsár Lajos 
villanyszerelő, Bp. Hídépítési 
Főn.; Sándor János munkave
zető, Bp. Terézvárosi Pálya- 
fenmitairt. főn.; Csernyák Árpád 
villanyszerelő, Bp. Építési Főn.; 
Szikora Gyula művezető, Bp. 
Jobbparti BFF; Harsány! Lajos 
mozdonyvezető, Bp. Keleti Von
tatási Főn.; Csóti István nyug
díjas; Takács Lajos osztályvez. 
h., BVKH; Darázs Istvánná ko
csitisztító, Bp. Keleti pu.; Ba
ranyai Zoltán osztályvezető.

nos, dr. Szabó Miklós,Cdr. Ve
ress László, Volosinovszki Já
nos.

A Vasutasok Szakszervezeté
nek titkársága: Koszorús Fe
renc főtitkár, Szemők Béla és 
Tolnai Ildikó titkár, és állandó 
meghívottként a szervezési és 
káderosztály vezetője.

A  központi vezetőség osz
tályvezetői : Dr. Balázs Ákos 
kulturális, agitációs, propa
ganda- és sportosztály, dr. Bor
úi István társadalombiztosítási 
osztály, Dénes Sándor szerve
zési és káderosztály, Gáspár 
Imréné dr. szociálpolitikai és 
munkavédelmi osztály, Pere 
József gazdasági és pénzügyi 
osztály, Szádóczky István köz- 
gazdasági osztály, a Magyar 
Vasutas felelős szerkesztője: 
Visi Ferenc.

A  központi vezetőség mun
kabizottságainak vezetői; köz- 
gazdasági bizottság: elnöke dr. 
Szabó Miklós, titkára Szá
dóczky István, szociálpolitikai 
bizottság: elnöke Volosinovszki 
János, titkára Gáspár Imréné 
dr.; munkavédelmi bizottság: 
elnöke Szemők Béla, titkára 
Pásku Jenő; környezetvédelmi 
bizottság: elnöke Zombori La
jos, titkára Németh Ágnes; 
kulturális, agitációs, propa
gandabizottság: elnöke dr. Lú
gost József, titkára dr. Balázs 
Ákos; sportbizottság: elnöke
Révay Sándor, titkára Székely 
György; műszaki-gazdasági bi
zottság: elnöke Tóth János, 
titkára Herpai Antal; ipari 
szakbizottság: elnöke Keresz
túri Ferenc, titkára Belső 
László; üzemviteli szakbizott
ság: elnöke Miskolczi Sándor, 
titkára Imre Imre; építési, pá
lyafenntartási, távközlő és biz
tosító berendezési szakbizott
ság: elnöke Feleki Pál, titkára 
dr. Horváth Ferenc; nőbizott
ság: elnöke Nagy Istvánná, tit
kára Prókay Sándorné, ifjúsági 
bizottság: elnöke Opauszki Já
nos, titkára Prókay Sándorné; 
nyugdíjasbizottság: elnöke
Kajcsa József, titkára Kuko- 
vicza Árpád; társadalombizto
sítási bizottság: elnök dr.
Bordi István, titkára dr. Gevi- 
cser Pálné; */2 százalékos ÖT A 
ügykezelési bizottság: elnöke 
Tolnai Ildikó, titkára Rajnai 
Rezső; kegyeleti bizottság: el
nöke dr. Bordi István, titkára 
Kukovicza Árpád.
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Ú JÍTÁS , v a g y  t a l á l m á n y ?

A járművezetők lelkiállapotáról 
szolgáltat adatokat a Reatest
Különdíjat nyert egy nemzetközi kiállításon

Hunor László, a Keleti von
tatási főnökség technológusa és 
Gyura László postái dolgozó 
egy érdekes műszert készítet
tek, amölyet idén., szeptember
ben az NiDK-Jban' is bemutat
tak, a Jövő mestere című nem
zetközi kiállításon.. A z alkotó
kat külön d íjja l jutalmazták.

— Mire használható ez a 
Reatest nevű műszer? — kér
dezem Hunor Lászlót.

— Többek között segítségé
vel meg lehet állapítani, hogy 
alkalmas-e valaki mozdony- 
vezetőnek.

— Próbáljuk k i! — kapok 
az alkalmon. Elém teszi a kis 
berendezést. Lámpák, kapcso
lók sorakoznak rajta.

— Mindjárt megjelenik a
készüléken négy azonos szám
jegy — magyarázza: —
Alattuk ugyancsak négy szám
jegy lesz látható, de azok 
már különböznék az előzőek
től. Csak égy lesz azonos a 
fentiekkel. Ezt keU gyorsan 
észrevenni, majd az altatta le
vő gombbal jelezni.

A  tesztpróba sikerült. A  mű
szer azonban ennél többet is 
„tu'd”. Hattféleképpen ellenő
rizhető vele az ember ideg- és 
lelkiállapota, sőt az is kiderít
hető, hogy a vizsgáit személy 
fogyasztótit-e alkoholt. A  ké
szülék hUlbátdaniul működik. A 
szakemberek is eQásmerően nyi
latkoztak róla.

— Hatna van még- azonban 
néhány vizsgálatsorozat —■ 
folytatja az alkotó —, amelyet 
a közlekedés egyéb .ágazatai - 
bán-, üzemekben« szeretnénk el
végezni. A  sok ezer vizsgálat 
eredménye és a pszichológu
sok, orvosok véleménye alap
ján lehet majd megállapítaná, 
hogy a Raetest «alkalmazható-e 
minden területen. Ez dönti 
majd el azt is, hogy alkotá
sunk újításnak, vagy talál
mánynak minősül.

Hunor László még nincs 
harmincéves, de már több mint 
másfél tucat újítás fűződik a 
nevéhez.

— Mi adta az ötletet a Rea
test elkészítéséhez?

— Több mint hat éve dolgo
zom a vasúton. Sok jelzőmeg
haladás, koccanás ókét vizs
gáltam. Köztudott, hogy az 
egészséges embert is érik olyan 
megrázkódtatásók, stresszek, 
amelyek csökkentik a reagáló 
képességeit. Gyura László ba
rátommal ennék alapján ha
tároztuk el, hogy egy olyan 
műszert tervezünk, amely első
sorban a járművezetők ideg- 
és lelkiállapotáról szolgáltat 
adatokat.

— Hány alkatrészből áll a 
Reatest?

— ötvenhárom integrált 
áramkör van benne, és mint
egy 900 alkatrészből állítottuk 
össze. Értéke fcb. tízezer fo
rint. A műszer (az eddigi mé
rések alapján) a vasúton be
váltotta a hozzáfűzött remé
nyeket. Igazi értékeit, azonban 
majd csak a további mérések 
és intézményes alkalmazása 
során lehet megállapítani — 
mondotta befejezésül Hunor 
László.

Séra Sándor

ALK0T0 IFJÚSÁG

Dízelszerelő-tanulók 
nyerték az első díjat
A  .KOPSZ Zala megyei Bi

zottsága, a megyei tanács 
művelődési osztálya, és az 
SZlMT által meghirdetett A l
kotó Ifjúság pályázatra beér
kezett alkotásokból kiállítás 
nyílt Zalaegerszegen. A  kiál
lítás 22 tanintézet diákjainak 
mintegy 400 munkáját mutat
ja ibe. A z oktatási és a szak
mai alkotások csoportjában a 
nagykanizsai 406-os Ipari 
Szakmunkásképző Intézet 
másodéves dízelszerelői nyer
ték el az első díjat, todattyús 
mozdony-vezérmű modelljük
kel. A  díjakat Koplár Lajos, 
a megyei tanács elnöke adta 
át. '

KTE T A N Á C S K O Z Á S
A  Közlekedéstudományi Egyesület budapesti igazga

tóságának vasútgépészet! szakcsoportja november 11-én „A 
vontatójármüvek időszerű kérdései” címmel előadást tartott.

A  tudományos ülést Tiborcz József, a  szakcsoport titkára 
nyitotta meg, aki beszámolt az egyesültet eddig végzett mun
kájáról. Ezt követően Bencsik László, Czipán László, László 
János, Pajor István és Botlik László ismertették a tagsággal 
a szakszolgálat területén bevezetett technikai újdonságokat.

P O L I T I K A I  K O N Y V N A P O K
Érdekes kiállítás a budapesti igazgatóságon

* A  budapesti igazgatóságion november 11-én ünnepélyes 
külsőségiek között nyitották meg az idei politikai könyvna
pokat, amelyen Pady Géza, a pártbizottság titkára mondott 
beszédet

A  könyvnapon mintegy kétszáz legújabb művet mutat
tak be az érdeklődőiknek. A  kiállítás rendezője, az üzemvi
teli osztály Ifjúsági szocialista brigádja a könyveken kívül 
egyéb érdekes látnivalóról «is gondoskodott. Bemutatták 
azokat a magyar és szovjet gyártmányú koouzerveket, ame
lyeket Valterig Kubaszov és Farkas Bertáiban űrhajósok fo
gyasztottak a világűrben.

A  látogatók ismerkednek az új könyvekkel
(övári Árpád felvétele)

R A N G O S  Ü N N E P I JÁ T É K O K

Bayreuth, a wagneri zenedráma otthona
Bayreuthban 1876 óta évről 

évre rendszeresen megrende
zik a Richard Wagner alapí
totta ünnepi játékokat. A  múlt 
és jelen összefonódása jellem 
zi ezt a várost.

Wagner életműve az ünnepi 
játékok gondolata egyedülálló 
volt a múltban, s rangját, je l
legzetességét a XX. században 
egyre-másra elterjedő zenei

szék végtelen soraiban mindig 
szép számmal találunk magya
rokat is. ,

A  II. világháborút követő új 
Bayreuth, Wieland és W olf- 
gang Wagner — a két Wagner 
unoka — kezdeményezése foly
tán a népek közötti kiengesz- 
telődés jegyében, még szoro
sabb kapcsolatot épített ki és

fesztiválok mellett mindmáig ápol folyamatosain, hazánkkal.
megőrizte. Ez a legrégibb fesz
tiválváros rendezi napjaink
ban az ifjúsági ünnepi talál
kozókat, a jövő zeneművész 
generációjának nagy összejö
veteleit is. (Az idén 32 nemzet 
összesen 430 fiatal művésze 
vett részt, köptük szép szám
mal hazánkból.) Példa nélkül 
áll azért is, mert a bayreuthi, 
Wagner építtette színházban 
ma is kizárólag az ő zenedrá
mái kerülnek előadásra.

Magyar művészek 
a közreműködők között
Liszt Ferenc apósa volt Ri

chard Wagnernek, de a rokoni 
kapcsolatokon túlmenően 
mindkettőjük kivételes szelle
me egymásra talált művésze
tükben, a zenei romantikában. 
Barátságuk — átmeneti viha
rok után — az ércnél is ma
radandóbbnak bizonyult, és a 
világtörténelem szellemi nagy
ságai legendás hírű barátsá
gainak egyikévé vált. Ma is 
mindketten Bayreuthban 
alusszák örök álmukat: Liszt 
a városi «temető egyszerű, fi
noman kiképzett kriptájában, 
Wagner lakóháza az általa 
Wahnfriednek (vágyai, békés 
otthonának) nevezett villa 
parkjában. S Richter János, a 
századforduíló legnagyobb ma
gyar karmestere vezényelte 
1876-ban Bayreuthban a Nibe- 
lung gyűrűje első előadását. 
Nevét ma is emléktábla őrzi a 
Festspielhaus, a bayre(uthi 
Wagner-színház előcsarnoká
ban. S a közreműködő művé-

Az idei ünnepi játékok rész
vevőinek gazdag listáján öröm
mel találtuk ott Kovács Já
nosnak, a Budapesti MÁV 
Szimfonikusok fiatal, tehetsé
ges másodkarmesterének a ne
vét. A  világhírű karmester, 
Pierre Boulez mellett, a Nibe- 
lung gyűrűjének zenei segéd- 
rendezőjeként működött köz
re. De a figyelemre méltó sze
mélyes kapcsolatokon túlme
nően időtlen szellemi rokonság 
is Bayreuthóz fűz bennünket. 
Wagner világméretű drámai 
koncepciójával, amely a Nibe- 
1-ung gyűrűjében valósult meg. 
s amelyet egymást követő 
négy estén folyamatosan szó
laltatnak meg, csak Dante: 
La Divina Cammediája és Ma
dách: Az ember tragédiája ha
sonlítható össze. Ez a monu
mentális mű került az idei ün
nepi játékok középpontjába, és 
olyan előadásban, amely a v i
lág operaszínpadain is irigy
lésre méltó csemege, hiszen 
itt a legjobbak, a legnagyobb 
művészek jönnek össze évről 
évre, hogy ragyogó művésze
tük a helyi körülményekkel 
(akusztika, színpadi technika, 
világítás stb.) megsokszorozva 
felülmúlhatatlan produkció
kat, maradandó zenei élményt 
jelentsen.

Ünnepi színház, 
ragyogó berendezések

A korjt, amelyben a nagy mű 
keletkezett, az impresszionista 
francia festészet, a monumen
tális orosz regény és a német 
természettudományos gondol
kodás jellemezte.

A  kereskedelm i ta n fo ly a m ok on

t a n t á r g y  le s z  a z  u d v a r i a s s á g
Többször panaszkodtak már az utasok, hagy a jegy- 

vizsgáló, vaigy a pénztáros sértően viselkedett, egyszóval 
udMarátatütaji voflit. A  Vasúti Főosztályon elhatározták, hogy 
a kereskedelmi oktatásokon, tanfolyamokon — pszicholó
gusok bevonáséfvial — bevezetik az illemtan órákat. Ennek 
célja az* hogy azok a vasutasok, akik az utasokkal közvet
len kapcsolatban vannak, udvariasan, az illemkódex sza
bályai szerint viselkedjenek.

Az új tantárgy bevezetésével kapcsolatban eddig a Dé
li, a Nyugati és a Keleti pályaudvarokon éntekedbefteket tar
tottak a személyszállításban dolgozó vezetők és alkalma
zottak részére. %

S. R.

Amikor megismertem — 
egy barátom révén — 
már nagyon öreg volt. 

Botra támaszkodott, de azért 
még mindennap kifente a ba
juszát. Ha szólít, mély bariton- 
hangja úgy döngölt, mintha 
hordóból beszélt volna.

— 'Nem is hiszem, hogy nem 
pincében született — incsel
kedtem vele, mert igen sze
rette a borocskáit. Ha otthon 
kifogyott, azért — de csak 
azért —, még 'bottal is kíván - 
szorgott a pincébe.

— Ördögfattya voltam én, 
Józsefem — simított a baju
szán és szivarra gyújtott. 
Amúgy papírba sodorta a 
szávni-valót. Ezt szokta meg, 
komótos mozdulatokkal. A  
szivar ünnepet jelentett. Ak
kor 'is így volt, amikor már 
jó ismerősként faggattam:

— Hogy s mtint történt ez a 
vöröskapifánysága ?
— Hát azt már itthon akasz
tották rám — tette le  a szi
vart, és cigarettát sodort, kí
nálva engem is, mondván: «an
nál jobb ízű a beszéd', majd 
így folytatta:

— A sarzsit én ott kint kap
tam, Oroszországban. Papírom 
van nekem arrvíl. Amikor öt
venéves volt a szovjet* hata
lom, meg is kerestek a buda
pesti nagykövetségről az elv- 
társak, és medáliát tűztek a 
mellemre. No, hozd csak elő! 
— szólít a feleségének, s .míg 
nézegettem a fényes kitünte
tést, hallgatott.

A Vörös Kapitány
— így ám! — forgatta, gyö

nyörködött az éremben, aztán 
becsukta a dobozát, s megmar
kolta a  kezem:

— Bizony, Józsefem«! Ördög
fattya voltam én, ahogy már 
mondtam. Apám korán meg
halt, szegény jó anyám meg 
nem bírt velem. 1915. őszén 
önként jelentkeznem huszár
nak, mert én világéletemben 
bolondja voltam a lónak. No,

vengerszki! — mondta a pa
rancsnok. .Én« meg: hogy be
széljen csak, akinek tele a ha
sa. Persze oroszul, mert akkor 
már elég jó l értettem a nyel-: 
vüket. Hát azlt mondja aztán 
nekem: Betyár vagy, de jó 
katona lehettél! Mi volt a sar
asad? Mondom, hogy szakasz
vezető. No, ha beálfl&z közénk, 
még tiszt is lehetsz. Akarod? 
De akkor már elemózsiát is

vittek is tizenhat nyarán egy szedett elő. Bekaptam néhány
regimenttel ki az orosz front
ra. Ott aztán addájg-addig hős- 
ködtem, amíg egy szép napon 
fogságba nem estem. Először 
Omszkiba vittek, majd amikor 
beállt a tél, Szentpétervár 
mellé. Ott akkor már olyan 
forró volt a világ, hogy ök
röt lehetett volna sütni mel
lette.

Velünk, foglyokkal nem so
kat törődtek, úgy annyira 
nem, hogy már az állunk, is

falast, aztán« gondolkodtam, 
mert hazafelé tájoltam már 
magam. No, beszélj! — bizta
tott, én meg azt válaszoltam, 
hogy nem kell* nekem tiszti 
rang, csak jó. lovat adjanak 
alám, meg fehérektől szerzett 
puskát. Azok jobbak voltak, 
mint a régi orosz piszkafák.

minánumot is hallgattam, de 
amikor újra egy ló került 
alám, még .mindig az járt az 
eszemben, hogy adott esetben 
ezzel én hazáig is elnyargal
hatok. El ám! Egész a Kau
kázusig. Akkor már tiszti ran
gom .volt.

A ttól eltekintve, hogy ihin- 
dig nyomomban volt a halál, 
amúgy vidám életem volt. 
Nem tudtam én olyat kérni, 
amit a parancsnokaim ne tel
jesítettek volna. De ők se én 
tőlem. Persze, voltak keserves 
napok is. Kétszer a fehérek 
foglya is voltam, de először 
sikerült megszöknöm, másod
szor pedig egy óráival előbb 
szabadítottak ki, mielőtt fel
kötöttek volna. Mert azok nem 
kíukoricáztak a vörös foglyok -

— Aztán tudta, hogy máért. kai.
megy harcba?

— Tudta a • rossz nyavalya — 
mosolygott az öreg —, egyi-

kopogott az éhségtől, hát mit kőnk se tudta, aki beállt kö-
tasz ilyenkor az ember? Ad
dig megy, amíg valamit talál. 
Találtam én akkora pofono
kat, hogy csak úgy 
szikrázott a szemem, de 
leráztam magamról a két 
bolsevikot. Vagy öten aztán 
mégis a parancsnok elé rán- 
dgáltak. Nagy legény vagy,

süliünk a Vörös Hadseregbe. 
Enni adtak, emberszámba vet
tek. Persze később, amikor 
már benne voltunk a csává
ban, és egyszer-egyszer el is 
tángáltak a fehérek, magya
rázták, hogy mire megy ki a 
játék. Amiikor Őreinél meg
sebesültem, a kórházban sze-

Szóval1, cudar világ volt, az 
igaz! De végül is elhallgattak 
a fegyverek. Győzött a forra
dalom. Most aztán- merre, ho
vá? Először egy fűrésztelepen 
dolgoztam-. Aztán egy Don- 
menti szovhoZba kerültem, a 
ménesbe brigadérosnak. Ez 
tetszett nekem, de hát csak 
vágytam haza! Pedig — hu
nyorított az asszony felé — 
akkor már «menyecském is volt. 
No, végül is addig jártam a

kormányzóságra, hogy 1921 te
lén útinak indultam. Gondol
hatja Józsefem, hogy itthon 
mi várt rám! Hónapokig hur
coltak a különböző börtönök
be, s úgy agyonvertek, hogy 
sokáig jártányi erőm sem volt. 
Akkor akasztották rám csúf
ságként a Vörös Kapitány ne
vet.

— Na, de aztán 1945-ben 
mégegyszer -magára ölithefcte az 
egyenruhát?

— Nem sok gyönyörűségem 
volt már nekem abban — le
gyintett, az öreg —, hiszen a sok 
csendőr rugdosásától állni se 
nagyon tudtam. Amikor rám
bízták a falu rendőrparancs - 
nokságát, nem az új hatalom 
védőjét, hanem az öregembert 
tisztelték berniem. Három év 
rnúlpa le is adtam a szerel
vényt. Nékem is osztottak öt 
hold földet, majd később egy 
kis nyugdíjat is kaptam, hát 
így csak megvagyok. . .

Megvolt. Vagyogatott még 
néhány évig egy Vas megyei 
községben a Vörös Kapitány, 
aztán végleg leadta a földi 
szerelvényét.

Temetésére a közeli szovjet 
laktanyából — akiinek parancs
nokával sokszor elbeszélge
tett —, kivonult egy szakasz 
kiskatona, s amikor dörögtek 
az öreg koporsóján, a rögök, 
dfcZsortüzet adtak tiszteletére.

Fejfájáséi még ki«betűzhető: 
„Itt nyugszik Varga József, volt 
Vörös Kapitány, béke porai
ra!

Dávid József

ízlés és felfogás kérdése, 
hogy a francia rendezés éppen 
ez utóbbit állította annak a 
drámai fejlődésnek a központ
jába, amely eszmei mondani
valóját illetően persze nem tá
volodhatott el attól a szöveg
től és zenétől, amelynek nagy
sága Thomas Mannt a 
„legvarázslatosabb csodálat
tal” töltött el. A z arany, a 
pénz átka és a hatalomvágytól 
megtisztító, megváltó szeretet, 
ezek a világot átfogó nagy esz
mék, amelyek Dante, Madách 
és Wagner művének eszmei 
kötelékei.

Wagner drámái a mítoszból 
erednek, zenéje pedig a drá
mából születik. Ennek a vég
sőkig leegyszerűsített esztéti
kának ragyogó megjelenése 
volt a Bolygó hollandi. Mese, 
legenda, mítosz, amely a vég
letekig kiélezve, Szenta vízió
jaként áll előttünk. 0  az, aki 
önfeláldozó szeretetével akarja 
megváltani a megpróbáltatá
sok vihara közepette vergődő 
embert. S ezt a rendezés olyan 
egyszerű, de annál ötletesebb 
megoldással éri el, hogy a szín
padon -a hősnő látomásaként 
játszatja le az egész drámai 
történést.

A nyári játékok 
világhírű rendezője

A bayreuthi ünnepi színház 
ragyogó fénytechnikai beren
dezései teszik élővé és valósze
rűvé, hogy amíg a színpadon 
zajlik a jól ismert történet, a 
szobának kiképzett színpad 
felső részében egyszerű vas
lépcsőn elérhető ablaknál 
mindvégig ott látható Szenta, 
a megváltó nő, akinek látomá
sát tükrözi a dráma.

S ugyanez a megszemélyesí
tett, emberi világ tárul elénk 
Wagnernek tálán a legmé
lyebben a mítosz világába nyú
ló zenedrámájában a Loheng- 
rinben. A  XX. század könyör
telen realizmusa így menti át 
a romantikus történetet, mert 
a zene Wagner végtelen dal
lamívei száz év múltával is 
elemi, magával ragadó erővel 
hatnak.

Wolfgang Wagner, az uno
ka, a világhírű rendező vezeti, 
irányítja ma az ünnepi játé
kokait, határozott és biztos kéz
zel. Csodálatos Parsifal-ren
dezése a legnagyobbak hagyo
mányát folytatja. Míg korán 
elhunyt testvére, Wieland 
Wagner a végletekig leegysze
rűsítette színpadképeit, tulaj
donképpen csak jelzésszerű 
díszleteket hagyott meg, s 
mindent a játékra, a fény. és 
árnyékhatásokra, bízott, ez a 
Parsifal a természet minden 
szépségét sugározza. Eközben 
felhasználja a legkorszerűbb 
technikai eszközöket, s méltón 
egészíti ki, teszi teljessé a szí
nek, fuvallatok, nap- és év
szakok kivételes természeti 
szépségét, hiszen Wagner ze
néjénél kifejezőbben még nem 
szólalt meg a természet talán 
sehol.

Felejthetetlen 
zenei élmények

A bayreuthi ünnepi játékok 
színvonala a hatvanas évek 
után kissé visszaesett, hogy 
most napjainkban mindennél 
magasabb csúcsot érjen el /is
mét. A  wagnerd összművészet: 
a zene, költemény, színpadkép, 
játék, tánc szintéziséből kiala
kuló összhatás lenyűgöző s 
hallgatva — nézve a maga ne
mében egyedülálló előadásokat, 
az ember nem tudja mát csodál
jon jobban; a páratlan mű
veket, az egyedülálló akuszti
kát. a rendezés számtalan öt
letét, a zenei megszólaltatás 
finomságait, a fiatal, csodála
tos hamgfenoméneket, a va
rázslatos környezetet, mert 
ezek együttesen nyújtják a 
wagneri zenedráma igazi, tel
jes élményét.

Az itt töltött pár hét feled
teti a világban izzó nagy fe
szültségeket, az emberiséget 
megosztó társadalmi különbsé
geket, háborúkkal fenyegetett 
világunk minden gondját, ba
ját, s kitárulkozik előttünk a 
béke, az egymásra találás, a 
világot átfogó nagy művészet
ben, a zenében. Ezt jelenti ne
künk, békére vágyó emberek
nek a XX. század utolsó évti
zedeiben Bayreuth.

Dr. Csillag Ferenc
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Kitüntetések november 7-e  alkalmából
A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 63. évfordulója alkal
mából — eredményes párt- és 
tömegszervezeti munkájuk elis
meréseként — a Magyar Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsa

MUNKA ÉRDEMREND 
ARANY FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Hriv-
nyák Gyula főn. vez., Miskolc 
Vili. Vonal feiügy.; Lovicska Jó
zsef rész lég vez., Bp. Nyugati pu.; 
Posta Mihály gépkezelőt, Bp. 
TBÉF; dr. Rimóczi László szak
aszt. vezetőt, KPM Vasúti Főosz
tály; Szálkái József kocsilakatos 
csop. vez., Bp. Ferencváros Vont. 
Főn.

MUNKA ÉRDEMREND 
EZÜST FOKOZATA

kitüntetésben részesültek: Enyedi 
Béláné szóig, főnök, Záhony 
Szertárfőn.; Niack Béla művezető, 
Vác Vont. Főn.; Nagy Sándor be

tanított vili. szerelő, Landler Je
nő Jj. U.; Varga Ferenc oszt. 
vez., Szombathelyi Vasútig.; Var
ga József ügyint. csop. vez., KPM 
Vasúti Főoszt.

MUNKA ÉRDEMREND 
BRONZ FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Gittin
ger Tibor oszt. vez. h., KPM Vas
úti Főoszt.; Kacsándi János elő- 
munkást, Debrecen MÁV Építési 
Főn.; Prágai József vonalkeze
lőt, Kecskemét Pft. Főn.; Szabó 
György né Gyöngyös MÁV Kitérő
gyártó Ü .; Székeli Gyula motor- 
szerelőt, Hámáp Kató Vont. Főn.; 
Túli Lajos vez. szakmunkást, 
MÁV Kórház és Közp. Rend. Int.; 
Varga József vonatvezetőt, Nagy
kanizsa Uzemíőn.

A  közlekedés- és postaügyi mi
niszter

KIVÁLÓ VASUTAS
kitüntető címet adományozta: dr. 
Barna Lajos oszt. vez., Miskolc 
Vasútig.; Bencze János motorsze
relőnek, Hámán Kató Vont. Főn.; 
Boros András mozdony vez., Deb
recen Uzemfőn.; Czeglédi Sándor 
szb-titkámak, Debrecen áll.; Föl
di Mihály mű vez., Szeged BBFF; 
Gádzser József oszt. vez., Szeged 
Vasútig.; Gerle Gusztáv fényező- 
mázolónaik, Dunakeszi Jj. Ü .; 
Héjjas Károly áll. főn. h., Ka
posvár Uzemfőn.; Jászai Sándor 
üzemfőn. <h.. Nyíregyháza Kör
zeti Uzemfőn.; Juhász Ferenc 
áll. kezelőnek, Szarvaskő áll.; Kis 
Halas Béla mü-vez., Pécs Vont. 
Főn.; Krepelka Géza üzemegység 
vez., Szolnok Körzeti Uzemfőn,; 
Oláh Károly főtechnológusnak, 
Székesfehérvár Jj. Ü .; Rózsa 
György ügyint. csop. vez., Simon 
László szakoszt. vez. h., KPM 
Vasúti Főoszt., Szabó János mű
vez., Celldömölk Körzeti Uzem
főn.; Szabó Lajos főelektrikus- 
nak, Záhony Uzemfőn.; Szikriszt 
József lakatos csop. vez., Land
ler JJ. U.; Túrái Istvánná ügy
int., Bp. Vasútig.; Zalavári Sán
dor előkész. csop. vez., Bp. Jobb- 
parti Épületfennt. Főn.

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: Almá- 
sy Ferenc József igazgató-h., Bp. 
Tér. Egészségügyi Közp.; Doma 
Sándor munkavéd. felügy., Vas
utasok Szakszerv. Bp. Tér. Biz.; 
Gaál Lajos dízel-mozid, vez., Kis
kunhalas Vont. Főn.; Karos! Ist
ván ügyint., Miskolc Vasútiig.; 
Kis Simonka József áll. főn., 
Püspökladány áll.; Kován István- 
né menetirányítát, Bp. Keleti 
Igazgatósági részleg; Mészáros 
Károly Ugyint. csop. vez., KPM 
Vasúti föoszt.; Orbán Lajos 
üzemvez. h., Pécs BBFF; Siket 
Béla állomási ön., Balassagyarmat 
Körzeti Uzemfőn.;, dr. Takács Fe
renc csop. vez., Szombathely Vas
útig.; Szabó Miklós oszt. vez. h., 
Szombathely JJ. U.

MINISZTERI DICSÉRET
kitüntetést kaptak: dr. Andrell
József felülvizsg. főorvos, Pécs 
Tér. Egészségügyi Közp.; Badics 
Vilmos vez. főe'lektrikus, Tatabá
nya-alsó Vili. Vonalfőn.; Balogh 
Ferenc asztalos, Szombathely 
Épület- és Hidfennt. Főn.; Cseh 
Sándor oszt. vez., Szolnok Jj. U.; 
Demeter János mozd. vez., Duna
újváros Vont. Főn.; Dókány Zsig-

mond • mozd. vez., Békéscsaba 
Körzeti Uzemfőn.; Fekete Géza 
TMK-lakatos, Püspökladány Vont. 
Főn.; Ftkó Ferenc müvez.. Észa
ki Jj. U .; Fölmér Mihály kocsi- 
vizsg. lakatos, Dombóvár Uzem
főn.; Gas parik Mihály mozdony- 
vez.; Püspökladány Vont. Főn.; 
Hevesi József keresk. hivatalnok, 
Vámos györk áll.; Héja János 
mozdony felvigy., Szentes Körzeti 
Uzemfőn.; Horváth Antal laka
tos, Bátaszék Uzemfőn.; Horváth 
Jenő mozdony felvigy., Győr Kör
zeti Uzemfőn.; Jusztin Franciska 
műszerész, Bp. Balparti BBFF; 
Kocsis Gypla dizél-mozd. vez., 
Miskolc Vont. Főn.; Kasza János 
géplakatos, Bp. MÁV Gépjavító 
U.; Kolosi István rend, forg. 
szóig, tevő, Bp. Ferencváros áll.; 
Kozma • József né ügyviteli alkal
mazott, Debrecen Vasútig.; Ko
vács István motorszerelő, Kisúj
szállás Pft. Főn.; Kucsera Károly 
keresk. csop. vez., Bp. Vasútig.; 
Lánczos Péter ügyint. csop. vez., 
KPM Vasúti Főoszt.; Leidecker 
János művezető, Szolnok Jj. ,U .; 
Marton Gyula dízel-szerelő. Ta
polca Körzeti Uzemfőn.; Máté Je
nő ügyint., Bp. Vasútig.; Mészá
ros Lajos művezető, Nyíregyháza

Körzeti Uzemfőn.; Németh József 
termelési csop. vez., Miskolc-Ti- 
szai pu. Épület- és Hídfenntartó 
Főn.; Orsó János mozdony vez., 
Füzesabony Vont. Főn.; Papp 
Zoltán TVG-vezető, Mátészalka 
Pft. Főn.; Pálylka Ferenc pénztá
ros, Eperjeske-rendező pu.; Pro- 
kopecz Ferenc Ugyint., Dunake
szi Jj. U.; Rajhát Ferenc keresik, 
hivatalnok, Bp. Józsefváros áll.; 
Robotka Rezső TMK-csop. vez., 
Tokod Fatelítő Főn.; Sisak Mar- 
celné forg. szóig, tevő, Szöreg 
áll.; Szabó Hona helyettes vez., 
Boglárlelle MÁV-üdülő; Szabó Jó
zsef körzeti irányító, Balassa
gyarmat Körzeti Uzemfőn.; 
Szarvas István főépítésvez., Sze
ged Épület- és Hidfenntartó Főn.; 
Szentesi István vonalgondozó, 
Pécs Pft. Főn.; Szélest Sándor 
csap. vez. elömumkás, Pápa Pft.

Főn.; Tenner Miklós üzemvez-h., 
Északi Jj. U.; Tóth János mozd. 
vez., Bp. Keleti vont. Főn.

A  MÁV vezérigazgatója

VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRET
kitüntetésben részesítette: Asbóth 
János vonatvez., Debrecen áll.; 
Agnecz Miklós térfőnököt. Rákos
rendező áll.; Cső lián Margit ke
resk. oktatót, Dunaújváros áll.: 
Deli Lajos személyzeti vezetőt, 
Hódmezővásárhely Pft. Főn.; De- 
vecseri' Tibor párttitkárt, Székes- 
fehérvár Jj. U.; Dékány Ferenc 
vonatvez., Dombóvár Uzemfőn.; 
Balogh Béla ügyint., Szeged Vas
útig.; Balogh Tibor ügyint., Diós
győr Vasgyár áll.; Bayerle Pál 
ügyint., MÁV Nyugdíj H ív.; Bá
lint József PVG-fékezőt, Hatvan- 
Füzesabonyi Pft. Főn.; Bencze 
László ügyint., Bp. Vasútig.; Be- 
recz József csap. vez. előmun- 
kást, Tapolca Pft. Főn.; Bodó 
János lakatost, Szolnok Jj. U.; 
Böröcz Tibor mozd. vez., Nagy
kanizsa Uzemfőn.; Fekete Imre 
ügyint. csop. vez., KPM Vasúti 
Főoszt.; Goralszki László főmű- 
vez., Miskolc Jj. Ü.; Gosztonyi 
Ferenc személyzeti vez.. Szombat
hely áll.; Grósz György keresk. 
hív., Békéscsaba Körzeti Uzem
főn.; Göncöl Pál rend. forg. szóig, 
tevőt, Cegléd Körzeti Uzemfőn.; 
Gyapjas Tibor mozd. vez, Hámán 
Kató Vont. Főn.; Harmat János 
forg. szóig, tevőt, Zalakomár áld.; 
Harmatos János forg. vonalbiz
tost, Bp. Vasútig.; Hornonnai Bé
la mozd. szerelőt, Szolnok Körze
ti Uzemfőn.; Holub Emilné gyors- 
és gépírót, KPM  Vasúti Főoszt.; 
Jakab Sándor. rendészetvezetőt, 
Mátészalka Körzeti Uzemfőn.; Ja- 
nák Sándomé bérelszámolót, Vác 
Pft. Főn.; Illés Istvánné ügyint., 
Landler Jenő Jj. U.; Juhász Ist
ván vili. szerelőt, Kisújszállás 
Vont. Műhelyfőn.; Kenderes! Sza
bó Péter forg. szóig, tevőt, Kis- 
kundorozsma áll.; Kéri Józsefné 
adminisztrátort. Vasutasok Szak
szerv. Szegedi TB.; Kiss Ferenc 
ultrahangos sínvizsg., Bp. MÁV 
Közp. Felépíftményvizsg. Főn.; 
Kodonits László anyagkiadót, 
Szombathely Jj. U.; Korpáczi

István segédvezénylőt, Komárom 
áll.; Kovács András rend. forg. 
6zolg. tevőt, Fényeslitke áll.; Ko
vács Lajos ügyint. csop. vez., 
MÁV Anyagell. lg.; Kovács Lajos 
dízel-lakatost, Miskolc Vont. Főn.; 
Kovács Sándor távközlőműsze- 
részt, Szeged-Rókus BBFF; Ladó 
Lajos titk. vez., Dunakeszi Jj. U.; 
Látos János vonatvez., Bátaszék 
Uzemfőn.; Lénárt Mihály aszta
lost, Záhony Gépesített Rakod. 
Főn.; Lipcsei József vizsg. főika
lauzt, Nyíregyháza áll.; Magas 
Imre futópróba-vezetőt. Északi 
Jj. U.; Mészáros József oszt. vez. 
h., BVKH; Minc&ik András vili. 
targonca vez., Záhony áll.; Mol
nár Lajos tehervonetos vonatvez., 
Miskolc-Tiszai pu.; Nagy István 
mozd. lakatost, Bp. Keleti Vont. 
Főn.; Nagy Tibor kárpitost, Deb
recen Jj. u.; Németh József mozd. 
vez., Szombathely Vont. Főn.; 
Papp Sándor vágánygond., Deb
recen Pft. Főn.; Papp Sándor 
vonatvez.. Vésztő Körzeti Üzem
főn.; Patonai Sándor főpályames
tert, Kecskemét Pft. Főn. Pálin
kás Ignác csop. vez., MÁV Szak- 
és Szerelőip. Főn.; Rafaez György 
pályamestert, Nyíregyháza Pft. 
Főn.; Sas vári Ferenc Ugyint., Bp. 
Vasútig.; Sejfcóczi András vonal- 
kéz., Sátoraljaújhely Pft. Főn.; 
Szepesi József motorvez., Bp. Fe
rencváros Vont. Főn.; Széplaki 
János üzemvez., Bp. Balparti 
iBJBFF; Szili Ferencné raktárkez-., 
Szombathely Szertárfőn.; Takács 
János lakatos csop. vez., Kapos
vár Épület- és Hidfennt. Főn.; 
Takács Sándor műszerészt, Pécs 
áll.; Takáts Tibor műszerészt, 
Szombathely BBFF; Tóth Endre 
szertárfőn.; Sátoraljaújhely Szer
tárfőn.; Tóth József TVG-vezetőt, 
Veszprém Pft. Főn.; Tóth József 
vasesztergályost, Zalaegerszeg 
Körzeti Uzemfőn.; Ultzinger Béla 
kocsimestert, Bp. Déli Műsz. Ko
csiszol g. Főn.; Uracs Ferencné 
raktámokot, Kőbánya-felső áll.; 
Varga György esztergályost. Jász
kísér MÁV Építőgépjav.' Ü.; Var
ga Lajos ép. vez., Miskolc-TiBzai 
pu. BBFF; Zákány Mihály dízel
motorszerelő csop. vez., Debrecen 
Körzeti Uzemfőn.; Zsíros Zoltán
ná munkaelemzőt, Bp. Terézváros 
Pft. Főn. -*

A  szombathelyi Savaria 
Közlekedésgépészeti Szakkö
zépiskola (Szombathely, Had
nagyát 1. Telefon: 12—
362/1977-tői képez vasútgépész 
technikusokat. Jelentkezhet
nek azok, akik a közlekedés
gépészeti szakközépiskolák 
vasútgépész ágazatán tettek 
érettségi vizsgát és a vasúton 
vontató és vontatott jármű
vek üzemeltetésével, javításá
val legalább két éve foglal
koznak.

Azok, akik más középfokú 
végzettséggel, és a vasútgépé
szedhez kapcsolódó szakmun
kás -bízón yítvánnyai rendel
keznek, sikeres különbözeti

vizsga után jelentkezhetnek a 
minősítő vizsgára" és tanfo
lyamra. Jelentkezni az ATÜ. 
2022. számú nyomtatványon 
lehet. Beszerezhető a nyom
tatványboltokban, vagy az is
kolában. Jelentkezési határ
idő: 1980. december 31. v

A  techniku&minősítő tanfo
lyam önköltséges. Ezt azon
ban a szolgálati főnökségek 
átvállalhatják. A  tanfolyam 
havonta négy napig fairt. 
Szállást a szombathelyi igaz
gatóság biztosít.

A z iskola az érdeklődőket 
munkanapokon személyesen 
vagy írásban részletesen is 
tájékoztatja.

A K T U Á L IS  PORTRÉ

A MÁV Vezérigazgatóságon rendezett ünnepségen Ónozó 
György közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes adta 

á ta  kitüntetéseket ,
(Laczkó Ildikó felvétele)

Hangulatos nyugdíjastalálkozó
Példamutató kezdeményezésre került sor október 

27-én a Hazafias 'Népfront XV/7. számú körzeti bizott
sága, körzeti pártszervezete, valamint a Vöröskereszt- 
Szervezet rendezésében.

A  rákospalotai vasutas telep nyugdíjasait hangula
tos műsoros délutánnal lepték meg a rendezők. A 
program keretében sor került a< M ÁV Nyugdíj IHiüvatal 
több mint 100 ezer nyugdíjast magába foglaló tevé
kenységének ismertetésére, majd az ezt követő műsor 
keretében Bojtor Imre magyamóta-énekes lépett fel 
a Vasutasok Szakszervezete Zeneiskolájának népi ze
nekara kíséretében.

Szakszervezeti tisztség I l i i
A  Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 63. évfordulója alkal
mából — eredményes munkájuk 
elismeréseiként — a Magyar Nép
köztársaság Elnöki Tanácsa

MUNKA ÉRDEMREND 
ARANY FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Szá-
dócziky István osztályvezetőt, 
Vasutasok Szakszervezete Köz- 
gazd. oszt.; Szécsi János tolatás- 
vez. főbizalmit, Bp. Ferencváros 
áll.

MUNKA ÉRDEMREND 
EZÜST FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Che-
mez Dénes, társ. szb-tíibkárt, MÁV 
Angyalföldi Pft. Főn.; Kugyela 
Mihály forg. szóig, tevőt, Békés
csaba UzejnfŐn.; Török József 
pöl. munkatársat, Szeged területi 
száksz. biz.

MUNKA ÉRDEMREND 
RRONZ FOKOZATÁT

kapta: Fülöp István társ szb-tit
kár, műszaki, Bp. Nyugati pu.; 
Gere Sándor, az szb tagja, Nagy
kanizsa Uzemfőn.

A  kitüntetéseket 1980. november 
6-án a SZOT székházában Jakab 
Sándor, a SZOT főtitkár-helyet
tese adta át.

A  SZOT Elnöksége

SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT 
ARANY FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Baki
Elemér po.l. munkatársat, Szom
bathely tér. szb.; Balogh Mihály 
pol. munkatársat, Építési Főnök
ségek szakszerv. biz.; dr. Bordi 
István osztályvez., Vasutasok 
Szakszervezete Társ. bizt. oszt.; 
Horváth Péter belső ellenőrt, 
Jobbparti Biz. bér. és Fenntart. 
Főn.; Kókai János tmk-lakatos 
csop. vez., szb-tag, Szolnok Kör
zeti Üzemfőn.; Kovács Imre moz
dony felvigy., Miskolc Vont. Főn.; 
Lengyel Márt önné anyaggazdáik. 
Ugyint. szb. gazd. felelőst, Kecs
kemét Pft. Főn.; Lukács Sándor- 
né dísznövénytermesztő szakmun
kást. bizalmi, Debrecen Épület- és

Hidfenntart. Főn.; Maráczi Viktor 
áruirányitót, főbizalmi, Zalaeger
szeg Körz. Uzemfőn.; Mustos 
László üdülővezetőt, Boglárlelle 
Vasutas Üdülő; Nagy Lajos SZMT 
vez. titkárt, Vas m egyei' SZMT; 
Pleván János lakatost, szb-tag, 
Bp. Keleti Vont. Főn.; Salacz 
István árupénztárost, Kiskőrös 
áll.; Sárközi István kocsilakatos 
csop. vez., főbizalmi, Záhony 
Vont. Főn.;. Szabó Pál vonatvez., 
főbizalmit Siklós áll.

SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT 
EZÜST FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: AntónJ 
Alfonz főmérnököt, Szombathely 
Járműjavító Üzem; Gyalog Lász
ló raktámokot, főbizalmi helyet
tes, Komárom Körz. Uzemfőn.; 
Óvári László térmestert, szb-tag, 
Bp. Igazgatóság Osztószertár Főn.; 
Szabó Imre pénztárkez., szb 
gazd. fel., Bp. Déli pu.

Kimagasló tevékenységük elis
meréseképpen a közlekedés- és 
postaügyi miniszter

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: Kell-
ner Istyán ig., a Központi Ének- 
Zeneiskola ; Falusi István klub
titkárt, MHSZ Repülő- és Ejtő
ernyő Klub.

MINISZTERI DICSÉRET
kitüntetést kaptak: Mák László
társ. aktivista, Szeged tér. szb.; 
Fekete Sándor szb-tag, Bp. Ke
leti VF.; dr. Nedeczky László 
techn. vez., BVSC.

A  Minisztertanács Tájékoztatási 
Hivatalának Elnöke

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: Visi
Ferencet, a Magyar Vasutas fele
lős szerkesztőjét.

A  kitüntetést Bajnox Zsolt ál
lamtitkár adta át.

A  legdrágább örökség 
a vasút szeretete

Negyvenegy évi vasúti 
szolgálat után vonult nyug
díjba Németh Mihály, 
Szolnok állomásfőnöke. 
Élete munkásságának elis
meréseként a Munka Ér
demrend arany fokozatá
val tüntette ki a Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsa. A 
kitüntetést a KPM-ben no
vember 7-e alkalmából 
rendezett ünepségen Pullai 
Árpád közlékedés- és pos
taügyi miniszter adta át 
Németh Mihálynak.

— Nem könnyű elsza
kadni a munkahelyemtől, 
ahol egyhuzamban 35 esz
tendeig dolgoztam — 
mondta Németh Mihály, 
amikor felkerestük, hogy 
gratuláljunk kitüntetéséhez.

— Most is mindennapos 
vendég vagyok a pályaud
varon. Szeretek ott len
ni utódaim, a régi munka
társak körében és örömmel 
látom, hogy milyen jól 
megállják a helyüket.

— Milyen volt Szolnok 
állomás, amikor ide került 
35 évvel ezelőtt? — kérdez
tük.

— Szolnoki vagyok, s 
amikor 1944. novemberé
ben a város felszabadult, 
hazajöttem a szüléimhez. 
Jelentkeztem az állomáson, 
ahol szörnyű pusztulás fo
gadott. A  német fasiszták 
minden sínszálat, minden 
egyes kitérőcsúcsot felrob
bantottak. A  szovje^ kato
nák segítségével kezdtük 
meg a helyreállítási mun
kálatokat. A  katonák facö
löpökből vertek hidat a T i
szán, majd a Zagyván is — 
emlékezett Németh Mihály 
— és ezeken egy vágányon 
megindulhatott a forgalom. 
Az utánpótlást továbbítot
tuk a felszabadító csapa
toknak.

— Először forgalmi "szol
gálattevő voltam, majd 
1952-től helyettes főnök. 
Állomásfőnöknek 1957-ben 
neveztek ki.

— Közben volt 1956 is. 
Az ellenforradalom meg
rázkódtatásai hogyan érin
tették Szolnok állomást?

— Megőriztük a fegyel
met, a rendet — felelte. — 
Nálunk nem történt vagon
fosztogatás, sem rendbon
tás. A  vagonokban rekedt 
vágómarhát, élelmiszer 
szállítmányokat, amelyeket 
akkor nem tudtunk továb
bítani, fuvarokmányokkal 
vette át a tanács, s a ke
reskedelmi szervek útján 
került értékesítésre, amire 
szükség volt a lakosság el
látásához.

— Állomásfőnöki mun
kásságából mire emlékszik 
a legszívesebben?

— Arra, hogy kiválóan 
képzett és fegyelme
zett vasutasokkal, jó re
szortvezetői gárdával dol
gozhattam. Személyi ellen
téteim soha nem voltak, s 
a párt- és szakszervézeti 
szervekkel kialakított jó 
együttműködés segítette a 
munkát. Ugyanezt a mesz- 
szemenő segítőkészséget ta
pasztaltam mindig a me-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

gyei és a városi szervek ré
széről is. *

— Vagyis nem vált' be a 
szólás, hogy senki sem le
het próféta a saját hazájá
ban ... — jegyeztük meg.

— Szerencsére nem — 
felelte mosolyogva Németh 
Mihály. — Pedig szemé
lyemben először volt olyan 
állomásfőnök Szolnokon, 
aki a város szülötte. S az 
eddigi leghosszabb ideig, 
23 évig meg is álltam a he
lyemet a főnöki poszton. 
Nem dicsekvésként mon
dom, de városomtól, mint 
gazdasági vezető, elsőnek 
kaptam meg a „Pro űrbe” 
díjat. Ma is úgy érzem, 
hogy ebben nem az egyén, 
de sokkal inkább a szolno
ki vasutasság elismerése 
jutott kifejezésre.

— A másik „legszebb” 
időszak, bár számomra is 
rengeteg gonddal, problé
mával járt, a pályaudvar 
rekonstrukciója volt. Ez 
nem is egészen pontos kife
jezés, hiszen a kétmilliárd 
forintos beruházással való
jában új, a vasút legkor
szerűbb csomópontja épült 
ki Szolnokon. Három ütem
ben, 12 esztendeig tartott 
ez a munka: 1963-ban kez
dődött a rendezőpályaudvar 
építésével és 1975. július 
12-én fejeződött be, amikor 
átadásra került az új fel
vételi épületünk.

— Az építkezés idején 
csak hatványozódtak a 
forgalom lebonyolításának 
nehézségei... — jegyeztük 
meg.

— Valóban, hiszen any-' 
nyi építőanyagot kellett itt 
fogadnunk, amennyiből 
egy újabb Gellérthegyet le
hetett volna felépíteni — 
mondta Németh Mihály. — 
Jelentős koordinációs fel
adatot is kaptunk, hogy se
gítsük a kivitelezésben 
résztvevő több mint ötven 
vállalat együttműködésé
nek javítását. Bár ez ne
héz időszak volt, ezt is 
megszépíti az emlékezés...

— A korszerű csomópon
ton kívül azt hiszem a 
vasút szeretete a legdrá
gább örökség, amit utóda
imra hagyhattam — mond
ta befej ezésül. — Családi 
hagyományként, hoztam ezt 
magammal, hiszen nagy
apám, Németh János, szén
rakodó munkás volt a vas
útnál, már 1870-ben. Édes
apám vonatfékező volt és 
a fia jövőjét is a vasútnál 
látta biztosítottnak.

L. J.

A vasutas-szaikszervezetben november 5-én került sor a 
kitüntetések átadására. Az ünnepségen Tolnai Ildikó, a 
központi vezetőség titkára mondott beszédet. A  kitünte

téseket Koszorús Ferenc főtitkár adta át 
(üúaczkó Ildikó felvétele)

Decem ber 31-ig leh et je len tkezn i

Vasútgépész-technikusokat képeznek 
a szombathelyi szakközépiskolában
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M ESTERHÁRM AS!,

Szombathely:
Atlétikai

váltóbainokság
Októberiben rendezték Szom

bathelyen, a  Rohand úti 
sporttelepen az országos vas
utas váltóbajnokságot. A  via
dalon a vendéglátó Haladóé 
VSE versenyzőin kívül részt 
vetitek a Nyíregyházi VSC, a 
Szegedi VSE, a Pécsi VSK, a 
BVSC, a  Testvériség, a Törek
vés és a OeLMömölkli VSE fu
tói ás.

A z  összesített pontversenyt 
a Szombathelyi Haladás nyerte 
274 ponttal. Második a Szege
di VSE 159, hairmadáik pedig 
a Nyíregyházi VSC 132 ponit- 
tal.

November 7. tiszteletére

Asztalitenisz- 
és sakkverseny
A  -miskolci területi szak- 

szervezeti bizottság a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 63. évfordulója tiszteleté
re asztalitenisz- és sakkver
senyt rendezett.

A z asztalitenisz-verseny 
győztese Kovács Béla, a mis
kolci vontatási főnökség dol
gozója lett. Második Gulyás 
Győző, miskolci vontatási fő 
nökség, 'harmadik Víncze Fe
renc, miskolci pályafenntar
tási főnökség.

A  sakkversenyt ördög Ba
lázs, a kazincbarcikai üzem- 
főnökség dolgozója ¡nyerte. 
Második Vasvári Béla, sze
rencsi üzemifőnökség, harma
dik Szüos István, miskolci 
vontatási főnökség.

T O M E G S P O R T N A P
S Z E G E D E N

Szegeden, az SZVSE-pályán 
a közelmúltban első alkalom
mal rendezték meg a postá
sok, vasutasok és volánosok, 
valamint a Bebrits Lajos Vas
úti Szakközépiskola közös 
sportnapját. A  versenyzők at
létikában, lövészetben és 
sakkban mérték össze tudásu
kat

Ismét bajnokságot nyert 
a BVSC asztalitenisz-csapata

Régi igazság, hogy egy baj
noki címet megvédeni nehe
zebb, mint megszerezni. S 
mindez duplán is érvényes, 
ha a vetélytársak is kiválóak 
és ugyancsak sok szép siker
rel dicsekedhetnek. Ez volt 
idén is a helyzet a fé rfi asz

talitenisz-csapatbajnokság
ban, amelyben tovább tartott 
a rivalizálás a két régi nagy 
ellenfél, a BVSC és a Bp. 
Spartacus között. S aminek a 
vasutasok nagy családja egy
öntetűen örülhet: a BVSC
megvédte tavalyi elsőségét, s 
egymás után harmadszor lett 
bajnok! Am íg azonban elju
tott a mostani „mesterhár
mashoz” , sok kemény csatát 
kellett megvívnia, s izgalmas 
órákat átélnie.

Tavasszal történt, hogy a 
két együttes rangadója a Sző- 
nyi úti csarnokban meglepe
tésre a szövetkezetiek 14-11 
arányú győzelmével végződött. 
Ekkor bizony senki sem gon
dolt arra, hogy ősszel, a 
„Szpari" otthonában nemcsak 
a hátrányt sikerül ledolgozni, 
hanem a bajnokságot is meg
nyerni. Az eredmény ugyanis 
újból 14-11 lett, de ezúttal a 
BVSC javára, s így a fennálló 
szabályok értelmében a két 
tálálkozó összesített játszma
aránya döntött. Ez pedig 60-59 
volt a vasutasok javára. A  be-
fejezés után óriási volt az vezetője így vélekedett:

A  BVSC csapata tavasszal egyszerre volt védője az Európa 
Kupának és a Vásárvárosok Kupájának. Balról: Takács 
János, Gergely Gábor, Rózsás Péter edző, Nozicska Jó

zsef, Kovács László és Frank Béla
(Honéczy Barnabás felvétele)

Kitűnően küzdött a csapat szunk, s nem kisebb ellenfél- 
többi tagja: az idei egyéni lel, minit a  svéd' ibajnJakikal. 
bajnok, Frank Béla, a sokat Szeretnénk a kontinens leg
fejlődött Nozicska József és a nagyobb klubtornáján is meg- 
legfiatalabb Kovács László is. védeni tavasszal kiharcolt el- 
A  jövőről pedig Harangi Sán- sőségünket. Az 1981-es szezon- 
dor, a szakosztály technikai tói pedig minden csapat kö-

öröm Rózsás Péter edző, játé
kosai és >a BVSC-szurkolók 
körében; Bérezik Zoltán, a 
válogatott edzője, az egykori 
vasutas-sportoló az elsők kö
zött gratulált a győzteseknek.

— Sok izgalmas rangadót 
láttam már, de a mostanihoz 
hasonlóra nem nagyon emlék
szem — mondta Bérezik. — 
És ami ugyancsak lényeges: 
nagyszerű volt a színvonal!

A z 1949-ben alakult szak
osztály 14. bajnoki címe azon
ban nem véletlen eredménye. 
A  Szőnyi úton Rózsás „mes
ter”  irányításával valóban 
szakszerű és célszerű munka 
folyik, s a játékosok száma — 
beleértve a sportiskolásokat 
— száz fölött van. A z együt
tesnek változatlanul a világ- 
és Európa-bajnok Gergely Gá
bor az első számú játékosa, a 
Spartacus ellen viszont Ta
kács János volt a legjobb: 
mind az 5 mérkőzését meg
nyerte!

— Ha a rangadó előtt vala
ki azt mondja nekem, hogy 
még Klampárt is legyőzöm, s 
egyedül én leszek veretlen, 
há t. . .  bizony kinevettem vol- 
na— jegyezte meg Takács. — 
Boldog vagyok, hogy győzel
meimmel hozzájárulhattam a 
csapat sikeréhez.

teles egy ifjúsági játékost is
— Minden újabb szép siker szerepeltetni, tehát még job- 

lendületet ad a további mun- bán kell ügyelnünk az után- 
kánkhoz is. Az idén még egy pótlás biztosítására!
Európa Kupa mérkőzést ját- Kozák Mihály

MHSZ- VETÉLKEDŐ DEBRECENBEN 
SZOCIALISTA BRIGÁDTAGOKNAK

A  debreceni járműjavító 
MHSZ-szervezete a közel
múltban vetélkedőt rendezett 
a szocialista' .brigádtagok ré
szére. 130 szocialista brigád 
mintegy 1154 (tagja ■ nevezett 
be a versenyre. A  verseny
zőknek kiadott tesztlapok ki
töltése és az ügyességi szá
mok (lövészet, gránátdobás, 
távolugrás) lebonyolítása után 
1<3 brigád került a döntőbe.

A  lüészivevők honvédelimd, 
politikai, művészeti és sport- 
ismeretekben mérték össze 
tudásukat. A  győztes a Csa
nádi György brigád lett. Má
sodik az MHSZ női, harma
dik pedig a Zrínyi Miklós 
szocialista brigád csapata.

A z  első három helyezett 
csapat, pénzjutalomban része
sült.

Az MVSC elnöksége elégedett 
a női röplabdázók szereplésével

A  Miskolci Vasutas Sport és 30 ifjúsági női versenyző 
Club elnökségi ülésen tár- részvételével működik. A  fel- 
gyalta meg a röplabda-szak- versenyzők az NB I-foen
osztály munkájáról készült s céljukat telje
beszámolót. A  szakosztály há
rom edző irányításával, 10 
felnőtt, 8 junior, 50 serdülő

K E R E S Z T R E J T V É N Y
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Isítétték.
A  beszámolót Homola 

György, a női felnőtt röpdato- 
dacsapat edzője egészítette ki. 
A  szakosztályban jó a hangu
lat —  mondta —, erős a kol
lektív szellem. A z ifjúsági, 
illetve a serdülő játékosokkal 
foglalkozó Ducsai Géza és 
Bánhegyi Emese edzők nagy 
Szakértelemmel segítik a 
szakosztály munkáját. Mind
amellett a szakosztályvezetést 
erősíteni kell.

A  beszámolót követő vitát 
Kárott József, az MVSC elnö
ke összegezte:

— A  versenyzők magatartá
sa példamutató, önzetlenül 

7. Bneíciő dolgoznak a sikerért. Ez azért 
Petrov is említést érdemel, mert a

nék a sikerért.
Am i az utánpótlást illeti: 

két játékos részt vett az 
IBV-én, Perecsi Jolán és Laib 
Csilla tagja a felnőtt váloga-

4. Bogár. 5. Neves osztrák futbal-1 
lista. 6. Kevert köd.r 
hang. 8. Ételízesítő.
K a T a . 6 10 UA versenyzők többségi család-
jele. 17. Neves színművészünk anya, akik szombatot, vasár-
vo*t. 19. íz 21. Tiltószó. 22. m  . .., napot feláldozva versenyez-
mr. 23. Népi Ellenőrző Bizottság.
24. . . .  írnok, középkori germán 
törzs. 26. A  szelek királya a gö
rög mitológiában. 27. Tolna me
gyei község. 30. Nagy edény. 32.
Angol tartomány. 34. Állítást ta
gad. 35. Róla kapta nevét a ni
kotin. 36. Kérdőszó. 37. A Tisza tottnak. 
mellékfolyója. 39. . . .  János (1612
—1853) költő, író. 46. Fontos ipa- ________
ri vegyület. 41. Odahajlik. 43. Ha
rag. 44. Borsod megyei település.
45. Felnő, a közepén. 48. Medea 
betűi keverve. 50. Ulőfürdő. 54.
Spion. • 55. Tatár méltóság volt.
56. Sebhely. 58. V. T. 59. Kémény 
szélei. 60. Rag. 61. Kimondott be
tű.

Beküldendő: vízszintes 1. és
folytatásaként a 13. függőleges.

Beküldési határidő: 1980. de
cember 8.

Ajándékműsor Szentesen 
a szocialista brigádoknak

A  szegedi területi szakszervezeti bizottság és a  körzeti 
üzemfőnökség szakszervezeti bizottsága október 17-én a szen
tesi Móricz Zsigmond Művelődési Háziban a>jándékműsort 
rendezett a nnunkaverseriyiben> élenjáró szocialista brigádok ré
szére. Ebből az alkaloanlból a  Savaria táncegyüttes lépett fel.

A  vendégeket dr. Balázs Ákos, a  vasutas-lszakszervezet 
kulturális, agitációs, propaganda és sportosztályámafc vezető
je  üdvözölte, majd Rimányi László műsorvezető mutatta-be 
a szombathelyi együttest. Utána került sor a  színvonalas mű
sorra, amely nagy sikert aratott.

— Ötlethónap. A  nagykani- — Brigádtanácskozás. A  szá
zsai üzemfőnökségen a közel- kesfehérvári körzeti üzemfő- 
múltban ötlethónapot tartót- nökségen tanácskozást rendez
tük. A  benyújtott 93 ötletből tek a szocialista brigádvezetők 
a zsűri 58-at jutalmazott. Har- részére. Rácz A lpár üzemfő- 
mincat újításként fogadtak el. nők ismertette a körzet gazda- 
A z ötletekért 9500 forint jutái- sági eredményeit és a légion- 
mát fizettek ki. tosabb tennivalókat Ezen a

„  „ . tanácskozáson ismertették az
-  Politikai könyvnapok. & zi forgalm i céikitfizések

November 11-én Hatvan álló- eredményért is. Három szooia- 
máson a csomópont pártbi- lista brigádot pénzjutalomban 
zottsága és a Kossuth Könyv- részesítettek 
kiadó megyei kirendeltsége — _  Taggyűlés. A  szombathe-
a politikai könyvnapok kere- jyii járm űjavító pácsonyi üzem- 
tében kiállítást rendezett, egységénél/november 6-án vö- 
Dr. Sípos István,  ̂ a megyei röskeresztes taggyűlést rendez- 
partbizottsag titkára mondott tek> amelyen Suhaj Róbert, az 
ünnepi beszedet, majd a be

állítást.

— Nyugdíjastalálkozó. Ko
márom állomás szakszervezeti 
bizottságának nyugdíjascso
portja a közelmúltban nyug
díjastalálkozót rendezett ■ a 
művelődési ház nagytermében, 
amelyen 160-am vettek részt. 
Horváth Gyula elnök számolt 
be az elmúlt fé lév i munkáról, 
eredményekről, majd megven
dégelték a résztvevőket.

. . .  .. . . . .  . . üzemi Vöröskereszt vezetősé-
megtekintették a ki- gének elnöke ismertette az ed

digi eredményeket, méltatta a 
véradás fontosságát. Utána a 
többszörös véradók és szocia
lista brigádok jutalmat, okle
velet kaptak.

— Kismama-találkozó. A  
miskolci vontatási főnökség 
nőbizottsága és Vöröskeresztes 

-szervezete a közelmúltban 
kismama-találkozót rendezett 
gyesen levő anyák részére. A  
munkahellyel és foglalkoztatá
suk körülményeivel kapcsola-

— Közegészségügyi tanács- tos kérdéseikre Majorossy Re- 
kozás. A  M ÁV közegészség- zső vontatási főnök és Udvar
ügyi intézetben a közelmúlt- helyi Flórián, a  szakszervezeti 
bán tanácskozást tartottak az bizottság titkára válaszolt, 
egészségügyi felügyelők részé- — Hibaigazítás. Lapunk 22.

számában közölt „Rotációs 
kapa, Simson motorral”  című 
cikkben tévesen jelent meg az 
alkotó neve. A  második hasáb 
első mondata helyesen a kö
vetkező: A  hobbikategóriá-

— Vetélkedő. A  Nagy Ok- -bán Nagy Sándor rotációs ka- 
tóberi Szocialista Forradalom ipája keltett feltűnést, amit al- 
63. évfordulója tiszteletére kotója egy Simson motorke- 
Hatvan állomáson szakmai és irékpár m otorjával kombinált.
politikai vetélkedőt rendeztek _______ |
a fiatalok részére. A  vetélkedő 
győztese Maku Zsolt forgalm i 
szolgálattevő lett. Második 
Ruis János váltókezelő, har
madik pedig Zsarnai Tibor 
jegyvizsgáló. A  győztesek ezer, 
nyolcszáz, illetve hétszáz fo 
rint jutalomban részesültek.

re. Értékelték az idei év köz
egészségügyi helyzetét, a  fe l
ügyelők munkáját és megha
tározták a legfontosabb fe l
adatokat.

— Hangverseny. A  közel
múltban Debrecenben, a me
gyei művelődési ház színház- 
termében — a vasutas és épí
tőimunkás szocialista brigádok 
részére — hangversenyt ren
deztek, amelyen Lehár Ferenc 
legszebb műveit mutatták be. 
A  M ÁV Filharmonikus Zene
kart Szabó László vezényelte.

— Névadó ünnepség. A  bu
dapesti építési főnökségen no
vember 11-én névadó ünnep
séget rendeztek. Huszonkét 
család gyermekeit és a hozzá
tartozókat köszöntötte az I. ke
rületi tanács anyakönyvveze
tője, majd átadták a szülők
nek a szakszervezeti és a 
KISZ-bizottság ajándékait

— Kongresszusi felajánlás. 
A  tapolcai pályafenntartási 
főnökség dolgozói a vasutas
szakszervezet X. kongresszusa 
tiszteletére vállalta, hogy 
Zánka—Köveskál állomáson 
határidő előtt elvégzik a kité
rők cseréjét, és ezáltal meg
szüntetik a 13 hónapja ér
vényben levő sebességkorlá
tozást.

Az Utasellátó főigazgatója

Üzemlátogatáson Nyugat-Dunántúlon
Tóth László, az Utasellátó si megyeszékhelyen tájékozta- 

Vá llalat főigazgatója a közel- tót hallgatott meg az Utaséi- 
Az előző keresztrejtvény helyes múltban meglátogatta Nyugat- látó Vállalat területi igazga- 

megfejtése: jó együttműködés a Dunántúl legnagyobb utaséi- tóságán. A  gazdasági és társa- 
k*Ef^-e^ed ktayvef^nyertek ia- la,tó üzemegységeit, többek kö- dalmi vezetők beszámoltak a 
púnk 21. számában megjelent ke- zött a győrit, a szombathelyit Győr—Sopron, Vas és Zala 
resztrejtvény helyes megfejtésé- ¿s a zalaegerszegit. Hegyesha- megyékben folyó gazdasági 
A * :uV°i4/c. ;JeHonzáüle LászlófÓí>u- IoffT>ban a vállalat idegenfor- munkáról, majd fogadta a £ő- 
naújváros, ’Kohász u. 8.; Szűcs galomban betöltött szerepéről igazgatót dr. Horváth Lajos, 
Ferencné, Hatvan, Tabán u. ío.; tárgyalt a vám- és határőri- a M ÁV  szombathelyi igazgató- 
Wágner ö t v á m ^  KMb^^Feitór- ¿eti szervek képviselőivél. ságának vezetője is. 
szász, Dózsa Gy. u. 2/b. A  látogatás másnapján a va- Sz. J.

L A K Á S C S E R E
Elcserélném budapesti két szoba 

összkomfortos szolgálati lakáso
mat másfél vagy egy szoba össz
komfortos tanácsi lakással Bu
dapest területén. Érdeklődni le
het 18 órától a 414—572 telefonon 
Marton, vagy 487—003 Miklósáé.

Elcserélném Egerben levő, új 
lakótelepi két szoba összkomfor
tos lakásomat hasonló budapesti 
tanácsi, vagy MÁV-bérlakásra. Ér
deklődni: Budapest Keleti pu. le
velező iroda 19—61 telefonon.

Elcserélném budai, két szobás 
tanácsi, 55 négyzetméteres, IV. 
emeleti, liftes, udvari, napfényes, 
gázfűtéses lakásomat nagyobb, 
legalább 1 +  2 félszobás összkom
fortos vagy gázfűtésű budapesti 
tanácsi, vagy MÁV-bérlakásra. 
Érdeklődni lehet napközben a 
34—28 üzemi vagy 220—660/121 vá
rosi telefonszáimon.

Elcserélném Budapest XVII. 
kér. Centenáriumi lakótelepen le
vő 1 +  2 félszobás, plusz étkezős 
gázfűtéses I. emeleti, 57 négyzet- 
méteres öröklakásomat a VIÍI. 
kerületben levő MÁV-bérlakásra 
Érdeklődni lehet naponta 8—16 
óra között a 125—146 telefonszá- 
mon.

Elcserélném Sopron-Magyarfalva 
állomáson levő kertes, 60 négy
zetméter alapterületű, komfortos 
szolgálati lakásomat Budapest 
környéki hasonlóra. Érdeklődni: 
budapesti üzemi telefonon: 54— 
83, Gruda Károlynál.

Elcserélném szolnoki egy, plusz 
két és fél szobás, összkomfortos 
bérlakásomat budapesti hasonló
ra. Lehetőség van hármas cseré
re is, Budapesten egy szoba kom
fortos, kis kertes lakás bevonásá
val. Cím: Váry, Szolnok, Mátyás 
király u. 2. 5000; munkahelyi te
lefon : 01—18—61, vagy 143—703.

Elcserélném földszintes, napos, 
kettőszobás, összkomfortos, gáz
fűtéses M A V-bérlak ásómat taná
csira. Érdeklődni lehet telefonon: 
341—023. Budapest, VH., Festetics 
u. 4.
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D ecem ber 12—14-ig ü lé se ze tt

a magyar szakszervezetek 
XXIV. kongresszusa

Tanácskozik a kongresszus

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag\ békés, 
boldog új éret kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

VILÁG P R O LETÁ R JA I, E G Y E S Ü L J E T E K !

A  VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

XXIV. ÉVFOLYAM, 25—26. SZÁM ARA:, 1 FORINT 1980. DECEMBER 20.

A vasút felkészült 
az ünnepi forgalomra

17ö  m entes dió von at • Kevesebb sebességkor la tosáé

December 12-én, az Építők székházénak 
Rózsa Ferenc Művelődési Házában kezdte 
meg tanácskozását a magyar szakszerveze
teik XXIV. kongresszusa. A' hazai és a nem
zetközi közvéleményben egyaránt nagy ér
deklődést kiváltó kongresszuson négy és 
fél .millió szervezett dolgozó nevében 800 
küldött, valamint négyszáz meghívott ven
dég és csaknem 40 külföldi delegáció vett 
részt, köztük a vasutasok képviselői is.

A Vasutasok Szakszervezete november 
elején megtartott X. kongresszusa 36 kül
döttet választott a szakszervezeti mozga
lom e nagyszabású eseményére.

A kongresszust, melynek elnökségében 
helyet foglaltok a párt és a kormány veze
tői, Földvári Aladár, a SZOT elnöke nyi
totta meg, majd Gáspár Sándor főtitkár 
mondott beszédet.

Hozónkban a szakszervezet 
részese a hatalomnak

G áspár Sá n d o r előadói b e szé d e

K ö rü lte k in tő b b 9 saervesettebb utastájékoatatás

— • XXIII. kongreszsu- 
sunkon úgy fogalmaztuk meg 
feladatainkat, hogy magasabb 
szinten tudjuk segít epii társa
dalmi céljaink elérését, né
pünk, országunk boldogulását, 
szellemi és anyagi gyarapodá
sát — kezdte beszédét. — Nem 
új programot hirdettünk meg. 
Nem új célokat tűztünk ma
gunk elé. A munkáshatalom 
erősítése, a  dologzók érdekei
nek képviselete, és védelme 
mindig alapvető feladata, hi
vatása volt és marad a  szak- 
szervezeti mozgalomnak. A 
számvetést az elmúlt öt esz
tendő munkájáról elvégeztük. 
Ezt az írásos jelentés tartal
mazza. A társadalmi helyzet 
általános elemzése nem fel
adatunk, ezt megtette pártunk 
XII. kongresszusa. Ezzel az 
elemzéssel mi egyetértünk.

Azt kell most számon kérni 
önmagunktól, hogy milyen 
színvonalon, milyen hatásfok
kal dolgoztunk? Eleget tet- 
tünk-e a társadalom életében 
betöltött, egyre növekvő sze
repünknek? Tudjuk-e képvi
selni tagságunk érdekeit, tö
rekvéseit?

Megítélésünk szerint a  szak- 
szervezeti mozgalom Magyar- 
országon. olyan politikai, jo
gi és mozgalmi lehetőségekkel 
rendelkezik, amelyek biztosít
ják, hogy eleget tudjon tenni 
a növekvő követelményeknek. 
A szakszervezeti mozgalom 
elfoglalta az őt történelmileg 
megillető helyet. Részese a 
hatalomnak és nemcsak a po
litika végrehajtásának a se
gítője, hanem részt vesz a po
litika alakításában, formálá
sában is.

A szakszervezeti tevékeny
ség általános elveire vonatko
zó alapvető megállapítások 
ma is helyesek és érvényesek. 
De ez nem jelent változatlan
ságot. Új utakat kellett tömi. 
Ehhez útmutatót adott a leni
ni tanítás és támaszkodhat
tunk a magyar szakszervezeti

mozgalom hagyományaira. Mi 
ennek alapján és saját hely
zetünkre építve indultunk el.

Hosszú — még ma sem be
fejezett — folyamat eredmé
nyeként kialakult a  szakszer
vezeteknek a párthoz, a kor
mányhoz, a  munkáshatalom
hoz való viszonya. Ez nem 
mindig volt rendezett. Ne
künk saját történelmi tapasz
talatunk van arról, hogy szo
cialista viszonyok között sem 
automatikusan és nem önma
gától alakul ki és fejlődik a 
szakszervezetek szerepe.

A SZOT főtitkára ezt köve
tően részletesen elemezte a 
magyar szakszervezetek he
lyét, feladatait társadalmiunk
ban, majd így folytatta:

— A szakszervezetek önál
lóságának megértése és érvé
nyesülése azt kívánja, hogy az 
eddiginél pontosabban jelöljük 
meg társadalmi-politikai el
kötelezettségünk alapvető 
tartalmát. Ennek a lényege a 
szocialista társadalmi rend
szerhez való viszony, annak 
igenlése. Egész tevékenysé
günkkel erősítjük, támogatjuk 
a  munkáshaitalmat. A társa
dalom célkitűzései nem kö
zömbösek számunkra. Azokat 
sajátunknak tekintjük. Ehhez 
azonban jobban meg kell ér
teni a  szakszervezetek szere
pét a  fő feladatok kialakítá
sában és végrehajtásában.

Nem szabad saját magunk 
— és tagságunk — figyelmét 
csak a  végrehajtásra korlá
toznunk. Johban meg kell is
merni és ki kell fejezni tag
jainknak a  szocialista társa
dalom építésével és fejleszté
sével kapcsolatos ténylegesen 
jelentkező igényeit és szándé
kát. Ennek alapján kell a  fő 
feladatok megvalósításából 
adódó mindennapi tennivaló
kat meghatározni és a  végre
hajtásukkal összefüggő lépése
ket kidolgozni.

A szocialista építésnek e 
mindennapi kérdésedben a

szakszervezeteknek meg kell 
őrizniük vélemény- és akció
szabadságukat. Ennek érvé
nyesülnie keld a szakszerveze
tek gyakorlati munkájában. A 
szakszervezeteknek politikai 
bátorsággal, de felelősségtel
jesen kell állást foglalniuk a 
jogkörükbe tartozó kérdések
ben. Ma még előfordul a 
szakszervezetek állásfoglalá
saiban az aggályos önkontroll, 
a bizonytalanság, a  megfogha
tatlan vélemény, ilyenkor el-

(Folytatás a 3. oldalon.)

Ebben az évben a  kará
csony és az újév három-há
rom munkaszüneti napból áll. 
Az iskolákban a  tanítási szü
net december 20-tól január 
4-ig tart. Az áthelyezett mun
kanapok és pihenőnapok 
miatt fontos a hivatalos me
netrendben a  személyszállító 
vonatok közlekedésére vonat
kozó jelek egységes és pontos 
értelmezése, és a  közlekedési 
napok érvényessége.

Az ünnepi forgalomban 178 
vonat közlekedik, szükség sze
rint vagy menetrendszerű vo
natok mentesítő párjaként. A 
legtöbb vonat 'Miskolc, Nyír
egyháza, Szeged, Kiskunhalas, 
Nagykanizsa és Szombathely 
irányába indul, és ebből az 
irányból érkezik. Az ezekhez 
szükséges szerelvények bizto
sítása érdekében időben meg 
kellett tenni a szükséges in
tézkedéseket. A kocsigazdál
kodás azt is megkívánja, 
hogy az „erősítésekhez” szük
séges kocsik is rendelkezésre 
álljanak. Ezért a vontatási 
fiókműhelyeknek és a jármű
javítóknak az elmúlt hetek
ben úgy ‘kellett dolgozniok, 
hogy ehhez a  csúcsforgalom
hoz minél több személykocsi 
kerüljön ismét a forgalomba.

A személyszállító vonatok 
közlekedését december 12-től 
január 4-ig nem terhelhetik 
vágányzárak és a lehetőségek

hez képest mérsékelni kell a 
lassan bejárandó pályarészek 
számát, valamint a sebesség- 
korlátozás mértékét is. Vala
mennyi szakszolgálatnak meg 
van tehát a  feladata.

A pályaudvarokon és na
gyobb állomásokoni a forga
lomnak megfelelő felállítási 
rendet kell készíteni. Időben 
kell gondoskodni az utastájé
koztató és felvilágosító szolgá
lat megerősítéséről, hiszen az 
utazás lényegiében az arról 
szóló tájékozódás megszerzé
sével kezdődik.

Ezekben a napokban a  sze
mélyforgalom lebonyolítására 
is jobban oda kell figyelni. 
Főként arra, hogy ne indul
janak vonatok előfűtés nélkül. 
Időben járjanak a  vonatgépek 
a  szerelvényekre, hogy az elő-

fütésről is gondoskodni lehes
sen. A túlfűtés is kellemetlen. 
Ezért a  jegy vizsgálók legye
nek az utazás házigazdái, és 
ha kell, szabályozzák a kocsik 
hőmérsékletét.

A színvonalas utazást a  me
netrendszerű közlekedés, a 
biztonság, a kellemes hőfokú 
kocsik, a jó világítás együtt 
jelentik. Ennek érdekében be 
kell tartani a mozdony, a  sze
relvény, és a  szakasz forduló
kat. Álljanak vonataik mellett 
a kalauzok és várják, fogad
ják, irányítsák az utasokat.

A kellemes utazás feltéte
leit az ünnepek előtt kell 
megteremteni. Az utasvéde
lem, a komfort biztosítása 
nem lehet rutin. Ezt csak 
tervszerű, jól előkészített 
munkával lehet biztosítani.

Ebben az évben becslések szerint 
130 millió tonna árut szállít a M AY

A lapunkban már korábban 
közölt háromnegyedévi vasúti 
szállítási teljesítmények . után 
most az októberi és a novem
beri eredményekről tájékoztat
juk olvasóinkat.

A két hónap alaitt a  vasút 
46,3 mtöElió utasít szállított. Ez 
a tervezettinéi és a  bázisnál 
is lényegesen kevesebb. Októ
berben a  személyszállító vo-

SmSs

Rendkívüli havazással és hideggel köszöntött be december elején a tél. A vasút is 
nehéz helyzetbe került» lassult & forgalom. Képünk a Keleti pályaudvaron készült

(Laczkó Ildikó felvétele)

natok menetrendszerűsége kis
mértékben javult, november
ben pedig — a  bázishoz ké
pest — visszaesett.

Az áruszállítási teljesítmény 
a két hónapban1 23 millió 547 
ezer tonna volt. Ebiben az év
ben az októberi teljesítmény 
volt a  legkiemelkedőbb, több 
mint 12 millió torma árut szál- 
lítottwnk. Elégedettek lehet
tünk ekkor az export- és iim- 
portszáil'lítással is. A tranzit- 
forgalom mértéke azonban el
maradt a  tervezettől. Az áru
tonna-kilométerben mért tel
jesítés szintén kedvező. No
vemberben különösen a fonto
sabb árucikkek — cukorrépa, 
műtrágya, tűzifa — elszállítá
sa gyorsult. Kőből, kavicsból 
és cementből viszont keveseb
bet szállítottunk.

Az áruszállítás minőségét 
jellemző -mutatószámok mind
két hónapban kedvezőek. A 
teherkocsik árutonna-kilomé
terben mért termelékenysége 
például novemberben 3,7 szá
zalékkal növekedett az elmúlt 
év azonos időszakáihoz 'viszo
nyítva.

összefoglalva megállapíthat
juk, hogy a vasút decemberig 
119 millió 717 ezer tonna árut 
szállított, amely a  bázishoz vi
szonyítva 97,8, a  tervhez ké
pest 94,8 százalékos teljesítés
nek felel meg. Az áruszállítás 
távolsága a  bázSshoz viszonyít
va 2,2 százalékkal növekedett.

Az év «végéig a  személyszál
lítási tervünket utasszámiban 
kifejezve előreláthatóan 98,3, 
utasküométerben pedig 99,1 
százalékra teüjesóltjiüfc.

Az előzetes számítások alap
ján a  MÁV idei áruszállítási 
teljesítménye 130 miüió tonna 
körül várható.

i
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Nyugállományba vonuló vasutasok kitüntetéseMi történt a választás óta?

esebb m 
haté 

mozga

szervezetben
tyabb

munka
Az ez évi szakszervezeti vá

lasztásokon — a  MÁV üzem- 
szervezési intézkedéseivel 
párhuzamosain' — .szakszerve
zetünk szervezeti felépítése is 
módosult. Ennek eredménye
ként 416 alapszervezetbőd 256 
alakult.
' A SZOT választási szabály-

A választások óta az alap
szervezeti bizalmi .testületek 
többsége egy alkalommal, a 
középszervek egy, illetve két 
alkalommal üléseztek. Van 
azonban olyan terület is, ahol 
az alapszervezetek közel fe
lénél még egyszer sem hívták 
össze a testületet.

A testületek első üléseiken 
a választáskor elhangzott ja
vaslatokra teendő intézkedé
seket, a  második félévi mun
ka- és ülésterveket, az I. fél
év gazdasági eredményeit és 
a  további feladatokat tárgyal
ták.

A  középszerveknél a bizal
mi testűiét véleményezte a 
MÁV és a- vasútigazgatóság 
1981. évi tervjavaslatát, és 
egyetértési jogkörét gyakorol
ta az igazgatóság szociálpoli
tikai és munkavédelmi terv- 
javaslatával kapcsolatban-. A 
hozzászólásokból is kitűnt, 
hogy a bizalmiak megértéssel 
fogadták és támogatják a  gaz
dasági vezetőknek a hatékony
ság növelésével, a  minőség ja
vításával, a  munkafegyelem 
megszilárdításával kapcsola
tos elképzeléseit.

Egyetértés, de  

nem  feltétlenü l
A testületi ülések légkörére, 

a  bizalmiak felelősségteljes 
m unkájára jellemző, hogy pél
dául a  szombathelyi területi 
vezető testület nem -adta 
egyetértését a szociálpolitikai 
munkavédelmi tervhez az in
doklások elmaradása miatt, és 
úgy foglalt állást, hogy a kö
vetkező ülésen a napirendet 
újból kell tárgyalni.

A debreceni területi bizalmi 
testület a  szociálpolitikai terv 
egyik tervfejezetének átdolgo
zásában, a  munkavédelmi to
vábbképzés tervezett összegé-

zatának megfelelően a szak
szervezeti csoportokban meg
választott bizalmiakból meg
alakultak a bizalmi testüle
tek. Ott jöttek létre, ahol tel
jeskörű taggyűlést nem lehet 
rendszeresen összehívni, és a 
tagság nem tudja gyakorolni 
ellenőrző szerepét.

csoportértekezleteken, munka 
közbeni megbeszélésekén ad
ták tovább a  tagságnak. Ott, 
ahol küldöttek alkotják a 
testületet, általában az a gya
korlat alakult ki, hogy a főbi
zalmiak (akik valamennyien 
tagjai a testületeknek) infor
málták munkaterületük dol
gozóit, illetőleg a bizalmi kül
döttek összevont megbeszélé
seken adtak számot a  testületi 
ülések munkájáról.

A tapasztalatok összegzése
ként megállapítható, hogy a 
bizalmi testületek működése 
a szakszervezeti és üzemi de
mokrácia fejlesztése szem
pontjából kedvező. Az elért 
eredmények természetesen 
még csak egy folyamat kéz- 1 
detét jelzik. Jól érzékelhető 
az is, hogy ' a  dolgozók nevé
ben munkálkodó szakszerve
zeti bizalmiaknak még. na
gyobb megértésre és támoga
tásra, rendszeres és gyors tá
jékoztatásra van szükségük 
mind a  szakszervezeti, mind a 
gazdasági szervek részéről.

Egyöntetű az a  vélemény is, 
hogy az új formában működő 
testületek és tisztségviselők 
nagy erőpróbája lesz a  X. 
kongresszus határozatainak 
feldolgozása, megismertetése 
és végrehajtásának segítése.

A  M ag y a r Nópfeöatámsaiság E l
n ö k i T an á csa  — n y u g á llo m án y b a  
v o n u lá su k  alkaflfmáfből — tö b b  év 
tized en  á t  v ég ze tt ikáemelkedő 
m u n k á ju k  elismerésefloént a

MUNKA ÉRDEMREND 
ARANY FOKOZATA

k itü n te té sb e n  ré sz e s í te t te : N ém eth  
Miihálly á k o m ásfő n ák ö t, Szolnok 
K ö rze ti Üziemfőmökség. A

MUNKA ÉRDEMREND 
EZÜST FOKOZATA

k itü n te té sb e n  ré sz e s íte tte :  B állá
S á n d o r m űsz .-gazd . tan ácsad ó t. 
D ebrecen  V asútiig .; H eg ed ű s G y u 
la  részüagvez., H a tv a n  V ont. F ő n .; 
Káilcii Is tv án  gazd. ig azgató t, B p. 
MÁV T ü d őgyógy in t. é s  T ü d ő g o n 
dozó ; Páiam á n y  A n d rás  m ű sz .- 
gazd. tan á csad ó t. É szak i J j .  U .:

MUNKA ÉRDEMREND 
BRONZ FOKOZATA

k itü n te té sb e n  ré sz e s í te t te : A bonyi 
Is tv á n  m o ío rsze r., MÁV Hídlép. 
F ő n .; A rad i Jó z se f tagoz&tvez.. 
Szeged Okit. F ő n .; B abos Is tv án  
m ozd. vez.. N ag y k an izsa  Üzem 
fő n .; B a lk a  Jó zse f pályam iunikást, 
S o p ro n  p±t. F ő n .; C serős S án d o r 
le ltá ro zás i csop. vez., D ebrecen  
Szám vit. F ő n .; K o v ács Anitái h ő - 
és v ízszigete lő  szak m u n k ást, D u
n a k esz i J j .  Ü .; M öldován  Jó zse f 
kocsirendező t, K az in cb arc ik a  K ör
zeti Üzerrvfőn.; S zak o n y i Já n o s  
váQitókez., B p . F e re n cv á ro s  á ll.;  
SzrtareQc G éza lak a to s t, Bp. F e ren c 
v á ro s  P£t. Főn.

A közfiékedós- é s  p o staü g y i m i
n isz te r

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
k itü n te té sb e n  ré sz e s í te t te : B alogh  
S á n d o r  ü g y in t., P é c s  V a sú iig .; 
F a rk a s  Jó zse f viz&g. főfcalauzt, 
Bp. K e le ti Igazig, ré sz le g ; G áldi 
P é te r  e sz te rg á ly o st. L an d le r  Jen ő  

! J j .  U .; Cs. K iss Is tv án  voraaitvez., 
P ü sp ö k la d á n y  á l l . ; K is B éla  ü g y 
in t., K PM  V asú ti F őosz t.; K ris tó f  
K á lm án  műv.ez., H ám  ám Kaitió 
V ont. F ő n .;  L engyel F e re n c  ügy
in t., B p. V a sú iig .; LőnLmez A n ta l 
áll. főn ., K e csk em é t K ö rze ti Ü zem - 
főm. ; M este r L ajo s k o csiren d ., K a 
z in cb arc ik a  Üzem ifőn.; M óré Im re  
függ . po l. m u n k a tá rs a t,  Z áhony  
K örzeti Ü z em fő n .; V irág  Im re  
m űvez., É szak i J j .  Ü.

MINISZTERI DICSÉRET
k itü n te té s t  k a p ta k : A b o n y i T iva
d a r  ü g y in t,. Bp. V a sú iig .; dr. B é
nié Zolit áruié fők ö n y v e lő . B p. É pí
tés i F ő n .;  C serjési Lászlóm é ü g y 
in t., Miskofic Szám vit. F ő n .;  C ho- 
vtanecz F eren c  áll. főn .. K u n m a
d a ra s  á lL ; F e lfö ld i G yö rg y n é  
gazd. ig., J  ások  isé r  MÁV É pítő
gép! av . Ü .; K é ri S á n d o r  k o csi- 
re n d ., R áknsrendező  á l l . ; K ukrí 
Jó zse f lak a to s , Szolnok J j .  Ü .; 
L engyel L ászló  s z e r tá r i  m u n k ás , 
B p. K e le ti S z e r tá r fő n .; Öze L a 
jo s  m otorvez., Szen tes K örzeti

Ü zem fő n .; S ik ló si Já n o s  vasú trem - 
dész, M ÁV Közip. O rsz. Oszitószer- 
tán fó n .; Szembe G y ö rg y  m űszerész , 
Bp. T B É F ; S zen tesi A n g é la  sze
rnél y p én z  tá ro s , B p. K elen fö ld  á ll.;  
Szűcs L ajos fő ép ítésvez ., D ebre
cen  MÁV É p ü le t- és H íd ferm t. 
F ő n .; T án c z i Jó z se f ü g y in t.. Szom 
b a th e ly  Vasú-tág.; T ó th  B é la  váJitó- 
kez., N y írb á to r á l l . ; V aczkó Is t
v án n á  bétám, m u n k ás . K a p o sv á r 
É p ü le t- é s H ídienm t. F őn .

A MÁV v ezérig azg ató ja

VEZÉRIGAZGATÓI
DICSÉRET

k itü n te té sb e n  ré sz e s íte tte : B alázs 
Já n o s  k a z á n fű tő t,  B p . É p ü le tfen n 
ta r tó  Főn..; B a ld a  L ajo s n é  an y ag - 
ny iiv . ta r tó t .  Szeged É p ü le t- é s 
H ídfenm t. F ő n . ; B alogh  K . Is tv á n  
p á ly a m u n k ást, M iskolc P ft. F ő n .;  
B ánkúid G y u la  k ö n y v v ite li csop. 
vez., B p. V a sú iig .; B og á th  Lajosaié 
ugyanit., K PM  V asú ti F ő á g a t.; B o
ros Já n o s  e lő m u n k ást, B p. F e ren c 
v á ro s  P ft. F ő n .; Böröczflcy G yu la  
keresik, v izsgab iztost, B p. V a sú iig .; 
d r. Gsejted Is tv á n  oszt. vez. h ., 
KPM  V asú ti F ő o sz t.; D am asits  
J e n  ö né  k o n y h a le án y t, K a p o sv á r 
Ü zem fő n .; Damagics F e re n c  á ru -  
p én ztáro s t, Bp. Déli p u . ; D arab o s 
G éza a n y ag c sa p .' vez., MÁV S zak - 
és Szerelódp. F ő n . ; D ér Lajosaié 
ügyirat., K PM  V asú ti F ő o sz t.; 
D nexler K á lm á n  vez>. v á ltó k  ez.. 
D orog  á l l . ; F e re n c  T ib o r a n y ag -  
szám adó t, É g e r  á l l . ; F ió k  J á n o s 
á é  m űsz. ra jzo ló t, M Á V T I; G ál 
Gyiulla lak a to s t, S z é k e s fe h é rv á r  J j .  
ü . ; G á sp á r  F e re n c  pályam esbert, 
Z alaegerszeg  P f t .  F ő n .; G ergely  
Is tv á n  m ű v ezető t. BaAiparti BíBFF;

Hajdú-Biharban, Szabolcs- 
Szatmáriban! aligha van olyan 
szolgálati hely, ahol ne ismer
nék Orbán Sándort, a  debre
ceni területi szakszervezeti bi
zottság nyugdíjba vonuló 
munkatársát. Az idei válasz
tásokig a  területi bizottság 
ti tikár helyettese volt. Népsze
rűségét is szakszervezeti tevé
kenységének, segítőkészségé
nek, s nem utolsó sorban, an
nak köszönheti, hogy értett a 
dolgozók nyelvén. Igaz; maga 
is végigjárta a vasút szinte 
valamennyi ranglétráját, s 
nem felejtette el, honnan in
dult.

— A sóstóhegyi Donál-ura- 
dalomtól hosszú út vezetett a 
nyugdíjazásig. Voltam sum- 
más legény, fékezd, voniatve- 
zefcő, jegyvizsgáló főkalauz a 
Nyíregyháza vidéki és Bod
rogközi Kisvasutaknál, majd 
a Budapest—Záhony főútvo
nalon. Előfordult, hogy reggel 
még Dombrádon, vagy Na- 
ményban vettük á t  a  szolgá
latot, de kora délután már a  
Nyugati pályaudvarán váltot
tunk gyorsvonatot — mondja 
Sanyi -bácsi, ízes nyírségi ak
centussal.

Szivarzsebébe nyúl: párt
tagsági könyvét mutatja. A 
sárguló papíron is jól olvas
ható: tagságának kelte 1945
március. A  párthoz a legne
hezebb években is hű maradt, 
sőt: a kritikus időszakban
párttitkárként dolgozott.

Tevékeny részese a  vasúit 
újjáépítésének, a tsz-szervezés 
nehéz időszakának, s  mint 
tartalékos tüzér százados meg
alapította a  szabolcsi megye
székhelyen a Magyar Honvé
delmi Sportszövetség vasutas 

'és városi szervezetét A  men
tőalakulatók egyik koordiná
toraként a tiszai és a Számos- 
menti árvízvédelmi munkákat 
irányította 1970-ben. S mind 
eközben tanulásra is szakított 
időt. Felismerte, hogy a  szak- 
szervezeti mozgalomban is fo
lyamatos továbbképzésre van 
szükség. „Hat elemivel került

dn. Haíbomy P á l  ü g y in t., KPM  Vas
úti' F ő o sz t.; Hoxiváth B é la  ügyirat., 
D un ak esz i J j .  Ü .; Je rem c su k  End
r e  kocsbvonlbaitót, Z áh o n y  G épesí
te t t  Raikod. F ő n .; K asza  P é te r 
ügyirat., S zeged  V asútiig .; Kazáaraér 
Jó zse f ügyirat.. N y íreg y h áza  Pft. 
F ő n .; Kem iecsey G y u la  léltáredl., 
D ebrecen  V asú iig .; K eresztes Ottó 
ü g y ira t, B p . V a sú iig .; K iss Ferenc 
ügyirat.* Szeged V a sú iig .; Komflósi 
L ászló  váiitókez., S zék esfeh é rv ár 
K ö rze ti Üzerrafőra.; K ovács János 
voniaifivez.. B a ja  á l l . ; Láppal Tiva
d a r  Lakatos csap . vez., P écs Vont. 
F ő n .; M ad acsk a  ¡Efmieneraciia ügy
irat., M ÁV tisztioépcső és T ovább
képző  I n t . ; M arosi F e re n c  forg. 
szóig, tev ő t, M afldár á l l . ; Marczá 
Is tv á n  ra k t. ikez., Z áh o n y  S zertá r
fő n .; M észáros Is tv á n  üzemiőra., 
V eszprém  K ö rz e ti Ü zem főn .; N yi
láé i B éla la b o rá n s t, B p . MÁV 
AnyagvAzsg. F ő n .; P rlbüim szki 
S á n d o r v á ltó k ez ., E bes á ll .;  Pótca 
M iklós áliL. fő n . h ., Felsőzsaica 
á l l . ; Pornód P á l z en e k a ri .tagot, 
Bp. MÁV S z im fo n ik u sa k  Z enekari 
F ő n .; Róp Jó zse f vili. gépszerelő t. 
É szak i J j .  Ü .; S á rk ö z i S án d o r 
m ozd. fű tő t. B á ta szék  Ü zem főn .; 
Sm idéldusz K á lm án  gőzm ozd. se
gédkéz.. Cefl d ö n tő ik  K örzeti Üzem - 
fő n .;  S o m la i F e re n c  r a k t.  vez.. 
S zo m b a th e ly « B B F F ; S re j S án d o r 
arayiaigigazid. csop. vez.. H a tv an  á ll.; 
Szabó Á dám  varaaitvez., M átészal
k a  ám.; S ző k e  A n n a  segédm un
k á s t,  L an d le r  Je n ő  J j .  Ü .; T a
k á cs  Im re  gatsd. ig., Celld-ömölk 
Ép. F ő n .; T ö rö k  Já n o sn é  u tó k a l
k u lá to r t .  Szodnok JJ. Ü .; Ú jlak i 
L ászló áll. fő n .;  Báláitonledle felső 
á ll .;  V a rró  J á n o s  fceresk. szakok
ta tó t. MÁV Tisztiképző és T ovább
képző  i n t . ; V a rg a  Z o ltán  m űsze
részt, D eb recen  B B F F ; Vorvgrey 
B ála  ra k tá m o k o t, S a lg ó ta r ján  k ü l
ső  áll.

a mozgalomba a felszabadulás 
idején, majd szakmai és moz
galmi iskolák, tanfolyamok 
után leérettségizett. Elvégezte 
a  marxista—leninista egyete
met és a felsőfokú jogigazga- , 
tási tanfolyamot.

Hat kiváló dolgozó cím és 
megannyi más kitüntetés ta
núsítja, hogy mindig ott volt, 
ahol a közösségért kellett cse
lekedni. A  Magyar Béke Moz
galomért kitüntetés és a  Hon
védelmi Érdemérem különbö
ző fokozatain kívül arra a\ 
legbüszkébb, hogy az MSZMP 
megalakulásának 20. évfordu- ‘ 
lóján megkapta a (Munka Ér
demrend ezüst fokozatát, két 
esztendő múlva pedig a Szak- 
szervezeti Munkáért aranyat 
is,

— A régi és a  mai vasút 
között ég és föld a  különbség.
A szakszervezeti mozgalom
ban azonban régen is, ma is 
az érdekvédelmi, érdekképvi
seleti munkán, a dolgozók 
nevelésén és mozgósításán 
volt a  hangsúly. Kifejezetten 
örülök, hogy az utóbbi évek
ben ismét a bizalmi munka 
került a figyelem középpont
jába. A  négy évtizedes vas
úti szolgálat alatt, bármilyen 
beosztásban dolgoztam is, a 
közvetlen szónak, az egyszerű 
meggyőző agitáciának vettem 
a legtöbb hasznát. Ma is szí
vesen megállók, hogy az em
berek gondjairól, bajairól, kö
zös tennivalóinkról beszélges
sek.

Orbán Sándor egészségi 
okok m iatt korengedménnyel 
megy nyugdíjba. Nagy hely
ismeretét, mozgalmi tapaszta
latát a  .területi szakszervezeti 
bizottság nyugdíjas csoportjá
ban, TT albizottságában és a 
Szabolcs-Szaitmár megyei 
MHSZ tartalékos utóképzési 
bizottságában kamatoztatja 
majd. S  eközben kertészke
déssel , a  szőlőtőkék gondozá
sával, s  az általa igen ked
velt h egedűmuzsi kával színe
síti majd hétköznapjait.

Orosz Károly

A gazdasági tennivalókhoz igazodva
A bizalmi testület a bizal

miakból és a  főbizalmiakból, 
illetve a  bizalmiak küldöttei
ből és az általuk megválasz
tott szakszervezeti bizottság
ból áll. A 256 alapszervezetből 
136 helyen bizalmi testület 
(mindén' bizalmi, illetve fő
bizalmi tagja a testületnek); 
45 helyen bizalmi küldöttek 
testületé (többségében ipari 
üzemek, üzemfőnökségek); 75 
helyen összevont taggyűlés 
funkcionál (a tagság egyszer
re  és egy időiben összehívható).

A középárányító szerveknél 
is bizalmi küldött testületek 
alakultak. Létszámuk 60—113- 
ig terjed.

A bizalmiválasztásokkal 
egy időben a szakszervezeti 
csoportokat, azok működési 
területét a  gazdasági szervek, 
egységek felépítéséhez igazí
tották. Ennek kedvező hatása 
máris érzékelhető. A  bizalmiak 
szorosabb kapcsolatot alakítot
tak ki a tagsággal. Ugyanak
kor a  választók részéről is nö
vekedtek az igények a  bizal
miak munkája iránt. Ez már 
a  kongresszusi dokumentum- 
tervezetek országos vitája so
rán is megmutatkozott.

A bizalmi testületek első 
ülésén szerzett tapasztalatok 
is kedvezőek. A  bizalmiak 
többsége nagy felelősséggel és 
egyre nagyobb hozzáértéssel 
vesz részt a  testület munkájá
ban, az előkészítéstől a  végre
hajtásig. Természetesen ma 
még — a  választások óta el
telt rövid idő óta — átfogó ér
tékelést nem lehet adni. Az 
azonban máris megállapítható, 
hogy a bizalmi testületek élet
képesek. Ugyanakkor a  meg
oldásra váró problémák is je
lentkeztek.

nek felemelésében foglalt ál
lást.

A középszervek és az alap-, 
szervezetek többsége szak- 
szervezett állásfoglalás-terve
zetet, illetve határozatterveze
tet készített az egyes napiren
dekhez, amelyeket az elhang
zott javaslatokkal módosítot
tak. A határozatokat, illetve 
állásfoglalásokat azonban 
gyakran általánosan fogal
mazták meg, vagyis nem sike
rült a feladatokat egy-egy 
munkaterületre konkrétan
meghatározni.

Több tájékoztatást!
A bizalmi testületek tagjai 

az üléseken elhangzottakat — 
különös tekintettel a  javasla
tokra, határozatokra és állás- 
foglalásokra — szakszervezeti

T e lje s  a  szervezettség
265 ipari tanuló lett szakszervezetünk tagja 

Szom bathelyen
A  múlt év őszén lettek elő

ször a  Vasutasok Szakszerve
zetének tagjai a  szombathelyi 
első éves ipari szakmunkásta
nulók. Az idei tanéviben gon
dos előkészítő, szervező munka 
nyomán újabb korosztályok 
tagjai — a  mostani elsősök—, 
kapták meg a szervezettségü
ket igazoló okiratot, a  szak
szervezeti tagkönyvet.

November 19-én délután a 
tanulási idő végeztével Kölke- 
di István szakoktató, főbizalmi 
265 ipari háttérrel nem rendel

kező tanulónak ünnepélyes ke
retek között adta á t a  tagköny
veket a  405-ös Ipari Szakmun
kásképző Intézetben. Ezzel va
lamennyi elsőéves vállalta a 
szervezettséggel járó kötele
zettségeket és élvezi annak 
előnyeit

Az ünnepélyes tagkönyvki- 
osztó után a szakoktató főbi
zalmi vezetésével a  húsz ta
nuló-bizalmi megbeszélte a 
legfontosabb soron következő 
tennivalókat.

Vasutas dinasztiák
)bol

Nyugdíjba vonult a tapolcai körzeti 
üzemfőnök műszaki helyettese

Szombathelyen, Szabó Jó
zsef lakásába lépve, kétséget 
kizáróan tudjuk, hogy jó he
lyen járunk. A folyosó és az 
előszoba falain mozdonyok 
képei. A fotelnál, ahol lete
lepszünk, a  Magyar Vasutas 
és a  Vasút legfrissebb példá
nyai, háttérben a  polcokon 
rengeteg vasúti szakkönyv.

Szabó József, a tapolcai 
körzeti üzemfőnök nyugállo
mányba vonult műszaki he
lyettese.

— Anyai és apai nagyapóm 
is vasutas volt — kezdte a 
beszélgetést. — Az egyik a 
Déli Vasútnál, a másik a 
MÁV-nál volt váltókezelő. 
Édesapám is a vasútnál dol
gozott. Legnagyobb örömömre 
1038-ban, a polgári iskola el
végzése után engem is felvet
tek a szombathelyi ¡MÁV-mű
helybe. A 142 jelentkező kö
zül csak tizenöten voltunk 
ilyen szerencsések.

Mint géplakatos 1947-ben 
került a vontatáshoz fűtőnek. 
Egy évvel később gőzmoz- 
domyveaetői, majd 1955-ben 
gázmotorvezetői képesítést 
szerzett. 1961-iben érettségi
zett a  vasútgépészet! techni
kumban. 1963-ig valamennyi 
vontatójárművet vezette,
amely a vasi megyeszékhelyen 
előfordult.

— 1963-ban mozdonyreszor- 
tossá léptették elő. Legkedve

sebb emlékeim közé tartozik, 
hogy ott lehettem a dázelesá- 
tés kezdeténél. 1967-ben az 
első M62-est vezettem Szom
bathelyre. Néhány évvel ké
sőbb két M63-as prototípusá
val is mi dolgoztunk az or
szágban elsőnek.

A felelősségteljes, állandó 
készültséget és feszültséget kí
vánó munkaköre mellett is 
volt ereje képezni m agát A  
hetvenes évek elején üzem
mérnöki diplomát szerzett. 
Két esztendeig az utazók párt- 
alapszervezetének a titkára 
volt, és közben motorvezetői 
tanfolyamokat is vezetett 
Dolgozott az igazgatóság IV. 
osztályán, majd Tapolcára 
került vontatási főnöknek.

— 1978 első felében Tapol
cán kísérleti üzemfőnökséget 
szerveztek, amely később be
váltotta a  hozzáfűzött ¡remé
nyeket. Legjobb példája en
nek, hogy az üzemfőnökség 
szállította el a  szombathelyi 
igazgatóság árumennyiségének 
egyhatodát. Mindezt az igaz
gatóság vontatási gépparkjá
nak egyhatodával érték el.

Szabó József (kemény, hatá
rozott vezető volt. Mélységes 
emberszeretete ellenére sem 
nézte el a fegyelmezetlensé
get.

— Elismerem, hogy szigorú 
voltam, különösen azokkal 
szemben, akik nem vetették

meg a szeszes italt. Az embe
rek mégis szerettek. Ezt bizo
nyítja, hogy feletteseim és a 
társszolgálati helyek képvise
lőin kívül Tapolcán is elbú- 
csúztattak.

Szabó József érdemeit több 
kiváló dolgozó kitüntetés, a 
Kiváló Munkáért és a Közle
kedés Kiváló Dolgozója elis
merések, valamint a  Munka I 
Érdemrend bronz fokozata is 
fémjelzi. Három gyermeke is 
a  vasútnál helyezkedett el.

— Az idei lesz az első nyu
godt karácsonyom — mondja 1 
búcsúzóul. — A felszabadulás 
óta valamennyi ünnepet gé- | 
pen töltöttem, vagy munka- j 
társaimmal együtt gondoskod- j 
tünk az utazóközönség bizton
ságos utazásáról. Most egy kis 
pihenő következik. Majd pe- j 
dig elfoglaltság után kell néz- j 
ni. Hogy ez szakszervezeti j 
vagy pártmunka, fizikai, eset- I 
lég műszaki tevékenység lesz, ] 
az m ár nem lényeges. . .

Németh István

S Z É L  S E  V I G Y E N
Megszólal esténként 
képzelet nyelvén a sapkám:

— töröld meg a csillagocskám
és ne vágj le a székre
tegyél engem is a kabát tetejére —,
hadd utazzak —
álmaimban én se ázzak —
szél se vigyen fejed felől
mint szemed madarait
guruló ablakjaidból.

Sz. Jakab István

A Donál-uradalomtói a vasúti^
Négy évtizedes szolgálat után —  nyugdíjban
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GÁSPÁR SÁNDOR ELŐADÓI BESZÉDE
(Folytatás az 1. oldalról.)

mosódik önálló arculatuk és 
nem teljesítik feladatukat.

A szocialista társadalomibaji 
a szakszervezetek azzal, hogy 
részesei a  hatalomnak, ko
rántsem alakultak át „álla
mi szervezetekké”. A szocia
lista államot és a szc^csz&rvje- 
zetokét a célok alapvető azo
nossága köti öspze, de gyákor- 

•' lati funkcióik mások. A szo
cialista állam nem ellenőrzi a 
szakszervezetek tevékenysé
gét, viszont az állam tevé
kenysége a  tömegek ellenőr
zése alatt áll. Ebben a  társa

dalmi ellenőrzésben a  szak- 
szervezetek is« részt vesznek.

Az állami és a szakszerve
zeti szervek valamennyi szin
ten egyenrangú partnerek. 
Alá- és fölérendeltségi vi
szony nincs közöttük. Felada
tuk együttműködni az együt
tes. célért és segíteni egymást.

Az állami és a  gazdasági 
szervekkel a  közös cél megva
lósítása érdekében. történő 
együttműködésünk termé
szetszerűen magában foglalja, 
hogy ha valamely állami vagy 
gazdasági szerv döntései a 
dolgozók érdekeit csorbíta
nák, vagy törvényeket sérte

nének, az ellen határozottan 
fel kell lépnünk. Ehhez min
den- eszköz rendelkezésre áll 
egészen a  vétójogig.

Ebben az együttműködésben 
nagy jelentőségűek az iparági, 
szakszervezetek és a minisz
terek, a megyei állami és szak- 
szervezeti vezetők tanácsko
zásai, valamint az igazgatók 
és az szb-titícárok tárgyalásai. 
Külön ki kell emelni a  kor
mány v és a SZOT vezetőinek 
mintegy húsz éve tartó rend
szeres kapcsolatát. Bevált az 
a gyakorlat is, hogy a  SZOT 
képviselője rendszeresen részt 
vesz a kormány ülésein.

arra, amit az életkörülmények 
és az életszímvonaú -javításá
ban elértünk, büszkék lehe
tünk. Ugyanakkor / azt fis 
hangsúlyozzuk, hogy az eddig 
elért színvonal még nem az, 
ami céljainkban szerepel. To
vább akarjuk javítani -az élet-

körülimiényeket, tovább akar
juk növelni az életszínvona
lait

A VI. ötéves terv előkészí
tésében a  szakszervezetek 
részt vetitek. A tervben meg
jelölt életszínvonal-intézkedé
seket reálisnak és igazságos

nak tartjuk. Reálisnak, mert 
nem tűznek ki többet, mint 
amennyire megvan a  lehető
ség. Igazságosnak, ment oda 
juttatják a  rendelkezésre álló 
anyagi eszközöket, ahol a 
legnagyobb szükség van rá
juk.

Javítani kell a szakszervezetek 
belső mozgalmi életét

A társadalmi haladás szolgálatában
Gáspár Sándor ezután, á 

szakszervezetek érdekképvi
seleti munkájáról beszélt. 
Mint mondotta: Ma a legtöbb 
nehézség az érdekképviseleti' 
és érdekvédelmi munka érvé
nyesítésében jelentkezik. Ab
ban, hogy érdekképviseleti te
vékenységünk gyakorlása ed
dig lényegében a szakszerve
zeti vezető testületekre há
rult. Ok alakították ki a  szak- 
szervezetek véleményét a kor
mány, a különböző állami 
szervek elképzeléseivel kap
csolatban. Ez a  gyakorlat ed
dig megfelelt, de most tovább 
kell lépnünk; következetesen 
figyelembe kell venni a köz
vetlen- demokrácia adta lehe
tőségeket — hangsúlyozta, 
majd a  következőket mondot
ta:

— A szakszervezeti vezető 
testületeknek véleményük ki
alakítása előtt minden fonto
sabb kérdésben ki kell kér
niük a tagság, a bizalmiak, a 
bizalmit estületek véleményét. 
Most lesz erre egy nagyon jó 
alkalom. Dönteni kell az ötna
pos munkahét bevezetéséről. 
Mindenképpen az a helyes, 
hogy ennek részleteit á külön
böző munkaterületeken — a 
vasasok, a pedagógusok, a 
kereskedelmi dolgozók —, te
hát maguk az érintettek, vitas
sák meg ésj, mondj anak véle
ményt, mielőtt megtörténik a 
döntés.

A munkásosztály számára az 
érdekvédelmi funkció adja ma 
is a szakszervezetek történelmi 
igazoltságát. Enélkül a szocia
lizmusban sem szakszervezet a 
szakszervezet. A szakszerveze
tek képesek arra, hogy a tár
sadalomban létező érdek- és 
nézetkülönbségeket felszínre 
hozzák. Ez a funkciójuk is.

A szakszervezeti mozgalom
nak a maga eszközeivel szol
gálnia kell, és szol
gálja is a társadalmi haladást 
segítő minden ésszerű intézke
dést. De a társadalmi érdekek 
érvényesítése nem szoríthatja 
háttérbe a jogos szakmai és 
más csoportérdekek intézmé
nyes kifejezését, az egyéni, 
vagy közvetlen napi érdekek

Gáspár Sándor beszédét mondja
és jogok védelmét, mert ezzel 
előbb-utóbb maga a társadal
mi érdek, a távlati érdek, a 
közös -ügy érvényesülésé ke
rülne veszélybe.

A dolgozó, az állampolgár 
számára a munkáshatalom er
kölcsi értéke szürkül el, ha 
nem intézik emberségesen, el
veinknek megfelelően az ő 
ügyét. Az érdekvédelemben 
számolni kell a társadalmi 
realitásokkal, de ugyanúgy 
számolni kell az emberekkel, 
szükségleteikkel, érdekeikkel 
is.

A szakszervezeti érdekvéde
lemnek a munkahelyen — a 
napi értelemben véve —, 
alapvetően egyénekre irá
nyúiénak kell lennie, főleg 
a munkabér, a munkakörül
mények, a munkavédelem kér
déseiben. Ez gyakorlatilag azt 
követeli, hogy felettük, mellet
tük és nélkülük nem szabad 
előre eldönteni a dolgozókat 
érintő kérdéseket.

A szakszervezetek a külön

böző érdekek konfliktusának 
előrevivő megoldásával segí
tik az általános társadalmi cél 
elérését. A szakszervezeti szer
vekben kellő bátorságnak kell 
lennie ahhoz, hogy a fórumo
kon, a dolgozókkal szervezett, 
nyílt tanácskozásokon vessék 
össze a különböző szintű érde
keket. Szóljanak arról, mikép
pen látják az érdekellentéték
nek, érdekösszeütközéseknek a 
népgazdasági célokat figyelem
be vevő megoldását.

Mindez azonban nem megy 
viták és „harc” nélkül. Maga 
a társadalmi érdek sem érvé
nyesül megfelelően, ha nem 
tudjuk összekapcsolni alcso
port- és rétegérdekekkel, mert 
nem létezik „önmagában” a 
csoport- és egyéni érdektől 
teljesen független társadalmi 
érdek. Arra kell törekedni, 
hogy az egyéni és rétegérde
kek a demokratikus fórumo
kon hangot kapjanak és a tár
sadalmi érdekkel összhangban 

4 megoldódjanak.

Gazdagabbak, érettebbek lettünk
Gáspár Sándor röviden érté

kelte a szakszervezeti válasz
tások és az iparági-ágazati 
kongresszusok eredményeit. 
Elismeréssel szólt arról, hogy 
a különböző fórumokon egy- 
millióan szólaltak fel és a 
szakszervezetek mintegy 600 
ajánlást és több mint 800 ész
revételt juttattak el a SZOT- 
hoz. Ezután a munkaverseny- 
nyel kapcsolatban fejtette ki 
véleményét, illetve az életszín
vonal alakulásáról beszélt.

— Eddigi eredményeink el
érésében a szocialista munka- 
mozgalmaknak nagy szerepe 
volt. A  dolgozó embernek a 
szocializmus iránti elkötele
zettsége öltött benne konkrét 
formát. Változatlanul úgy te
kintünk a munkaversenyre, a 
szocialista brigádmozgalomra, 
mint a gazdasági feladatok 
megoldásának nélkülözhetetlen 
segítőjére, a magatartás, a gon
dolkodás és a tisztességesen 
végzett munka tömeges for
málójára.

A továbbfejlődés lehetősé
geit a közeljövőben ismét 
meg kell határoznunk. Arra 
kell törekedni, hogy a munka
helyi közösségeknek nagyobb 
legyen a felelőssége és szava 
az egyes emberek munkájá
nak, magatartásának anyagi és 
erkölcsi elismerésében.

Meg kell személyesíteni a 
kollektívákban az eredménye
ket is, a hiányosságokat is. A

közösségek mögött „ne tűnjön 
eV* és váljon személytelenné 
az egyes ember munkája, kö
telessége, magatartása. Váljék 
világossá mindenütt és min
denki előtt, hogy elkötelezett 
magatartás csak megbecsült 
munka, konkrét célok rend
szerében bontakozhat ki tel
jesen.

A mi társadalmunk a mun
ka társadalma, amely az embe
reket elsősorban munkájuk és 
nem rangjuk szerint becsüli. 
Ezért arra törekszik, hogy ne 
süllyedjen el egyetlen hasznos 
kezdeményezés sem az értet
lenség, a közömbösség ingová- 
nyában.

A dolgozók tenniakarása tel
jes mélységben csak a demok
ráciával, a műveltséggel, a 
hozzáértéssel szoros egységben 
bontakozhat ki. Sok nehézség 
fakad abból, hogy ezt még 
nem mindenütt ismertük fel. 
Sohasem fogunk egyről a ket
tőre jutni, ha egymástól elvá
lasztva, elkülönítve egyszer se
gítjük a  gazdálkodást, másszor 
nevelünk, vagy éppen a de
mokratizmust gyakoroljuk. 
Szakítani kell ezzel a szemlé
lettel és gyakorlattal.

A munkáiban való helyt
állás, a  demokrácia és a  mű
veltség állandó fejlődése a  
szocialista társadalom érték
mérőtje. Együttesen szövik ált 
a  társadalom, az egyes em
berek életét. Csak együtt ¡tud

nak olyan emberi (tulajdonsá
gokat értékké fejleszteni, 
mint a közösségi gondolko
dás, a temwdkarás, a szün
telen jobbra és többre való 
törekvés. A szocialista építő- 
munka csak így, és ezáltal 
mdflMók lüigye.

Most a  munkahelyeken meg
érett a  lehetőség a  demok
rácia fejlesztésének újabb lé
péséhez. A gazdasági vezetők 
kinevezéséibe, munkájának 
megítélésébe történő beleszó
lást ikfiszéflesítjlülk az igazga
tótól egészen a munkahelyi 
vezetőkig. Meggyőződésünk, 
hogy ez jelentősen elő fogja 
segíteni a  feladatok végre
hajtását, a dolgozók és a  ve
zetők közötti viszony további 
javulását.

Látnunk kell, hogy amíg a 
gazdálkodás hatékonyságában 
nem tudóink jelentősebb ered
ményeket fieLmiulfcafeni, addig az 
életszínvonal gyors fejlődésé
re nincs (lehetőség. Ez olyan 
realitás, amelyet tudomásul 
kell vennünk. Ezért ma leg
főbb feladatunk az elért élet
színvonal megőrzése. Ismerve 
azonban lehetőségeinket, jól 
tudjuk, hogy a  mai életszín
vonal megőrzése, és az élet- 
körülmények jobbítása is 
nagy erőifeszötésit, és míntíany- 
nyiáinktól nagyon kemény, kö
vetkezetes munkát igényel.

A szakszervezetek ezúttal 
is hangsúlyozzák, hogy mintí-

Beszéde további részében 
arról, szólít, hogy a  ¡követke
ző éveikben a  szakszervezetek 
belső mozgalmi életét is to
vább kell javítaná. Hogy ez 
így legyen, ebben néhány 
kérdésnek különleges jelentő
sége van.

— Belső munkánk fejlesz
tésének a szükségességéi már 
huzamosabb idő óta érezzük. 
A szakszervezetek több mint 
húsz éve konszolidált viszo
nyok között végzik munká
jukat. Ez jó dolog — muta
tott rá. — De a konszolidált 
viszonyok között mindig meg
van a veszélye orvnak, hogy 
mvmkamódszerünk formálissá 
válik, és feladatainkat rutin
ból végezzük. Megvan a ve
szélye annak is, hogy tevé
kenységünk nem a feladatok 
megoldására, hanem az eljá
rásokra és a szokások megtar
tására irányul.

Kötelesek vagyunk tehát 
keresni a  jobb munkamód
szereket, hogy nagyobb be
folyásunk és hatásunk legyen 
céljaink, elveink megvalósítá
sára, a  szocialista építőimun
kára.

Munkánk ¡társadat masí ta
tásában is nagy jelentőségű, 
hogy a  legutóbbi kongresszu
sunkon hozott határozattok ér
telmében a  beszámolási idő
szakiban jelentős mértékben 
kibővült és minőségileg meg
változott a  szakszervezeti bi- 
zallmiak feladata és hatáskö
re, és ezzel, együtt telélőssége.

Most a  bizöfljmdak, főbizal
miak és helyetteseik adják 
aktivistáink többségét, mint
egy 70 százalékát. A szakszer
vezeti mozgalom csak akkor 
képes hivatásának megfelelni, 
ha tevékenységét át- meg át 
szövi a dolgozókkal, a töme
gekkel kialakított és ébren 
tartott állandó kapcsolat. A 
bizalmiak mozgalmunk első
számú aktivistái. Felelős po
litikád .tényezők. Joggal érde
melték ki és élvezik dolgozó
társaik megbecsülését, bizal
mát.

Valamennyi szakszervezeti 
tisztségviselő közül ők isme
rik legmélyebben; legalapo
sabban a  munkahelyi viszo
nyokat, a  helyi feladatokat 
és dolgozótársaikat is, hiszen 
közöttük élnek, velük együtt 
dolgoznak.

De ugyanakkor nekik kell 
a Iteggyakorlattaisabban ismer
niük. a  szakszervezeték cél
kitűzéseit, törekvéseit és lehe
tőségeit is. Megválasztásukkal 
nemcsak a  szakszervezeti cso
portok tagjaitól kapnák man
dátumot, hanem az egész 
szakszervezeti mozgalomtól is 
arra, hogy felelősséggel kép
viseltjük, védjék a  dolgozók 
érdekeát, és mindezt úgy te
gyék; hogy a  nagyabb közös
ség, a  társadalom érdeke se 
szenvedjen csorbát.

Gondoskodni kell arról, 
hogy a  bizafllmiak, a  főbizal
miak megfelelően felkészül
jenek szerepük jó ellátására.

Erősítenünk kell a szak
szervezetek tevékenységében 
azJt a  készséget és képessé
get, hogy a  tagságot foglal
koztató gondokat időiben ész
leljük' és a  tagsággal együtt 
keressük, és találjuk is meg 
a gyors és a  legjobb meg
oldást.

A tagság nem azt kéri és 
várja tőlünk, hogy minden 
felvetődő gondot azonnal' old
junk meg. Tudja jól, hogy ez 
nem lehetséges. Azt azonban 
igényli és várja, hogy figyel
jünk • fel ezekre, és őszintém, 
nyíltan válaszoljunk.

A nemzetközi kapcsolatok
ról szólva elmondotta,' hogy 
a magyar szakszervezetek el
veiket és legszebb hagyomá
nyaikat követve vesznek részt 
a nemzetközi szakszervezeti 
mozgatómban. SzoiMdárislaik 
minden olyan szakszervezet
tel, amely a  dolgozók érde
keit szolgálja, és arra törek
szenek, hogy a  nemzetközi

szakszervezeti mozgalomban 
tovább erősödjenek és válja
nak uralkodóvá a sokoldalú 
kapcsolatok, egymás t&sztelete, 
megbecsülése és a  közös fel
adatokért érzett felelősség 
alapján. Ennek megfelelően 
nemzetközi tevékenységünk
nek lényegében két fő irá
nya van. Az egyik a  kétolda
lú kapcsolatok erősítése, a 
másik a  Szakszervezeti Világ- 
szövetségben kifejtett tevé
kenységünk.

Az együttműködésben a  
nemzetközi szakszervezeti moz
galom legszebb hagyományai 
közé tartozik a  szolidari tás ér
zése, Ezen nevelkedett szá
mos munkásnemzedék és. ve
zető. A szolidaritás és a  kö
zös feladatok megvalósításáért 
a felelősségérzet a legnagyobb 
összekötő erő. Erős összekö
tő kapocs, mert tiszta ügyet 
szolgálni csak tisztességes 
szándékkal és tiszta eszközök
kel leket. Nögy szerencséje a 
nemzetközi szakszervezeti 
mozgalomnak, hogy az ezt 
felismerők száma gyarapodik. 
A világ első szocialista or
szágának szakszervezeti moz
galma, a szovjet szakszerve
zetiek, létezésük óta szünte
len példát mutatnak a  nem
zetközi szoldaráitásbóQ, a  kö
zös feüadlatok iránti felelős-

ségérzetből. Mindenkor a  leg
több áldozatot vállalták a 
munkáSügyért, önrzetdenül és 
mindenki számára péltíiamu- 
taltóian.

Hazánk és a szakszerveze
tek életéiben egyaránt jelen
tős időszakot zárunk. Az el
múlt öt esztendőiben tovább 
növekedtek eredményeink. 
Űjálbb lépéseket tettünk elő
re. Ugyanakkor gondokban 
sem volt szűkmarkú ez az 
időszak. De mindezzel együtt 
érdemes szétnéznünk az or
szágban. Van mit látnunk, ta
pasztalnunk. Látjuk,, hogyan 
épült hazánk, gyarapodott né
pünk. Ugyanakkor nehézsé
gek is jelentkeztek az ener
giaválság; a  nemzetközi piac 
és sok egyéb tényező hatá
saként. Ezek saját gyengesé
geinkre, de erőinkre is rá- 
mUtlattak. Ama, hogy van »tu
dás, vám képesség, és aka
rat népünkben, hogy úrrá le
gyünk gondjainkon.

Célunk változatlan: szocia
lizmust építünk! Olyan élet 
megteremtésén munkálkodunk, 
amelyért a  munkásmozgalom 
és a TUagyar nép legjobbjai 
a múltban is és ma is küz
döttek. Jelentők eredménye
ket értünk el — ezeket kell 
és érdemes megőrizni, meg
védeni és tovább gyarapítani.

Vasutas-küldöttek 
felszólalása a vitában

— Társadalmunk a munka 
társadalma. Igazságosabb min
den eddigi társadalomnál. Ezt 
a társadalmi rendszert mi 
hoztuk- létre. Közös küzdel
meink, közös törekvéseink tes
tesülnek meg mindabban, amit 
elértünk és amire büszkék va
gyunk. Ez ad nekünk jogot ar
ra is, hogy elégedetlenkedjünk 
azzal, amit még nem oldottunk 
meg. Kongresszusunk méltó 
fórum arra, hogy reálisan ér
tékelje az elmúlt években vég
zett munkánkat és megszabja 
a további fejlődés tennivalóit 
— fejezte be beszédét a  SZOT 
főtitkára.

Gáspár Sándor előadói be* 
széde után megkezdődött a vi
ta az írásos és a szóbeli beszá
molókról, a határozat terve
zetről és az alapszabály módo
sításáról. A vasutas-szakszer
vezet küldöttei közül az első 
nap ketten is szót kaptak. Dél
előtt Szűcs Zoltán, a MÁV ve
zérigazgatója, délután pedig 
Biri Sándomé, a  szombathelyi 
igazgatóság csoportvezetője 
léphetett a mikrofon, elé.

Szűcs Zoltán arról tájékoz
tatta a kongresszus küldötteit, 
hogy milyen jelentős mérték
ben fejlődött a vasút az ötödik 
ötéves tervidőszakban. Mint 
mondotta, a korszerű dízel- és 
villamosvontatás aránya ma 

. már eléri a 97 százalékot. A 
villamosított volnalak hossza 
1300 kilométer, ö t év alatt 
1700 kilométer hosszúságú vá
gányhálózat korszerűsítésére 
került sor, és az országosat 
meghaladó ütemben nőtt a 
vasutasok bére.

A vasút feladata a jövőben, 
hogy minden árut elszállítson 
és jelentősen emelje a sze
mélyforgalom színvonalát. így 
egyebek között javítani kell á 
személyszállító vonatok me
netrendszerűségét, mert a 
munkás vonatok késése nagy 
kiesést okoz a termelésben és 
népgazdasági szinten jelentős 
veszteségekkel jár.

A MÁV a következő ötéves 
terv során is kiemelten kezeli 
a dolgozók szociális ellátását, 
élet- és munkakörülményeinek 
javítását. A vasutas-szakszer
vezettel együttműködve bizto
sítjuk mindazokat az eszközö
ket, melyek az eddigi színvo
nal megtartását, illetve lehető
ségek szerinti fejlesztését szol
gálják. Ezzel egyidejűleg a 
szociális ellátásban mutatkozó

aránytalanságokat is csökken
teni kívánják.

Biri Sándomé hozzászólásá
nak első részében a MÁV lét
számhelyzetéről beszélt. El
mondotta, hogy az 5. ötéves 
terv időszakában folyamatosan 
csökken a vasút munkáslét
száma. A legnagyobb létszám- 
hiány a budapesti pályaudva
rokon mutatkozik, melynek 
legfőbb oka a főváros sajátos 
munkaerőhelyzete mellett az 
is, hogy a vasúti szolgálat az 
átlagosnál nagyobb igénybevé
telt követel.

Biriné a továbbiakban a 
sport, ezen belül is a tömeg
sport fontosságáról beszélt s 
■ismertette azt is, hogy a 
vasútnál milyen lehetőségek 
vannak a dolgozók rendszeres 
testedzésére.

Másnap délután a kongresz- 
szus négy szekcióban folytatta 
munkáját. Az első szekció — 
a szakszervezetek feladata a 
gazdasági építőmunkában — 
ülésén, melyet Gál László, a 
SZOT főtitkár-helyettese veze
tett, felszólalt Belső László, a 
szolnoki járműjavító szb-titká- 
rának helyettese.

A kongresszus december 15- 
én, vasárnap délután befejezte 
munkáját. A vitát Gáspár Sán
dor foglalta össze, majd sor 
került a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa, a Számvizs
gáló Bizottság tagjainak és a 
Szaktanács tisztségviselőinek 
megválasztására. A 211 tagú 
Szaktanácsban a szervezett 
vasutasokat ezúttal nyolcán 
képviselik: Koszorús Ferenc 
főtitkár, dr. Lugosi József, a 
szegedi területi szakszervezeti 
bizottság titkára, Gecse Alfréd, 
a MÁV Vezérigazgatóság osz
tályvezetője, Biczó Jánosné, 
Pécs állomás géptávíró kezelő
je, Németh Béláné, az Utasel
látó Vállalat 86. számú ceglédi 
üzemének mozgóárusa, Sebes
tyén Péterné; a MÁV Központi 
Osztószertár Főnökség raktár- 
kezelője, Kőhalmi Vilmos, 
Szombathely állomás mérleg
javító műszerésze és Palik 
Miklós, a MÁV Gépjavító 
Üzem szerszámkészítője.

A Szaktanács első ülésén a 
SZOT-elnökség tagjává válasz
totta Koszorús Ferenc főtit
kárt.

. A kongresszus Földvári Ala
dár zárszavával ért véget.

VISI FERENC
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Nehéz hócsatát vívtak a vasutasok
A november 20-én, szomba

ton kezdődött havazás az or
szágban december 30-ára már 
kritikussá tette a vasúti és a 
közúti közlekedést. A buda
pesti pályaudvarok teherfor
galma szinte megbénult.

A éjjel-nappal küz
döttek a vasutasok és a ka

tonai alakulatok.
Hétfőn reggel — december 1- 
én — a budapesti vasútigaz- 
gatóságon szinte mindenki fá
radt volt az előző éjszakai 
munka miatt. Kiss Károly 
igazgató sem aludt már két 
napja. A vezérkart — akik a 
háeltakarítási munkálatokat 
irányították — nehéz volt 
meginterjúvolni. Koller György 
az igazgatóság pólyafenntartá
si szakszolgálatának osztály- 
vezetője is csak az intézkedé
sek közötti néhány percben tu
dott tájékoztatni a rendkívüli 
állapotokról.

— November 30-án már kri
tikussá vált a helyzet — mond
ja. — Az igazgatóság területén 
a szokásos kilencven helyett

háromszáz pályafenntartási 
dolgozót hívtak be készen

léti szolgálatra.
Ez sem volt azonban elegendő. 
Ezért a rádióban és a televí
zióban felhívást intéztünk a 
szabadnapos vasutasokhoz. Saj
nos nem sokan tudtak a szol
gálati helyeken jelentkezni, 
mert akkor már több vonat 
tetemes késéssel közlekedett. 
Számos helyen hótorlaszok ke
letkeztek.

— Hol volt a legkritikusabb 
a helyzet?

Sikeres esztendőt zár 
a tapolcai üzemfőnökség

Javult a kapcsolat a fuvaroztatókkal

A kisiklott mozdony elzárta a pályát

dóul Rákosrendezőn takarítot
ta a havat.

A hócsata irányítóinak főha
diszállása a budapesti igazga
tóság 577-es számú szobájában 
volt. Hat telefont szereltek 
ide, és három diszpécser szü
net nélkül adta az utasításo
kat, vette a jelentéseket. De
cember 5-re — néhány vonal 
kivételével — már zavartala
nul közlekedhettek a vonatok. 
Tatabánya-Felsőn egyméteres 
hótorlaszok voltak. Komárom

Mintegy 1500 munkás a hó el
szállítását végezte. Készenlét
be helyeztek ötezer kéziszer
számot és 500 pór gumicsizmát.

Azóta nemcsak a hóügyele- 
ten, hanem a menetirányítók
nál is rendkívüli szolgálat van. 
Soós Károly, az üzemviteli osz
tály vezetője mondja:

— A forgalmi dolgozók min
den szabadidejüket takarítás
sal töltötték. Ennek ellenére a 
forgalom akadozott. A személy- 
vonatok a váltók lefagyása 
miatt több száz percet késtek. 
A teherszállítás csaknem telje
sen megbénult. Naponta átlag 
50 ezer tonna áruval keveseb

bet raktak a vagonokba, mint 
más alkalommal.

Az élő állatok, az élelmisze
rek, az energiahordozók és 
az export továbbítása volt 

a legfontosabb.
A zord időjárás okozta szállí
tási gondokat a fuvaroztatók
kal való jobb együttműködés
sel igyekszünk enyhíteni. . .

A mindannyiunkat próbára 
tevő hócsata — vasúton és a 
közúton — még nem ért vé
get. A tél támadására tovább
ra is számítani kell.

Sóra Sándor

Rákosrendező pályaudvaron a  sarasok és a  kocsirende
zők lapátolják a  havat

— 'Ferencvárosban, a Kele- és Kasbér térségében is volt
ti ben, a Nyugatiban, Szolno
kon, Székesfehérváron és Ta
tabánya-Felsőn. A munkálato
kat nehezítette, hogy

a megtisztított váltókat, ki
térőket rövid időn belül is

mét belepte a hó.
A gépeket sem tudtuk azonnal 
bevetni, mert kezelőik, akik 
vidéken laknak, csak egy nap 
késéssel érkeztek Pestre.

— Történt-e baleset?
— Sajinos, igen. Szabadbaty- 

tyánöan például december 1-én, 
3 óra 40 perckor kisiklott a 
kanizsai expressz mozdonya.

A szokottnál több volt a ko
csikisiklás és az ütközés.

Sok gépkocsi akadt el például 
a vasúti és közúti keresztező- 

* désekben. Szerencsére személyi 
sérülés nem történt. Szaporí- 

. tóttá gondjainkat, hogy az erős 
szél Nagyoroszi, Drégelypalánkt 
Szokolya és Magyarkút térsé- 

“ gében több fát a vasúti pályá
ra döntött.

December 1-én (hétfőn) már 
szolgálatba állt az igazgatóság 
valamennyi pályafenntartási 
dolgozója, mintegy 950-en. Ér
kezett segítség a honvédségtől 
és az iskolákból' is. Bekapcso
lódott a hóeltakarütáisi akció
ba a Keleti csomópont K1SZ- 
bizottsága és a VMIII. kerületi 
szakmunkástanulók. A tároló
vágányok . között lapátolták a 
havat.

A központi szolgálat két
száz vasutasa a fővárosi pá

lyaudvarokon dolgozott.
Az üzemviteli osztály menet
kedvezményi csoportjának női 
Béke szocialista brigádja pél-

még tennivaló.
Az igazgatóság öt hőlégsu- 
garas gépe és hat hóekéje 
szinte megállás nélkül dol

gozott.

KOMMUNISTA M ŰSZAKOK
A budapest terézvárosi pá

lyafenntartási főnökség dolgo
zói az idén tartott kommunis
ta műszakokon 3631 óra tár
sadalmi munkát végeztek, 
amelynek értéke 61 727 forint. 
Az összeg egy részét gyermek
intézmények fejlesztésére, az 
árvízkárosultak segítésére, il
letve a Nyugati pályaudvar 
KlSZ-bizottságának támogatá
sára utaltatták át.

A kommunista műszakok so
rán a pft. szakaszok (Budapest 
Nyugati, Pestimne—Cegléd, Rá
kospalota—«Újpest) évi terv cél
kitűzéseinek megvalósítását se
gítették. Horváth János főpá
lyamester vezetésével betonal
jakat, talpfákat és síneket cse
réltek, s ezzel több vágányzárt 
akadályoztak meg. A kommu
nista műszakokon kívül az I- 
es számú pályamesteri szakasz

dolgozói még 420 órát dolgoz
tak a  Tiszta Budapestért moz
galomban.

(séra)

A tapolcai körzeti üzemfő
nökség a közelmúltban együtt 
értékelte a nyári személyszál
lítás tapasztalatait az őszi hó
napok szállítási feladataival. 
Körmendi Lajos, mérnök-fő
tanácsos — üzemfőnök — a 
szállíttató partnerekkel arról 
váltott szót, hogy jó együtt
működéssel miiképpen lehet 
Sikerrel zárni az 1980-as esz
tendőt.

A nyári forgalom lebonyo
lításáról elmondotta, hogy 
alapvetően sikerrel oldották 
meg. Ez annak tulajdonítható, 
hogy már a  szezon kezdete 
előtt parkosították, csinosítot
ták, barátságosabbá tették az 
állomásokat, s

különös gondot fordítottak 
a személykocsik időszakos 

és napi tisztítására.
•

Nyáron, a  feszített személy- 
fordulók, a megnövekedett 
igénybevétel mellett ez csak 
úgy volt megoldható, hogy na
gyobb létszámú takarító sze
mélyzetet alkalmaztak. Időn
ként szükség volt arra is, 
hogy Tapolcáról Balatonfü
redié és Révfülöpre erősítést 
küldjenek. A nyári idényben 
diákokat is alkalmaztak. Meg
feszített munkájuk eredménye, 
hogy tisztán indultak a sze
mélyszállító vonatok a tapol
cai .térségből.

Gondot fordítottak arra, 
hogy zavartalanok legyenek a 
csoportos utazások. Zánka-út- 
törőváros gyakran bonyolított 
le ilyen forgalmat. Alaposan 
megszervezték azt is, hogy ne 
okozzon gondot a hétvégi tu
risták visszaáramlása Buda
pestre.

Tapolcán és Balaionfüre- 
den ügyeleti szolgálatot 

szerveztek
és — amennyiben arra szük
ség volt — megoldatták azt is. 
hogy a megszokottnál több 
kocsival közlekedjenek a sze
relvények. Az utastájékozta
tás is megfelelő volt. Újítás-

Pullai Árpád látogatása 
a záhonyi átrakókörzetben

Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter december 
8—9-én látogatást tett a záho
nyi üzemigazgatóságon. Meg
ismerkedett az átrakókörzet
ben dolgozók munkájával, 
gazdasági és társadalmi veze
tőkkel találkozott.

Részt vett az állomás és a 
vontatás pártalapszervezetei- 
nek beszámoló taggyűlésén is, 
majd Eperjeske átrakó pálya

udvaron tanulmányozta az új 
műszaki berendezéseket.

Rigó Zoltán üzemigazgató 
beszámolt a miniszternek a 
termelési eredményekről és a 
gondokról. A területi szakszer
vezeti bizottság nevében Ver- 
ba Fereng titkár a 78 tagú. bi
zalmi testület munkájáról, a 
szociális és munkahelyi kö
rülményekről, valamint a  bi
zalmiak tevékenységéről adott 
tájékoztatást.

nak számít, hogy Balatonfü- 
reden és Balatonalmádi-für
dőn a nyári szezonban meg
szervezték az idegen nyelvű 
információs szolgálatot. Gon
dot okozott viszont az, hogy 
kevés volt a jegyvizsgáló. Elő
fordult, hogy a 10—12 kocsi
ból álló szerelvényen mind
össze egy kalauz teljesített 
szolgáltatót.

Körmendi Lajos, amikor a 
s zállíttatókkal tanácskozott, 
felhasználta az alkalmat ar
ra  is, hogy értékelje az ez évi 
együttműködés tapasztalatait 
Elmondta/ hogy a szállíttatok
nak az év első hónapjaiban 
nem sikerült kihasználniuk a 
vasút szállítási kapacitását. Ne
hezítette gz üZemfőnökség 
helyzetét, hogy ez évben a 
sümegi bazaltbányánál és Pol- 
gárdi-Ipartelepeken is csök
kent a forgalom, mert a Du
nai Vasmű nem fogadott olyan 
mennyiségű árut, mint ameny-' 
nyíre a MÁV számított.

Megállapodott az üzemfő
nökség a  szállíttatókkal, hogy 
az év hátralevő időszakában

a szabad szombatokon és 
vasárnap is megszervezik 

a folyamatos rakodást.
Az üzemfőnökség ehhez ga
rantálja a kocsi kiállítást, így 
kocsihiány miatt nem hiúsul
hat meg a  hétvégi rakodás. 
A fuvarozta tokát péntek délig 
értesíti az üzemfőnökség ar
ról, hogy hány kocsit tud ad
ná szombatra és vasárnapra. 
AZ üzemfőnök azt kérte a 
vállalatok képviselőitől, hogy 
a vasút értesítését mindenkor 
olyían dolgozó fogadja, aki a 
kocsik kirakásához szükséges 
intézkedéseket saját hatáskö
rében meg tudja tenni. Fel
hívta a  szállíttatok figyelmét 
arra is, hogy főleg

a rakodógépes be- és ki
rakásoknál jobban figyel
jenek, mert sok a rongá

lódás?
A kocsirongálás ugyanis nem
csak javítási költséget idéz 
ellő, hanem azzal is jár, hogy 
a vagonok huzamosabb ideig 
kiesnek a forgalomból és en
nek következtében csökken, a 
szállítási kapacitás.

Minden jel arra mutat, hogy 
a  tapolcai üzemfőnökségen az 
idén is sikeres évet zárnak. 
Ez elmondható annak ellené
re. hogy a már említett külső 
okok miatt az év egyes idő
szakaiban kevesebb árut szál
líthattak, mint terveZtélc. Ja
vult a kapcsolat a  szállítte- 
tókkal, és ez feltétlenül biz
tató a  jövőre nézve.

Kőhidi László

Hó volt mindenütt Földön, 
a  fákon, a  (háztetőkön. Szün
telenül esett, szakadt és a 
jneg-megújuló szél hordta, ka
varta.

— Soha még ilyen András- 
nap — nézett ki házuk abla
kán Kistóth Ferenc, fiatal ko
csirendező, és bár tele volt a 
várható névnapi buli izgal
maival, egy kicsit kelletlenül 
öltözködött.

Rossz sejtése nemsokára be
igazolódott, mert jött az állo
másról Mihalik, a  kiértesítő, 
hogy a szabadnaposak is men
jenek be, lehetőleg minél ha
marabb, mert lebénult az ál
lomás.

— Ha lebénult, hát csak 
bénuljon — berzenkedett Kis
tóth Ferenc. — Van elég lóti- 
futi ember az állomáson, az ő 
névnapi vígságukat ne zavar
ják. Már úgyis rávertek jó pár 
órát az őszi csúcsforgalom 
alatt, hát hagyják most az 
ötösfogatot. . .

így nevezték — ötösfogat
nak — a csupa fiatalokból álló 
kocsirendező brigádot, akik 
meg kell adni, remekül „húz
tak” és ha minden jól megy, a 
jövő tavaszon elnyerik a szo
cialista címet.

Ám nem ¡megy minden jól. 
íme, ez a  korai tél is beleszól 
a remekül előkészített névna
pi estéjükbe. Kistóth azonban 
reméli, hogy a  társaság két 
András nevű tagját sem lehet 
eltéríteni a  szándéktól. Majd

A/\I névnap elmarad t w m
csak «kipucolják nélkülük is a 
hótól azt az állomást.

Indult Bicó András kollégá
jához, s közben  ̂ még beszólt 
a  másik ünnepelthez, Fehér 
Bandihoz is, hogy együtt ta
possák a havat az úton.

— Nálad is járt a Milhalik? 
— kérdezte Kistóth?

— No hallod! — bólogatott 
Fehér.

— ÉS?
— Mit és? — fordult meg 

Fehér András, mert a  szembe
szél már televerte az arcát hó
val.

Kistóth is törülközött.
— Piszok egy idő.
— Az bizony, fiam — bice

gett el mellettük a sánta Pin
tér. — Cudar idő ez. Ha nem 
áll el reggelre, betemeti a 
világot.

— Maga mégis vonszolja azt 
a rossz lábát, Gyula bácsi, 
ahelyett, hogy otthon ücsörög
ne a  jó meleg kuckójában.

Az öreg vasutas megállt. 
Egyik kezével a  botjára tá
maszkodott, a  másikkal lom
pos bajuszáról törülgette a ha
vat.

— Ti meg hová igyekeztek?

— Bicó Andráshoz. N évesté- 
zünk — mondta a két fiatal
ember egyszerre.

— Na, ez szép — bólogatott 
az öreg, s fordulná akart, de 
Kistóth kedélyesen hátba 
csapta:

— Tartson velünk, Gyula 
bácsi. Akad majd egy pohár 
Bandiiknál magának is.

— Nekem? — álmélkodott 
az öregember és hosszan vé
gigmérte a  fiatalokat. — Hát 
nektek nem szóltak?

— Miért? Talán magának 
szóltak? — vihogott össze a 
két fiatalember.

— Nekem nem kellett szól
ni — csuklóit meg a  hangja 
Gyula bácsinak —, mert én 
tudom, hogy mi a kötelesség! 
<— Ezzel elbicegett. De pár 
,méter után visszafordult, fel
emelte a  botját és azt mond
ta:

— Nincs nektek semmi kö
zötök a vasúthoz. Menjetek 
csak András-estézni. . .

A  két fiatal kocsirendező 
meg csak állt, mintha mellbe 
Jökte volna őket az öregem
ber.

— Az ilyen vén stréberek

rontják el a vezetőinket — 
csattant fel Fehér András. — 
Hát mi az anyja kínját akar 
ez még a vasúton? Mit tud ez 
csinálni azzal a rossz lábával 
ebben a ronda időben? Majd a 
másikat is kivasalja egy ko
csikerék, és aztán húzhatják 
szánkón a temetőbe a vén bo
londját . . .

— Ne beszélj így, Bandi — 
indullt replikázó társa után 
Kistóth.

— Nocsak — üvöltötte túl 
,a szól zúgását Fehér András 
i— tán szíven . legyintett az 
meg?

— Nem az öreg.
— Hát?
— Mégiscsak el kellene ha

lasztani ezt az András-napi 
bulit.

— Mész a francba te is. Sza
badnaposok vagyunk és az 
úristen se kötelezhet bennün
ket holnap kettőig szolgálatra.

— Az nem  De látod, mit 
csinál ez az idő.

— No, akkor szaladj az 
öreg után — csapott dühösen 
a  karjával a  hótengerbe Fehér 
András, s megnyújtotta lép

teit. Nem is vette észre csak 
m ár Bicóék kapujában, hogy 
Kistóth lemaradt tóle.

— Hát az ünnepelt? — né
zett körül, amikor benyitott a 
házba.

— Szolgálatban — mondta 
Bicó felesége, aki meglepet
ten nézegette a  fiatalembert, 
majd megkérdezte: — Téged 
(nem értesítettek?

— Ezek is betojtak?
— Be ám, az idő — ibóöoga- 

itott a  menyecske. — De ki te
het róla? A vonatoknak men
ni kell.

— Te is ezt mondod?
— Mondhatnék mást? A 

vasutat szolgáljátok, nem?
— De 'hát szabadnaposak 

vagyunk.
— Mit tehetünk? — tárta 

szét a  karját a fiatalasszony, 
t— Látod, az öregem sincs itt
hon, pedig ő már tíz éve nyug
díjban van, elővette a régi 
vasúti bundáját és ment.

— ö  is?
— Ö is .
— Na, . hogy az isten. . .  az 

ilyen András-napot — csapta 
fejébe sapkáját Fehér András, 
és ment.

A fiatalasszony utánakapott:
— Várj már te, méregzsák. 

Azért igyál egy pohárka pá
linkát.

— Szolgálatban tilos — 
mondta cinikus éllel a  fiatal
ember és dühösen elrohant.

Dávid József
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Koszorús Ferenc A K I T Ü N T E T E T T  T O L A T Á S V E Z E T Ő
látogatása Sopronban
Koszorús Ferenc, a  ’vösuUaB- 

szaikszervezet tfőffitökára de
cember 8-án és 9-ién (kétnapos 
Játoigia'táB't tett Soproniban, a 
GySEV igazgatóságon, ahol 
toXáUkozott és eülbeszélgetetit a 
GySiEV gazdasági és társadaü- 
md seenvezeteinek vezetőivel.

Ugyancsak Soproniban talál
kozott dr. Friítz Prechtlleil, az 
osztrák vasoitais -sza kszervezet 
elnökével, akiivel a  két szak
szervezet közötti ikapcsodaitok 
Ibválbbtfeijilesiztésének lehetősé- 
geiről és a szakszervezeteket 
érintő időszerű kérdésekről 
tángyaltak.

Műszaki könyvnapok 
a vasúti főosztályon

A Vezérigazgatóságon az 
idén is megemlékeztek a mű
szaki könyvnapokról. 
t A szakköny v-kiállítást Ka

tona András, a tervgazdasági 
és műszaki fejlesztési szak
osztály helyettes vezetője nyi
totta, meg. Elmondotta többek 
között, hogy a kiállításon 
négy, nemrég 'megjelent vas
úti szakkönyv is látható. Ta
nulmányozásukat a műszaki 
szakembereknek javasolta. A 
kiállítást több százan tekin
tették meg.

Naponta felszáll a gyorsvo
natra, hogy Vámosgyörkről 
elinduljon munkahelyére, Bu- 
dapest-Ferencváros állomásra. 
Egy szolgálat 170 km-es uta
zással jár, ami 4 órát von el 
a szabad idejéből. Már har
mincegy éve', hogy az otthon 
és a  munkahely között ingá
zik.

I llú z ió k  n é lk ü l
Ebben a szüntelen változás

ban éli életét Szécsi János 
tolatásvezető. Bőrét piros-bar
nára cserzette az idő. Dús 
barkója, mely keretbe fogja 
arcát, már megőszült. Sűrű, 
tömött szemöldöke alól meleg 
fényű szemek tekintenek a  vi
lágba. Rövid tőmondatokkal 
fogalmaz. És van valami fe
gyelem abban, ahogy a szavak 
összeállnak egymásután.

— A háborút követően nem 
voltak túlzott illúzióim — 
emlékezik —, mint ahogy 
munkaalkalom sem kínálko
zott a környéken. így hát ke
zembe vettem sorsomat, és
mint a mesebeli gyermek, út
nak indultam szerencsét pró
bálni. így jutottam 1949-ben

ÁTRAKÁS HELYETT:

Záhonyban a Szovjetunióból érkező áruk gyors, átrakás 
nélküli továbbítása részint a széles nyomtávú vagonok alvá
zainak, illetve tengelyeinek kicserélésén múlik. Az átszerelő 
csarnok — a kedvező tapasztalatok nyomán — új vágányok
kal bővül. A módszer bevezetésekor csak kis teljesítményű 
emelők dolgoztak, most viszont már korszerű berendezések és 
eszközök könnyítik az így is nagy szakértelmet, körültekintést 
igénylő munkát.

A tengelyek átszerelése sok előnnyel kecsegtet: elkerülhe
tő az átrakás során óhatatlanul előforduló minőségi romlás, 
törés, el folyás stb., nem is szólva arról, hogy hány normál ko
csit lehet így megtakarítani. A hazai fuvaroztató vállalatok 
is jól járnak, mert a szovjet vagonokat visszaútra megrakhat
ják export áruval, s ezek is átrakás nélkül juthatnak rendel
tetési helyükre. Eddig főleg a  speciális autószállító, valamint 
a kormot, fát, papírt szállító kocsik haladtak át Záhonyban 
ily módon, jövőre azonban bővíteni kívánja a  vasút az effajta 
áruk körét. Ehhez természetesen meg kell találni a megfelelő 
partnereket.

Fenti képünkön: átszerelésre váró szovjet vagonok. Lent: 
cserére sorakozó tengelyek. (A felvételeket Mezősi István 
készítette.)

Szőgyényi Bertalan

Szécsi János
Ferencvárosba. Akkoriban az 
a hír járta, hogy a Fradiban 
vagy megszoknak, vagy meg
szöknek az emberek. És ez 
nem volt afféle szójáték. Min
denkinek végig kell járnia a 
maga életútját. Én előbb pá
lyamunkás, majd vonatfékező 
lettem. . .

Huszonhárom éve tolatásve
zető. Szereti ezt a beosztást. 
Fiatalabb korában nagyon 
büszke volt arra, hogy csapa
ta van. Persze ehhez az is kel
lett, hogy a 60 holdnyi terüle
tet megismerje. Ferencváros
ban bejárta és végig dolgozta 
a személypályaudvartól kezd
ve a Nyugati rendezőn keresz
tül Gubacsig az összes szolgá
lati helyet.

Felesége a gyöngyösi ÁFÉSZ 
boltvezetője. Leánya szociális 
otthonban élelmezési vezető. 
Reggel négy órakor ébred, és 
az ötórás vonattal indul. Együtt 
utazik azokkal a kollégákkal, 
akik Ludasról; Karácsondról 
és Adácsról járnak a főváros
ba. Hét órakor érkezik Fe- 
rencbe a személyzeti vonattal, 
melyre Kőbánya-felsőn át
száll. Hazatérőben a hangulat 
hasonló a termelési tanácsko
zásokhoz.

— Mi másról beszélhetnénk, 
mint a vasútról. Mennyi kocsi 
gurult le aznap, mit, miért 
nem tudtunk megoldani. . .

Szavai nyomán egyre plasz- 
tikusabban rajzolódnak ki egy 
munkásember hétköznapjai. 
M 43-as tolatógéppel szolgál
ják ki a kocsijavító műhelyt, 
a vegyipari vállalatot, a gyá
rakat és a vásártért. És mivel 
csak ketten vannak kocsiren
dező társával, minden kocsit 
bejárásos tolatással állítanak a 
helyére. Fedezik az útátjáró
kat és óvják a biztonságot.

— Ha ez az egy társam is 
elmaradna, akkor egyedül kel
lene indulnom a kiszolgáló 
menettel — mondja és még 
hozzáteszi ¡> — Fárasztó a szol
gálat. Sokat kell gyalogolni, 
közben nagyon kell magunkra 
is vigyázni.

Meghitt

A negyvennyolc éves Szécsi 
János testvérfoátyja, József is 
Ferencvárosban dolgozik már 
34 éve. Gurításvezető. Egy túr
ban dolgoznak. Néha hallja 
hangját a hangosbemondón: 
„Négy rakott a tizenkilencre, 
vigyázzatokV*

Közben előveszi a  brigád
naplót, és' elém teszi. Szécsi 
János a „Felszabadulás” bri
gád vezetője. Vállalások az 
egyik oldalon, a végzett mun
ka a másik oldalon. Vállalá
sok a menetrendszerűségért, a 
vonatok jobb terheléséért, a 
vonatközlekedési terv d/a té
nyezőjének jobb megvalósítá
sáért, a hálózati kocsitartózko
dásért, az iparvágányok grá
fi kanos kiszolgálásáért. No de 
hagyjuk el ezúttal a számokat. 
Fogadjuk el, hogy ők, vala
mennyien apró értékekkel is 
mérik, hogyan állnak a szavak 
és a tettek. És ez a fontos.

Péter József, Nagy Imre és 
Szécsi János pártoktatásra, 
Kuburczik János, illetve Fa
ragó Sándor szakszervezeti 
politikai oktatásra járnak, és

bizalmi tanfolyamot hallgat
nak. Nagy Imre, a Szakma 
ifjú mestere, Nemeskéri Zol
tán és Forgó Ferehc, a Ki mi
nek mestere versenyre készül
nek.

— Eljárunk a művelődési 
házban működő Vasutas Pó
dium 1980 előadásaira is. Vet
tünk két bérletet, felváltva 
használjuk. S a szocialista 
brigádfclubnak is tagjai va
gyunk.

Kezükben a jelzőzászló. Ol
dalukon rádió. Bebújnak a 
kocsik közé, hogy összekap
csolják őket. Csavarkapcsot 
lazítanak, rúddal leakaszta
nak. Ilyenkor, télen a megder
medt vasat szorító kezük meg
tapad az acél hidegén. Ám 
ferencvárosi szívvel fizi, hajt
ja őket a szolgálat fegyelme 
és a tenniakarás.

F ő b iza Imikén t
Ez a szüntelen mozgás ko

rántsem jelenti, hogy Szécsi 
János távol tartaná magát a 
közügyektől. A társadalmi 
munkából kezdettől kivette a 
részét. 1952 óta szakszervezeti 
tag, bizalmi, majd műhelybi
zottsági titkár. Jelenleg főbi
zalmi, aki vállalva 100—120 
társa érdekének védelmét, 
ügyének-bajának intézését, 
igyekszik megfelelni bizal
muknak.
— A kirendeltek is közöttünk 

élnek. Van aki már tíz éve. 
Mások váltakozva, rövidebb, 
hoszabb időt töltenek itt. Az 
ő gpndjaikat is meg kell hall
gatni, és segíteni nekik, ahol 
lehet. Nálunk minden az em
bereken múlik — mondja.

Az „itt” és az „emberek” 
szó használata győz meg, hogy 
Ferencvárosról van szó. A 
brigádtagok rendszeresen 
könyvet vásárolnak. És ha 
csak egy indul el közülük az 
olvasás útján, a művelődés 
nyer vele. Hogy szeretnek ol
vasni, íme néhány példa: a 
brigádnak jár 2 Népszabadság, 
2 Pártélet, 18 Magyar Vasutas 
és 1 Brigádélet. És nemcsak 
jár, hanem olvassák is. Szíve
sen és érdeklődőn.

A brigádban szép számmal 
vannak társadalmi tisztségvi
selők is. Nagy V. Imre, a III- 
as alapszervezet párttitkárá, 
Péter József párt-, Faragó 
Sándor és Kuburczik János 
szakszervezeti bizalmiak. Hár
man munkavédelmi őrök, né
gyen önkéntes véradók a  bri
gádból. Amikor minderről be
szél, fogalmazása szerény, 
mentes a hivalkodástól. Tény
közlő szavai mégis tetteket di
csérnek. A napló tanúsága 
szerint a ferencvárosi nagy 
iram közepette, a kommunista 
műszakokon kívül még 200 
óra társadalmi munkát is vál
laltak.

— Mit?
— Váltótisztítást, vágány

takarítást, parkosítást, mun
kahelyi nagy rendcsinálást. 
Ezenkívül . segítjük egymás 
házépítését, és patronáljuk 
özv. Kasza Lászlóné nyugdí
jas özvegyet. De vállaltunk fi
zető takarítást is! Kaszálást, 
szemét vagonba rakását. Az 
érte járó pénzt a szolidaritás 
alapjára fizettük be.

Mindig 
becsülettel. . .

Rövidhullámú rádión szól
nak a parancsok a ferencváro
si hajnalokon. Felbúg az M43- 
as motorja, és vonszolja az 
üres kocsikat az iparvágá
nyokra. Szécsi János brigádjá
val mindig becsülettel teszi a 
dolgát. Gyakran erejüket meg
feszítve végzik a kocsik ren
dezését, szerelvénybe sorolá
sát. Eredményes munkájáért, a 
szakszervezeti mozgalomban 
kifejtett tevékenységéért a 
tolatásvezetőt a Munka Ér
demrend arany fokozatával 
tüntették ki.

Berendi Tibor állomásfőnök 
e szavakkal szorított kezet 
Szécsi Jánossal: „Örülök, na
gyon örülök munkád elismeré
sének. Engedd, hogy elsőként 
én gratuláljak.** %

V. Szabó Béla

Terveink
y  rész a leltár. Többé-kevésbé tudjuk már, hogy
|A  mennyire jutottunk az idén — nincs irigylésre 

méltó helyzetben az a gazdálkodó szervezet, 
amelyik december utolsó napjaitól reméli sorsának 
jobbulását. E napok már csupán a hajrára alkalma
sak, s az efféle kapkodásban vajmi kevés a  köszönet. 
Nincs másként ez nálunk, az ország legnagyobb vállala
tánál, a vasútnál sem — annak ellenére, hogy előttünk 
még az utolsó nagy feladat, a  karácsonyi személyfor
galom minél zökkenőmentesebbé tétele (s várható az 
is, hogy lesz néhány iparvállalat, amelyik e finisben 
szeretné termékét a megrendelőhöz továbbíttatni).

Békés karácsonyra készülünk, egy olyan esztendőben, 
amikor a világ feszültséggócoktól volt terhes, s a  politi
kai meg gazdasági válságok — e kettő jobbára Össze
függ egymással — nálunk is éreztették hatásukat. Hogy 
mégis derűlátóan nézhetünk az ünnepek — majd a 
holnapok elé, — az mindenekelőtt azon múlik: bevált
társadalompolitikánk enyhíteni tudta a tőlünk függet
len események hullámveréseit, gazdálkodásunkat pedig 
a korábbi éveknél kedvezőbb mozzanatok jellemezték. 
Méltán állapíthatta meg az MSZMP Központi Bizottsá
ga 1980. december 2-i ülésén az addigi adatok alap
ján, hogy: „A népgazdaság a tervben megfogalmazott 
gazdaságpolitikai követelményeknek megfelelően fejlő
dik . . .  Eredmények születtek a termelési szerkezet kor
szerűsítésében, a munkaerő-gazdálkodásban, az anyag- 
és energia takarékosabb felhasználásában. Megvalósul
nak az életkörülmények javítását szolgáló előirányza
tok . . .  Az áru- és személyszállítás teljesítménye az igé
nyekkel összhangban valamelyest nő. A  közlekedési 
vállalatok — az energiafelhasználást csökkentve — 
megoldják feladataikat.**

Túl vagyunk immár a  társadalmi és a politikai élet 
idei kimagasló eseményein: további lépteinkhez irányt 
szabott *a párt, a szakszervezetek, saját szakszerveze
tünk kongresszusa, s lapzártánk napján ült össze az 
országgyűlés, hogy megvitassa, majd törvényerőre, emel
je népgazdaságunk hatodik ötéves tervét (egyszer
smind az 1981. évi teendőket). Céljaink világosak, egy
értelműek : oly módon kívánjuk őrizni eddig elért vív
mányainkat, hogy eközben — még ha az óhajtottnál 
szerényebb mértékben is — gazdaságunk fejlődjék, s 
az életszínvonal is emelkedjék.

Báirmennyire közhelynek tűnik is: mindennek valóra 
váltásában jövőre majd az azt követő években is fon
tos szerepe lesz a vasútnak. Példaként hadd utaljunk 
az országgyűlés építési és közlekedési bizottságának 
december elejei tanácskozásán elhangzottakra, így ar
ra, hogy a vasútnak is fel kell készülnie 'az ötnapos 
munkahét bevezetésével várhatóan megváltozó közleke
dési szokásokra. Több lesz az emberek szabad ideje, 
alighanem fokozódni fog az utazási kedv; nemcsak az 
ingázók, hanem a  turisták százezrei is felkerekednek, 
hogy bebarangolják az ország népszerű, vagy kevésbé 
ismert tájait. Ez a mainál színvonalasabb szolgálta
tást kíván.

k mi a vasút idei produktumát illeti: a távolsági 
tömegközlekedésben teljesítménye várhatóan 0,3 
százalékkal meghaladja a tervezett szintet. Az 

átlagos utazási sebesség másfél kilométerrel nő, s így 
eléri az óránkénti 42 kilométeres átlagot. Némileg ja
vul a menetrendszerűség, kevesebb vonat késik (ám
bár a hirtelen jött december eleji tél nagy mértékben 
megnehezítette a munkánkat), kismértékben csökken a 
zsúfoltság. Mindez része az előbb említett színvonala
sabb szolgáltatásnak.

S mi lesz jövőre? A KB közleményében olvashattuk: 
„A közlekedés áruszállítási teljesítménye a gazdasá
gi növekedés ütemével összhangban bővüljön. A  tömeg- 
közlekedés az előző évekhez hasonló mértékben fejlőd
jék**. Az országgyűlési képviselők pedig egyebek kö
zött arról tájékozódhattak, hogy 1981-ben a vasúti köz
lekedés 106 kilométer vonal villamosítását, 250 kilomé
teren vágánykorszerűsítést, valamint 60 kilométer vo
nali térközbiztosítás létesítését irányozza elő. Járműál
lományának színvonalát 45 villamos, illetve dízelmoz
dony, 15 motorvonat, 139 személykocsi és 400 teherko
csi beszerzésével tervezi javítani. A korszerű szállítási 
módszerek elősegítése érdekében 450 konténer vásárlá
sára kerül so r. . .

■* fázunk tájáról idéztünk, voltaképpen szintúgy a 
I példálózás szándékával. E néhány tömör adat is 

utal arra, hogy a népgazdaság ágazatainak — 
szükségképpen nem mindig arányos, ám együttes — 
fejlesztése jövőre is előbbre visz. Abban az immár va
lóban küszöbön álló esztendőben, amely egy újabb kö
zéptávú tervidőszak nyitánya lesz. Egyszersmind foly
tatója is eddigi eredményeinknek — a továbblépés, az 
egészséges léptékváltás ígéretével.

— földes —

A politikai könyvnapok alkalmából a  vasúti főosztályon 
kiállítást rendezlek, amelyet Dobos Gábor, a  személyzeti 

szakosztály vezetője nyitott meg

(Laczkó Ildikó felvétele)
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Munkásszállók, laktanyák
A MÁV az idén 150 milliót fordított fenntartásukra

SIKERES KEZDEMÉNYEZÉS

Újítási börze és kiállítás
A munkásszálló nem luxus

hotel. Még a legkényelmesebb 
sem az. Átmeneti otthon az 
egyedülállóknak, a családjuk
tól rövadebb-'hosszabb ideig 
tartósan távol dolgozóiknak. 
Átmeneti, de otthon — leg
alábbis azzá keld, hogy váljon. 
Ám, hogy azzá váljék, az a 
helyi körülményeken' csakúgy 
múlik, mint az ott lakók aka
rásán, alkalmazkodóképessé
gén. Magyarországon 150 ez
ren iáknak munkásszállón, a 
MÁV dolgozói közül 4600-an. 
A Munkaügyi Minisztérium 
három éve megjelent rendele
tének feltételrendszerét figye
lembe véve, a vasútnak nyolc 
II. kategóriájú, két IV. kate
góriájú, ötvenöt V. kategóriá
jú, s két kategórián kívüli, to
vábbá huszonnégy ideiglenes 
munkásszállója van. A legtöb
ben — hozzávetőleg háromez
ren — V. kategóriájú szállá
son Laknák. Ide sorodták az 
1977-ben- átadott, az utómun
kálatokat is figyelembe véve 
70 millió forintért épült 113 la
kószobás, 402 személyes fe
rencvárosi otthont is. Fogyaté
kossága — amely miatt ilyen 
alacsony kategóriába sorolták 
—, hogy nincs a  Lakószobák
ban vízcsap. . .
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Csendes a  szálló. A króni
kás, aki e  kora esti órákban 
nyüzsgőbb életre számított, 
meglepődve írja ezt be jegy
zetfüzetébe. Húszan-harmdn- 
can ülnek a  tévészobákban, 
négyen a biliárdasztalt állják 
körül, néhányan a játékauito- 
maitáiklba dobálják be kétfo
rintosaikat, van aki a  büfé 
előtt kortyolgatja kávéját. Pe
dig a felerősödött hóesés azt 
is valószínűtlenné teszi, hogy 
sokan éreztek volna kedvet a 
barangoláshoz. Aki ilyenkor 
hazatér az Aszódi útra, csak 
igen indokolt esetben várako
zik 15—20 percet a metróhoz 
vivő 189-es autóbuszra.

— Ezen a szállón még a 
szobatársak közül is valaki 
majd mindig alszik — mondja 
Bajnóczi János szállásvezető 
—, s ézt az emberek többsége 
tisztéletben tartja. , Természe
tesen ezt az épületet sem an
gyalok lakják, mégis ritka ná
lunk a rendzavarás. Az alapí
tó tagok jó példával járnak 
elöl.

Lukács István, a Keleti 
rendező térfélvigyázó ja 1978 
januárja óta lakik i t t  Válása 
után, Sopronból, mostoha kö
rülmények közül került ide, s 
alig két hónap után igazi ott
honának tekintette a szállót. 
Aligha véletlen, hogy őt vá
lasztották a  fegyelmi bizott
ság elnökévé (az állomáson 
különben pártcsoport- és szak- 
szervezeti bizalmi; szakszer
vezeti tanfolyamokat vezet).

— Az első másfél évben a 
fegyelmi bizottságnak alig 
volt dolga — mondja. — A 
rosszabb szállásokon már éve
ket eltöltött kirendeltek érté
kelni tudták az itteni, kultu
rált körülményeket, a rendet, 
a tisztaságot. A bajok akkor 
kezdődtek, amikor a vasút 
munkaerőgondja arra kész
tetett, hogy a  közösségbe ke
vésbé illő embereknek is he
lyet adjunk. Havonta har- 
mim cöten-hetvenen fluktuál
nak, s ez bizony nem jó, né- 
hányukat még megismerni 
sincs időnk. Az utóbbi egy
másfél évben már itt is volt 
botrány italozás miatt, el is 
tűnt egy s más, a bizottság 
arra is rákényszerült> hogy 
valakit az állandó részegeske
dése miatt kizárásra javasol
jon. Most időlegesen zárunk 
ki két fiatalembert, mert a 
társadalmi tulajdont rongál
ták . . .  De a mi szállásunkat 
mégsem ez jellemzi, azft hi
szem, büszkék lehetünk arra,, 
hogy iitt csak a  legritkább 
esetben fordult meg URH-s 
járőr.

ördög József rákosrendezői 
kocsirendező kérésemre lete
szi a biliárddákót:

— Tíz éve élek munkás- 
szállón, ébből kilencet Rákos
rendezőn, fabarakkban töltöt
tem. Igaz, az ötpercnyire volt 
a munkahelyemtől, ide pedig 
egy órát is eltart az út, mégis 
inkább iitt ‘lakom. Kényelme

sebb, otthonosabb, megvan 
mindenünk, ami kell. Még a 
szórakozás is házhoz jö n ... 
Kirendelt vagyok, tíz csalá
dom van. Az asszony meg a 
kicsik otthon, Makón élnek. 
Jó volna gyakrabban látni 
őket, igaz, de hát tíz év alatt 
csak két karácsonyt tudtam 
otthon tölteni.

Munkatársa, Mile István 
saras, teszi hozzá:

— Havonta csak egy sza
badnapunk van, s ez kevés. 
Én is három éve lakom szál
láson, a  honállomásom Mező
hegyes. A nyugdíjig még 
négy és fél évem van, meg
egyeztünk az asszonnyal: ad
dig kihúznám kirendeltként, a 
pénz miatt. De azért jó volna 
az egynél több szabadnap!
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Manapság ritkulnak a  tabu
témák. Az asszonyhiány sem 
az: beszélnek róla. Hiszen él
nek közöttük elvállt emberek, 
akik nemcsak enni meg alud
ni akarnak, s olyan túlterhelt 
vidékiek, akikhez az asszony 
könnyebben utazik Budapest
re, mint ők haza. Bajnóczi 
János úgy véli: rugalmasnak 
kéül lenni. Bár a  szállás rend
tartásában ilyen kitétel nem 
szerepel, hallgatólagosan be
leegyeznék, hogy az asszonyok
— olykor a  menyasszonyok is
— egy-egy éjszakát el töltse
nek az Aszódi úton. Bár ven
dégszoba nincs, de a beteg
szobák — szerencsére — több
nyire üresek. . .  Ez is egyike 
ama törekvéseknek, hogy a 
szálló inkább legyen második 
otthon, mint rideg szállás.

No és persze a kultúrálódás, 
a sportolás lehetőségei. Min
den hétfőn és szerdán van 
valamilyen rendezvény; járt 
már náluk Papp László, Se
bes Gusztáv, Lehoczky Zsu
zsa, a  Fővárosi Művelődési 
Ház utcaszínháza többször is. 
Rendszeres előadásokat tart a 
TIT, volt vasúttörténeti, kato
napolitikai sorozat, havonta 
kétszer archív filmek láthatók 
a filmklub rendezvényein. Sa
ját irodalmi klubjuk nemrég 
másfél órás önálló műsort 
adott; az érdeklődők láthattak 
táncot, hallhattak prózát, ze
nét.

— E rendezvényeknek nem
csak az a  szerepük, hogy kel
lemesebbé tegyék az estéket. 
A különféle szakszolgálattok, 
mi tagadás, nehezen oldódó 
tagjai ily módon is közelebb 
kerülhetnek egymáshoz. Kü
lön öröm, ha olyannyira meg
barátkoznak, hogy egy szobá
ba akarnak költözni. Ha rit
kán is, de volt rá példa. . .

Ha fiatal is a szálló, már 
őriz okleveleket. A Munkás
szállók a közművelődésért 
mozgalomban két esztendeje 45 
ezer forint, az idén pedig 
30 ezer forinlt anyagi elis
merésben részesültek. (Ugyan
akkor 1980-ban 54 ezer forin
tot költöttek közművelődésre). 
Ami pedig a  sportolási lehe
tőségeket illeti: a Ferencváro
si Vasutas SK támogatja őket. 
Szervezetten használhatják az 
1932-ben épült fedett csarno
kot; a szálló kertjében kézi
labda- és tollaslabdapálya van, 
s tervezik, hogy tavasszal — 
a  szomszédos üres teliken, 
Ideiglenesen — futballpályát 
alakítsanak ki.

A jövőben épülő szállók ér
dekében érdemes meghallgatni 
az itteni tapasztalatokat. Lát
szólag élég a közös helyiség, 
hiszen van étkezde, játékszo
ba, a  földszinten nagyobb, az 
emeleteken pedig két kisebb 
tévészoba, könyvtár — s még- 
sincs egy igazi társalgó, ahol 
a beszélgetni, sakkozni vagy 
éppen kártyázni vágyók má
sok zavarása nélkül tartóz
kodhatnának.

A jövő, a hogyan tovább. 
Erről már Gulyás Jánossal, a 
MÁV vezérigazgató-helyette
sével beszélgetünk.

— Mit ígér a  hatodik öt
éves terv?

— Budapesten 1110, a buda
pesti vasútigazgatóság terüle
tén pedig 184 hellyel bővít
jük a munkásszállásokat, 
összehasonlításul: az ötödik
ötéves tervidőszakban 678 
dolgozó számára létesült hely.

Remélhetőleg már jövőre el
készül a 450 ágyas, Tatai úti 
szálló, amely mind az egész
ségügyi, mind a  kulturális kö
vetelményeknek magas szín
vonalon megfelelhet. Emellett 
a  meglévő munkásszállások 
felszereltségét is javítani fog
juk: a kategóriába nem sorol
ható szálláshelyeket vagy kor
szerűsítjük, vagy megszüntet
jük. AZt szeretnénk, ha előbb» 
utóbb a II—III. kategória len
ne a meghatározó, a  mai V. 
kategóriával szemben.

— Mennyit költ a vasút a 
munkásszállások fenntartásá
ra?

— Az idén, a laktanyák 
fenntartására és a bérleti di
jakra fordított összeggel 
együtt, százötvenmillió forin
tot.

(Hadd jegyezze meg a  kró
nikás itt közbevetőleg: amíg 
az Aszódi úton egy-egy szálló
lakó havonta 65 forint téríté
si díjat fizet — kívánságra 
7,30-ért kap ebédet, 8,50-ért 
vacsorát —, az egy főre jutó 
üzemeltetési költség 1126 fo
rintra rúg.)

— Ha már szó esett a lak
tanyákról is: rokontéma, hi
szen a nap majd minden sza
kában ott is pihennek, alsza
nak vasutasok. Ám mind 
gyakrabban hallik: túl nagy
az egyes laktanyák közötti 
színvonalkülönbség.. .

— A vezérigazgatóság és a 
budapesti igazgatóság az el
múlt hónapokban Budapest 
összes szociális intézményét

ellenőrizte. Rögzítettük: nem 
volna szabad ilyen nagy szín
vonalkülönbségnek lennie! S 
ez elsősorban a  szolgálati hely 
vezetőjének lelkiismeretessé
gén, illetve felületességén mú
lik. Van, ahol öt éve nem 
meszeltek, s az egyetlen érv: 
nem kaptak iparost. . .  A meg
újul óban lévő Nyugati pálya
udvar egyik-másik szociális 
létesítménye kritikán aluli. 
Utasítást adtunk, hogy a  he
lyiségeket fessék ki és a szük
séges javításokat is záros ha
táridőn belül végeztessék el. 
Ez nem igényel különösebb 
kiadást. A laktanyai helyek 
száma 1981. és 1985. között 
négyszázzal bővül.

Az otthontalan ember előbb- 
utóbb gyökértelenné válik. 
Nem tartozik sehová sem, nem 
mondhatja: haza megyek. Az 
Aszódi úti szálló egyik lakó
ja fogalmazott ekként: a mun
kásszálló lehetne igazi ottho
nunk is, nemcsak afféle má
sodik otthon, ha mi, ott lakók 
mind így akarnánk.

De, mert mindenki nem 
igényli ezt, a  szálló átmeneti, 
második otthon marad. Per
sze többet a  lakók sem tehet
nek, mint az üzemiben tartók 
— miként fordítva is igaz —, 
hogy minél kulturáltabban, 
kellemesebben teljenek az ott 
töltött hónapok, évék. Sőt: év
tizedek.

Földes Tamás

Am i a Kék fényből kimaradt
Dr. Szabó László előadása 
a budapesti igazgatóságon

A budapesti igazgatóság pártbizottsága december 11- I 
én, szabadpártnapot rendezett, „Ami a Kék fényből ki- I 
maradt*’ címmel. Az izgalmas témáról dr. Szabó László, I 
a Népszabadság belpolitikai rovatának vezetője tartott 
érdekes előadást.

Ismertette többek között a nagyobb nemzetközi és 
hazai bűneseteket. Az előadás után több kérdés hang
zott el, amelyekre az előadó válaszolt.

A pártnap után dr. Szabó László a legutóbb megje
lent „13 bíró emlékezik” című könyvét dedikálta a 
résztvevőknek.

S. R.

Szemők Béla, a vasutasszakszervezet titkára előadását tartja
A Szakszervezetek Buda

pesti Tanácsa kezdeményezé
sére a Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium, valamint a 
vasutasok és postások szak- 
szervezete november 26-án, a 
Kohó- és Gépipar Technika 
Házának kupolatermében újí
tási börzét és kiállítást rende
zett. A kiállítás megnyitását 
vasutas és postás szakmai nap 
előzte meg, amelyet Kiss Már
ton, a KPM műszaki főosztá
lyának képviselője nyitott 
meg. Utána előadások hang
zottak el.

Maráz Béla, a Vasúti Főosz
tály tervgazdasági és műsza
ki fejlesztési szakosztályának 
vezetője „Az újítások szerepe 
a vasút műszaki fejlesztésé
ben” címmel tartott tájékoz
tatót, majd Szemők Béla, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
az újitómozgalommal kapcso
latos szakszervezeti feladatok
ról beszélt. Elmondta többek 
között, hogy az elmúlt évek
ben az újítómozgalom fellen
dült Gondot okoz azonban, 
hogy több szolgálati helyen 
még nem ismerték fel az újí
tások gazdasági és társadalmi 
hasznosságának jelentőségét. 
Az újítóknak sokszor kálvá
riát kell járniuk azért hogy 
újításaikat elfogadják és be
vezessék. .

Nem megfelelő az újítók 
érdekeltsége, ösztönzése sem 
arra, hogy újításaikat más vál
lalatoknál is megismertessék, 
alkalmazzák. Az újításokkal 
foglalkozó aktivisták felké
szültsége sem kielégítő. Sokan 
nem ismerik a rendeleteket és

az azzal kapcsolatos vállalati 
szabályozást. Van tehát még 
bőven tennivaló. A közös erő
feszítések egyik jele ez az újí
tási börze keretében szervezett 
vasutas, postás szakmai nap 
is — mutatott rá Szemők Bé
la, majd a szakszervezetek 
újítómozgalomban betöltött 
felelős szerepéről beszélt

Kormányrendelet írja pél
dául elő, hogy a benyújtott 
újítási javaslattal kapcsolat
ban — sérelem esetén — az 
újító a szakszervezethez for
dulhat panasszal. Az ügy ki
vizsgálása után — ha szüksé
ges — a gazdasági vezetőt 
írásban kötelezik arra, hogy 
a beküldött javaslatot ismét 
bírálja el. A szakszervezeti 
munka eleme az újítók ér
dekvédelme. Ösztönzik ‘ az 
újítók megbecsülését, népsze
rűsítését, csökkentik a vissza
élés lehetőségeit, a jogtalan 
anyagi előnyökre való törek
vést.

Az előadások után a szak
mai nap résztvevőinek újítá
sokkal kapcsolatos filmeket 
vetítettek, majd megtekintet
ték a kiállítást. A vasút hu
szonkét újítást mutatott be. 
A szakemberek nagy érdeklő
déssel szemlélték az érdekes 
alkotásokat és több újítás gaz
dára talált. A kitűnő rende
zés, a kiállított, illetve a ka
talógusban megjelent újítások 
száma, és a szakmai rendez
vényeken megnyilvánult ér
deklődés azt bizonyította, hogy 
az újítási börze sikeres kez
deményezés volt.

K. S.

A zt hiszem, megismertem 
az ország talán legön
zőbb, „ki-ha-nem-én” 

emberét Olyannyira önző, 
hogy még szegény Télapótól is 
irigyli tiszavirág-életű dicső
ségét. Velem szemben ringató
zik — féláru, kedvezményes 
jeggyel — a  Miskolcról Pest 
felé tartó expressz ülésén, s 
hatéves formájú — négy és 
félnek mondott, vagyis ingyen 
utazó! — kisfiát győzködi:

— Nem, valóban nem té
vedsz, Nándor ka, az ajándéko
kat igenis a Télapó hozza, de 
ne gondold, hogy ingyen! Az, 
hogy te a Télapótól ajándékot 
kapsz, az édesapának meglehe
tősen sok pénzébe kerül. . .  
Hogyhogy miért? Hallhattad a 
televízióban, az esti mese után, 
a  híradóban, hogy világszerte 
takarékoskodnak az emberek. 
Eloltják a  villanyt a  konyhá
ban, nem úgy, mint anya; nem 
kapcsolják be a hősugárzót, ha 
nem elég meleg a radiátor, 
mint nagymama; csak egy ci
pőt koptatnak el egy év alatt, 
nem úgy mint te, kisfiam és 
csak egy ¡borotvapengét hasz
nálnak egy hónapig, úgy, mint 
a  te édesapád . . .  No igen, a 
Télapó! Tegnap felkeresett a 
munkahelyemen és elmondta, 
hogy mert fogytán az ajándék
ra szánt kerete, ezért neked 
csak egy Kisdobos újságot 
hoz. . .  Ne pityogj, Nándorka, 
édesapa azért szeret téged. 
Zsebembe nyúltam és azt 
mondtam a Télapónak: fede
zem a költségeit, még felárat 
is fizetek, de az én kisfiam is 
olyan ajándékot kapjon, ami
lyent más gyerek ingyen kap 
tőle. így aztán. Nándorka, nem 
a Télapónak kell megköszön
nöd, amit hoz, hanem a te drá
ga jó édesapádnak, akinek 
semmi pénz nem drága, ha az 
ő fiacskájáról van szó. Aki éjt

Nyári-téli mikulás
nappallá téve dolgozik az ó 
Nándorkájáért.

— De apucika, szegény Tél
apónak akkor sem könnyű, 
mert a puttonya nehéz a sok
sok ajándéktól! Mégiscsak ne
ki kéne megköszönnöm, hiszen 
a lépcsőket is meg kell mász
nia . . .

— .. .  Kisfiam, te csak ne 
sajnáld a Télapót! A lépcsőt is 
a te drága jó édesapád mássza 
meg, amikor reggel elmegy 
dolgozni, este pedig hazajön a 
munkájából, hogy megkeresse 
azt a sok pénzt, amiből a Tél
apó most téged megajándékoz
hat. És vedd tudomásul, hogy 
nem is olyan nehéz az a  put
tony, mert valójában csak fel
fújt színes luftballonokkal van 
teli. Az ajándék, az nehéz 
volt, amikor én hazahoztam a 
boltból és eldugtam a szek
rénybe, hogy ha majd csönget 
a Télapó, az előszobában oda
adjam neki. A te édesapádnak 
nincs annyi ráérő ideje, m inta 
Télapónak, hogy csak sétáljon- 
sétáljon a havas utcán és sza
loncukrot osztogasson a gyere
keknek, mert apa a  munkahe
lyén egész nap keményen dol
gozik. Ne dörzsöld a cipődet a 
szomszéd üléshez, Nándorka, 
mert idő előtt lekopik az orra!

Bár* hallgatózini nem illik, 
mégis hallom Nándor-apukát, 
s elképzelem: miként viselked
het a hétköznapok egyéb terü
letein — a munkahelyén, ba
ráti körben, vagy abban a  sok
lépcsős házban, ahol lakik. Ha 
a  vállalatánál jól mennek a 
dolgok:

— Már hogyne mennének 
jól a dolgok, kartársaim, ami
kor én vagyok a főnök legbi
zalmasabb bizalmasa. A múlt
kor is, amikor az volt a 
kérdés: lenni, vagy nem len
ni, vállalati érdekből beve
zessük-e G. kartárs újítását, 
vagy se, én mondtam, hogy 
főnök, lenni! Vezessük be! És 
drága barátaim, e találmany- 
nyal felérő újítás kihúzott 
minket a kátyúiból. Bezzeg, ha 
nem mondtam volna. . .  Hggy 
végül is a  főnök döntött, G. 
kartárs újított, s  lent az üzem
ben dolgoznak a  dolgozók 
aszerint? Mondtam, hogy nem 
így van? De kérem szeretettel: 
a főnöknek csak. alá kellett ír
nia, G. hobbiból újít és ráadá
sul pénzt is kap érte, az üze
miek pedig felajánlásukat tel
jesítik, amikor egy-egy újítást 
alkalmaznak. Én viszont csu
pán a vállalatom iránti elköte
lezettségből ástam bele magam 
az újítás műszaki rejtelmei
b e . .. Hogy mi vagyok a válla
latnál? Tótumfaktum. Afféle 
mindenes, mondanom se kell: 
rossz fizetésért. Vízvédelmi fő
előadó . . .  Na és ha nem dolgo
zunk vízzel, mit számít az?! 
De ha jön az árvíz, s eléri vál
lalatunk hegyen lévő központ
ját is, akkor ki mondja meg, 
ha nem én, hogy mi a teendő? 
Tessék?!.. .

Vagy: baráti körben.
— Nos, mit szóltok hozzá, 

Dezső, ez a  kétméteres kiko
pott sportoló, aki már har

minckét évesen abbahagyta az 
aktív versenyzést, s  nézzétek, 
már pocakot ereszt, most el- 
vehette feleségül Tündét, ezt a 
földre szállott angyalt. Ja, ba
rátaim, lemondani is .tudni kell 
egy jó barátért. Végül is én 
mutattam be Tündét Dezső
nek . . .  Hogyhogy nem én? Hi
szen tizen álltunk a körben, 
mellettem állt Dezső, vélem 
szemben pedig Tünde. Ha én 
akkor nem mondom Tündé
nek, hogy: nicsak-nicsak, mi 
még nem ismerjük egymást, én 
vagyok én, mellettem pedig 
legjobb barátom, Dezső, tán 
ma sem ismerik egymást, pro 
primo. Pro secundo: és mi van 
akkor, ha én hajtok rá Tündé
re? Akkor bezzeg viheti Dezső 
az ereszkedő pocakját, ahová 
tudja. De hát egy jó barát
ért . . .

És otthon, a soklépcsős ház
ban?

— Amit tettem, csak a lakó
társakért tettem, én nem sze
retem a tévét. Árt a szemnek. 
De ha egyszer szellemképes 
volt, nem sajnáltam az időt- 
pénzt-fáradságot és telefonál
tam az antennaszerviznek: 
jöjjenek már ki, a lakótársak 
érdekében, s állítsák be rende
sen. S most láthatják, lakótár
saim, hiába volt sűrű hóesés, 
hiába sodorta le a  szél kishí- 
ján a szerelőket is a tetőről, az 
én erélyes fellépésem hatására 
kijöttek. Itt jártak. Megjaví
tották. Mindenki kedvére néz
heti a karácsonyi műsort__

. . .  Mit mond a tisztelt olva
só? Hogy ismeri alkalmi utas- 
társamat? Meglelhet. Ámbár az 
sem kizárt, hogy megannyi 
ikertestvére utazgat a MÁV — 
és nemcsak a  MÁV — vona
lain. Szerte az országban.

F. T.



1980. DECEMBER 20. MAGYAR VASUTAS 7

A társadalombiztosítás 30 éve Kiváló cím 
a véradásért

A vér — élet!
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN

fizakszerivezetiüink X. kong-, 
resszusát kövertően mintegy 
kétezer társadalmi aktivista, 
ügyiiinitéző, számfejtő részvéte
lével nminkaéritekezileteken em
lékeztek. meg a  vasutas-szak-? 
szervezet társadalombiztosítá
sa általános irányításénak 30 
éves évfordulójáról.

A kötapon/td és a  területi 
munkaértekezletek összegezték 
a bárom évitized tapasztala
tait és eredményeit. Megálla
pították, hog y a  tá rsadalom- 
biztosítás ma már a  dolgo
zók és hozzátartozóik számá
ra szociális * biztonságot nyugit. 
Saakszervezeitünk ez idő alatt 
nemcsak a  korszerűbb ügyvi
teli munka feltételeit .terem
tette meg, hanem megoldot
ta a  dolgozók bevonását 
Ügyeik intézésébe, a  .társada
lombiztosítási és egészségügyi 
ellátás ellenőrzésébe. A majd
nem ötezer társadalmi akti
vista önzetíbenM, ¡felelősséggel 
teljesíti feladatait, következe
tesen képviselik a dolgozók 
érdékeit, segítik a társada- 
lombiztosítúsi és egészségügyi 
szervek munkáját.

A munkaértekezleteken, meg
fogalmazták azt is, hogy a 
szociális biztonságot nemcsak 
az ellátás anyagi része, ha
nem annak ügyintézése is. ¡be
folyásolja. Az ügyintézés nem 
pusztám, adminisztratív tevé
kenység, hanem hivatás. A 
dolgozókkal való törődés 
nemcsak szakértelmet, hanem 
politikaiéi elkötelezettséget, ön
zetlenséget, segítőikészséget is 
Igényel. Ezt méltányolták ak
kor, amikor a közlekedés- és 
postaügyi miniszter, a  MÁV 
vezérigazgatója, az igazgató
ságok, az üzemek és főnök
ségek vezetői ez alkalommal 
a társadalmi aktivistákat er
kölcsi és anyagi elismerésben 
részesítették.

nagycsaládosok és az alacsony 
nyugdíjjal rendelkezők részé
re 4 millió 600 ezer forint 
segélyt nyújtott.

A vasútfigjazgatóság terüle
tén is sokat fejlődött az egész
ségügyi és szociális ellátás. 
Celldömölkön és Sopronban 
például üzemorvosi rendelők 
épültek és főfoglalkozású or
vosokat állítottak munkába. 
Páipán fogszakorvosa rendelés 
indult, és növekedett a  nő- 
gyógyászati rendelések száma 
is. Ezenkívül nagy gondot 
fordítottak az üdülési lehető
ségek kiterjesztésére.

A szomlbaltlhelyi ünnepségen 
több mint ¡hatvan (tisztségvi
selőnek és aktivistának ösz- 
saesen 26 600 forint jutalmat, 
oklevelet és tárgyjutalmat ad
tak át.

F. L.

Szeged
A VSZT megalakulásának 

30. évfordulója alkalmából 
Szegeden, a  MÁV Nevelőott
hon kultúrtermében rendezett 
ünnepségen dr. Lugosi József, 
a  szegedi területi szakszerve
zeti bizottság titkára méltat
ta a  társadalombiztosítás je
lentőségét, a  vasutasok egész-

tos szolgáltatások eredmé
nyeit. Beszédében többek kö
zött elmondotta^ hogy a  tár
sadalombiztosítási ellátás szín
vonala állandóan emelkedett. 
Nemcsak a  tényleges dolgo
zókról gondoskodtak, hanem 
a nyugdíjasokról és a  bal
eseti sérültekről és hozzátar
tozóikról is. A szegedi igaz
gatóság területén a biztosí
tottak száma meghaladja a 14 
ezret. A családtagok száma 
harmincezer, a  nyugdíjasoké 
pedig tízezer.

Különösen jelentős volt a 
nyugellátásra, valamint a  csa
ládi pótlék emelésére fordí
tott öísszeg. Az 1980. VII. 1- 
től bevezetett csadádipótlék- 
rendezés csupán a  szegedi te
rületen 575 családot érintett.

Dr. Lugosi József beszé
dében utalt arra is, hogy leg
utóbb, a  vasutas-szakszerve
zet X. kongresszusán is szó 
esett a  társadalomibiztosítás
ról, s a  következő öt év fel
adataként az ellátás minősé
gének javítását tűzték ki cé
lul.

Az ünnepi megemlékezésen 
a társadalombiztosítás terüle
tén kiemelkedő munkát vég
zett dolgozókat jutalomban

A szombathelyi járműjavító 
pácsonyi üzemegységében a 
közelmúltban ünnepélyes vö
röskeresztes taggyűlést ren
deztek, amelyen részt vettek 
az üzem szocialista brigádjai 
is.

Suhaj Róbert, a Vöröske
reszt-szervezet vezetőségének 
az elnöke ismertette a  Vörös- 
kereszt V. kongresszusa óta 
végzett munkát, utána dr. 
Lakner László főorvos, a  Vas 
megyei Vöröskereszt vezetősé
gének a tagja, a Magyar Vö
röskereszt megbízásából átadta 
a Kiváló véradóüzem kitünte
tést. Három éven át az üzem
egység dolgozóinak több mint 
40 százaléka adott térítésmen
tesen vért.

ANKÉT
RÁKOSRENDEZON

Rákosrendező pályaudvaron, 
a 'körzet főnökségeinek bevo
násával ankétot rendeztek a 
társadalmi tulajdon védelmé
ről. Az ankéten megjelentek 
a BRFK, a ¿Pest megyei Rend
őr-főkapitányság, a budapesti 
igazgatóság üzemviteli osztá
lya és a katonai osztály kép
viselői is.

Mészáros Mihály, az állo
más rendészeti vezetője tar
tott vitaindítót. Ismertette töb
bek között az elmúlt időszak 
eredményeit és a gondokat.

részesítették.
ségülgyi ellátásával kapcsola- G. J.

MOZGÁSSÉRÜLTEK EVE — 1981

A rokkantság az élet ténye
Beszélgetés dr. Moly Ernő főorvossal, 

a Magyar Rehabilitációs Társaság vezetőségi tagjával
A vasu tas társadalom biztosítás 

szakszervezeti irán y ításán ak  30. 
éwdBorcbullió-ja a lkalm ából a

Kiváló M unkáért k itün te tésben  
részesítették:

H orváth E rnő főkönyvelőt, 
VSZTO; Kovács S ándor e llenőr
zési alosztályvezetőt, VSZTO; 
Márczi Jó zsef csoportvezetőt, 
Szom bathely; M átyás Miklós osz
tályvezetőt, MÁV Nyugdíj H iva
tal és Pozsonyi P á l ügyintézőt, 
Ferencváros.

Vezérigazgatói d icséretben ré 
szesültek :

Dankó M ihályné ügyintéző, 
Nyáregyháza; E gervári Lászlóné 
Ugyant, csop. vez.. Pécs; Fügedi 
jozseíné  ügyint., csop. vez., Sze
ged; Kovács V eronika ügyint., 
gyöngyösi k ité rőgyártó  ü zem ; 
Palló Jánosné ügyint., csop. vez.. 
Vasúti Főoszt.; Sándor Józsefné 
ügyint., M iskolc á ll . ; S im on K á- 
ro lyaé ügyint., ÉHIF B udapest; 
Sipos Ferencné csop. vez., Bp. 
Északi Já rm ű  ja v .; V adas László
né ügyint., MÁV K órház B uda
pest; V örös Lászlóné Ugyint., Bp. 
Anyagellátási lg .

Ezen k ívül heten  K iváló dol
gozó kitüntetésben, 76-an  pedig 
jútadómban részesültek . A  VSZTO 
nyugdíjasai és társad a lm i ak ti
vistái — összesen 3 4 -en ’— el
ismerő oklevelet és tárg y i ju ta l
mat kaptak.

Szombathely
A szambatiheáyi területi 

szakszervezeti bizottság no
vember 20-én, az igazgatóság 
tanácstermében ünnepséget 
renrieaetJt a  társadalomíhizto - 
sütés Szakszervezeti ellenőrzé
sének 30. évfordulója alkáli
méiból. Az ünnepségen meg
jelentek négy megye —Győr- 
Soprcxn, Veszprém, Zafla és 
Vas — szakszervezeti tisztség- 
viselői. társadalombiztosítási 
ellenőrei és aktivistái, vala
mint a  párt, a  gazdasági és 
társadalmi szervezetek veze
tői. .

Zsófics Erzsébetnek, a  terü
leti szakszervezeti bizottság 
elnökének megnyitója után 
Hajas Endre, a  területi bi
zottság titkára, méltáítita az 
évforduló jelentősegét, lés azt, 
hogy három évtized alatt 
mennyit fejlődött a  társada
lombiztosítás. Hangsúlyozta 
többek között, hogy az el
múlt 'harminc évben a  vas
utas társadalombiztosítás és 
egészségügyi ellátás kiadásai 
több mint negyvenszeresére 
növekedtek. Több ezer olyan 
nyugdíjas vasutas van, aki a 
nyugdíj összegéből csak a  lét
minimumot tudja fedezni. Ezt 
a feszültséget próbálta a  szak
szervezet azzal enyhíteni,
hogy az elmúlt öt évben a

Az ENSZ 1981-et a vi
lágon élő rokkantak, a  moz
gássérültek évének nyilvání
totta. A világszervezet adatai 
szerint körülbelül az emberek 
6—10 százaléka1 fogyatékos. 
Hazánkban a  lakosság egy
negyedét érinti a  rehabilitá
ció.» A csökkent munkaképes
ségűek, a  rokkantak száma 
sajnos egyre nőj Ennek (több 
oka ás van^ Például az urba
nizáció, illetve annak követ
kezményei: a gépesítés, a ci
vilizációs betegségek. Megso
kasodtak az emberek testi 
épségéit, egészségét fenyegető 
veszélyek. Elég, ha csak az 
országutakon történt közleke
dési, vagy munkahelyi meg
betegedésekre gondolunk. Saj
nos tudomásul kell vennünk, 
hogy potenciálisan a jöivő 
ronkkaartjai lehetünk. A vi
lágméretű összefogás gondola
ta  tehát nem alaptalan, hi
szen a  rokkantság, ahogy azt 
Péter Marschal! írta, „az élet 
ténye, mint az időjárás vagy 
a rózsa.. *

Az emberi jogok 

védelmében
A mozgássérültek évének 

első nagy' eseménye január 
vegén, éppen Budapesten lesz. 
Nemzetközi kongresszust ren
dez a  Magyar Rehabilitációs 
Társaság. Dr. Moly Ernő fő
orvos, a  MÁV ¡budapesti bal
eseti utókezelő osztályának 
vezetője egyben a  rehabilitá
ciós társaság vezetőségi tagja 
is.' Vele beszélgettünk a  nem
zetközi kongresszus céljáról! és 
a  vasutas rokkantak helyze
téről.

— A kongresszus előkészü
letei már megkezdődtek — 
tájékoztat dr. Maly Ernő. — 
Nagy megtiszteltetés és egy
ben a magyar egészségügy 
rehabilitációs, tevékenységének 
az elismerése is az. hogy en
nek a  kongresszusnak a  szín
helye Budapest lehet A ta
nácskozás célja elsősorban a 
tapasztalatcsere. A rehabili
tációval foglalkozó szakembe
rek beszámolnak az orszá
gukban elért eredményekről, 
kezdeményezésekről. A moz
gássérült emberek társada
lomiba való beilleszkedése, 
foglalkoztatása nemcsak orvo

si probléma. Életformájuk kü
lönbözik az egészséges embe
rétől, hiszen korlátozottak á 
lehetőségeik. Pedig ők is sze
retnének közlekedni), színház
ba, moziba járni, szórakozni. 
Ezeknek a  lehetőségeit a tár
sadalomnak kell megteremte
ni, hogy az emberi jogok ne 
szenvedjenek csorbáit. -

— A kongresszuson foglal
koznak-e a  magyar vasutas 
rokkantak orvosi és szociális 
rehabilitációjával ?

— Igen. Osztályunk négy 
előadással készül erre a  nem
zetközi tanácskozásra. Dr. Ta
mási Márton adjunktussal 
ketten számolunk be mun
kánkról, tapasztalatainkról. 
Többek között szó lesz a 
gyermekkori fogyatékos bete
gek rehabilitációjáról, a  szak
mai és társadalmi rehabilitá
ció lehetőségeiről és gondjai
ról.

— Ezek után önként adó
dik a kérdés: hol tart most 
a vasútegészségügy! rehabili
táció?

— Az orvosi rehabilitáció 
eiedményeit illetően nem szé
gyenkezhetünk, ez a munka 
nemzetközileg is elismert. Fe
hér foltok azért itt ás van
nak. Nincsenek például a be
tegek mozgatását segítő tech
nikai berendezéseink, úgyne
vezett emelőszerkezetek. Ezek 
hiánya nehezíti a  nővérek 
munkáját, ezért nem szívesen 
jönnek dolgozni a baleseti 
utókezelőbe. Nagyon fontos 
lenne tehát, hogy a jövőben 
emelőszerkezeteket vásárol
junk vagy gyártsunk.

Teljes értékű emberként
— Az orvosi rehabilitáció 

kiegészítője a  munkaterápia. 
Töritént-e ebben előrehaladás 
az elmúlt években?

— Egy évvel ezelőtt vezet
tük be osztályunkon is a 
munkaterápiát. A  budakeszi
ről kapott eszközökkel — 
amelyek elférnék egy kórte
remben — szőnyegszövést, 
pulóver- és szálkötést végez
hetnék a betegek. Ez a fog
lalkoztatás elsősorban a lel
ki gyógyulást segíti. Elvonja 
a , traumás amputáltak figyel
mét betegségükről, és így ar
ra kényszerülnek, hogy a  tár
sadalomba), környezetükbe is 
majd zökkenőmentesen- il
leszkedjenek be. Előkészítő ez

egy másfajta életmódra, bá
torítás arra, hogy rokkantán 
is lehet teljes értékű ember
ként élni.

— A foglalkozás^ szociális 
rehabilitációban, mint köztu
dott, elmaradtunk a többi or
szágtól. A MÁV-on belül 
kimozdult-e a< holtpontról a 
rokkantak foglalkoztatása ?

— Ami a  szociális rehabili
tációt illeti — az elmúlt évek
hez képest — jó eredmények 
születtek. A tanácsoknál is 
megalakultak a rehabilitációs 
bizottságok. Itt, a ¡baleseti 
utókezelőben — amely első
sorban dr. Szalai Mária 
pszichológusnő érdeme — jó 
kapcsolatok alakultak ki a 
tanácsokkal. Amíg a beteg itt 
fekszik, elintézzük az illeté
kes tanáccsal, hogy otthon 
milyen szociális ellátásra lesz 
szükség. A lakóhelyen m ár a 
tanács (megbízottja várja a 
rokkantat, és megszervezi az 
ebédhordást vagy az egyéb 
ellátást Reméljük, hogy a 
foglalkozási rehabilitáció is 
kimozdul a  holtpontról^ Köz
tudott, hogy eddig a megvál
tozott munkaképességű dolgo
zó azért nem törekedett ar
ra, hogy ismét munkát vál
laljon, mert a társadalombiz
tosítási jogszabályok azt su
gallták, hogy a beteg a rok
kantsági nyugdíjat és ne a 
rehabilitációt válassza. Anya
gilag ugyanis akkor jár job
ban, ha nem dolgozik. Az ú j 
törvény megjelenése után lé
nyeges változás várható.

Társadalmi összefogás
— Az idén, szeptemberben 

Zalaegerszegen országos ván
dorgyűlést rendeztek. Mi volt 
ennek a témája?
' — A foglalkozási) és szociá

lis rehabilitációról tanácskoz
tak a  szakemberek. Részt vet
tek ezen a  közlekedés mér
nökei is. A mozgássérültek 
hétköznapjainak megkönnyí
téséről tárgyaltak az orvosok 
és az ipar, a technika szak
emberei. Ez is bizonyítja, 
hogy a társadalom tudomásul 
veszd a tényeket, igyekszik se
gíteni. Ehhez azonban az ed
diginél több patron álóra, az 
ügy iránt elkötelezett aktivis
tára van szükség. Ezt a célt 
szolgálja a mozgássérültekévé 
is — mondotta befejezésül dr. 
Mély Ernő.

Kaszala Sándor

A budapesti igazgatóság Vöröskereszt-szervezete 
. kétnapos önkéntes véradást szervezett az Igazgatóság 

kultúrtermében. Az igazgatóság, Józsefváros állomás, a 
MÁV Anyagvizsgáló Intézet, a VITUKI és a bal parti 
épületfenntartó főnökség dolgozói, valamint a  MÁV 
Tisztképző Intézet hallgatói közül összesen 194-en, 80
liter vért adtak térítésmentesen.

Kiss Gyula, a józsefvárosi konténerpályaudvar vezetője 
többszörös véradó
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Hárlif Jó z s e f r ip o r t ja  :

Adács, a vasutasfalu
Ha valaki egyszer Budapes

ten, az ország legnagyobb 
rendezőpályaudvarán 'olyan 
szerelvényeket állítana össze, 
amin kizárólag vasutasokat 
szállítanának, azt hiszem, 
Miskolc felé indulna a  leg
hosszabb vonat, és erről a  vo
natról Adács állomáson száll
nának le a legtöbben. Bár le
het, hogy ezt az' állításomat 
Isaszeg, Túra, Hatvan, Vámos- 
györk, Karácsond, Ludas és 
még néhány — ezen a vona
lon található — vasutastele
pülés vitatná, de ha azt mon
dom, hogy az Adácsród elszár
mazott vasutasok is ezzel a 
vonattal akarnának hazaláto
gatni, akkor egy mentési tőt is 
kellene indítani.

P

Életem, hivatás
Tény, hogy ebből a három- 

ezer-néhány lelket számláló 
községiből naponta közel ezer 
vasutas indul szőlgálatba. 
Legtöbbjük a fővárosiba, a

tón szolgáló adácsi vasutas, 
hogy az ő tevékenysége a leg
fontosabb, a legszebb ezen a 
pályán. ’És ez a  nagyszerű a 
•vasutashivatásban, hiszen az 
egész országot átfogó hatal
mas szerkezet hogyan is tudna 
óramű pontossággal működni 
enélkül?

Közelet iség. magatartás
A község tanácselnökét, 

Bodri Sándort is vasutas édes
anya szülte. Nem csodálkoz
nék, ha a szíve „hazafelé” 
húzna.

— Nekem, s a tanácsnak 
egyformán kell szolgálni az 
egész falu lakosságát — vála
szolja. — Az azonban kétség
telen, hogy a vasutas-maga
tartás és -életszemílélet kihat 
az egész lakosságra. Ez meg
mutatkozik a takaros házak 
körüli rendtartáson, a kultú
ra, a művelődési igényben, de 
még az öltözködésben is. Én 
mégis sokat vitatkozók velük.

Győri Sándor gurításvezető, ötszörös kiváló dolgozó, az 
unokájával

ferencvárosi pályaudvarra. 
Van is egy olyan szólásmon- 
dás: Adácson a pap is vas
utas. Ha nem találni a plébá
nián, akkor Ferenc ben szol
gál.

'November végén jártam a 
nagy vasutasközségben. Kará
csony hangulata már a  leve
gőben volt, sőt előjelei is mu
tatkoztak. Több háznál nagy
takarítást végeztek, a házak 
előtt a  fák lehullott lombjait 
gereblyézték, másutt a  disznó- 
vágáshoz készülődtek. Az üz
letekbe megérkezett a  szalon
cukor, a  karácsonyfadíszek, de 
a  vasútállomásiról hazafelé 
•ballagó emberek kezében is 
ezernyi meglepetést őrző ki- 
sefeb-nagyobb csomag.

Jó lenne tudni, hogy ki volt 
az első, aki elindult ebből a 
faluból a  végtelenbe futó sí
nek felé Arra viszont most 
is emlékeznek, 'hogy régen az 
emberré cseperedett 'legénykét 
kivitték a  nályára, és a sín
hez koccintva a  fejét azt 
mondták neki: Itt élned és 
halnod kell!

Harmincöt évvel ezelőtt 
Győri Sándor már nem kapott 
ilyen „kemény eligazítást”, de 
tizenhét éves korában ő is 
„Ferenciben” volt az apja mel
lett. Most hosszabb ideje be
tegállományban van, & az or
vosok szerint már nem mehet 
vissza oda, ahol hosszú évek 
óta kocsirendező, térfelivigyá- 
•zó, majd gurításvezető volt. 
Ötször kapott Kiváló dolgozó 
kitüntetést, számtalan okleve
let, anyagi és erkölcsi elisme
rést. Most nélküle állnak össze 
a szerelvények.

Sándor bácsi szeme könny- 
belóbad'.

— Hát annyira lehet szeret
ni ezt a  munkát?

— Az életem volt — mond
ja — s mióta nem csinálom, 
16 kilót fogytam. Egész nap 
csak totyogok jobbra, balra, 
nem lelem a helyem. Akkor 
jó, ha tudok aludni. Álmom
ban mindig „Ferencben,f va
gyok.

— No de hét az törvény, 
hogy egyszer á t kell adni a 
posztot. A maga helyére a fia 
lépett.

— A fiam a Keletiben van. 
Műszaki ember. A kocsirende
zés az más, . arra születni 
kell. . .

Ezt mondja a forgalmista, a 
váltókezelő, a pályamester, a 
jegyvizsgáló, a vonatvezető, és 
mind, mind, a más-más posz

— Hogyhogy?
— A községi tanácsban 

nyolc vasutas .képviseli a la
kosságot. . Közülük kettő: Ba- 
gi Sándor és Galló József vib- 
itag is. Járják az országot, sőt 
gyakran a külföldet is. Többet 
látnak, hallanak, tapasztalnak, 
mint a többi tanácstag. És 
sok mindent szeretnének meg
valósítani a községünkben. De 
hát ez nemcsak akarás, hanem 
pénz kérdése is. Az egészséges 
türelmetlenségük azonban eh
hez is megtalálta az utat.

— A vasutasszemlélet kihat az 
egész községre — mondja 

Boári Sándor vb-elnök 
(A szerző felvételei)

Hogy csak két jelentős esetet 
említsek: felépült az óvoda, 
amihez a MÁV 260 ezer fo
rinttal járult hozzá, s legalább 
ekkora volt a társadalmi mun
ka értéke, s ebben is vasutas 
szüíők jártak elöl. Aztán 
ugyancsak a vasút segítségé
vel sikerült hait kilométer utat 
építeni — a falunak majdnem 
az összes utcáit szilárddá ten
ni — abból a  zúzott kőből, 
ami a  mellettünk vonuló vas
úti pálya felújítása folytán ki
került.

— Lehet azt mondani, hogy 
ez a nagyközség a vasútnak 
köszönheti . a gyarapodását, 
■boldogulását?

.— Nyugodt létkiismerettel, 
hiszen talán egy család sincs,t

amely valamely formában ne 
kötődne a vasúthoz. Persze 
más jövedelmi forrás is van, 
hiszen termelőszövetkezet mű
ködik és legalább ötszáz em
ber kijár innen ipari és más 
munkahelyekre is.

Valamikor, a kisparaszti vi
lágban az Adácson lakó vas
utasok zöme többet dcAgozott, 
mint a parasztgazda. A szol
gálaton kívüli, pihenésre szánt 
idő jó része elment a gazdál
kodásra. Különösen abban az 
időben, amikor a MÁV szűkén 
mérte a  megélhetésre szüksé
ges keresetet. Ma már más
ként áll a dolog. Először is, a 
vasutas anyagilag is megbe
csült embere az államnak. 
Persze, a 'ház körüli jijvede- 
lemkiegészítés most is jól jön. 
De ebben is a vasutasok tar
tanak mértékletes példát. So
kan csak a saját szükségletre 
hasznosítják a  kertet, nevel
nek jószágot. Aki szerződéses 
hizlalást vállal sem viszi túl
zásba, csak annyi jószággal bí
belődik, ami mellett nyugod
tan ki is pihenheti magát, s 
van ideje szórakozásra, mű
velődésre.

A falut járva találkoztam 
egy fiatal MÁV építési gépke
zelővel. aki egy kis házi ko
csin három zsák darát szállí
tott haza a malacainak.

A háztáji jó pénzforrás
— Hét disznót hizlalok — 

mondja Kovács Balázs —, 
meg vagy ötven darab barom
fit tartok. De ezt én már csak 
addig csinálom, amíg rendben 
nem lesz az új családi ház.

— Nono.. .! — mondják a 
kis kocsit körülálLó kollégái, 
Juhász Imre, Sebestyén Ist
ván gépkezelők, Kovács Jó
zsef kocsivizsgáló és Zavarkó 
István mozdonyvezető — s 
ugratják, hogy mindig nagy 
pénzt vág zsebre a  háztáji 
gazdaságából. Juhász Imre 
megsúgja, hogy a többieknek 
sem üres az udvaruk. A régi 
güri zés azonban már meg
szűnt. Ma már sokan kihasz
nálják a vasút adta utazási 
kedvezményeket, és a faluból 
130 személygépkocsi- is ki-Jd- 
röpül az ország más tájai fe
lé vagy külföldre.

Adács régen is szép. rende
zett falu volt, de most a  sok 
új, modem házaival, betonjár
dáival, szilárd burkolatú, por
talan útjaival egy kis kertvá
ros benyomását kelti. Van 
akik úgy jellemzik, hogy a 
nagy alvó vasutasfalu. De 
nincs igazuk, mert 'bér kétség
telen, hogy sok ház ablakre

Vámosgyörkön át vezet az út a vasutasfaluba
dőnye nappal is le van ereszt
ve —, hogy az éjjeli szolgálat
iból hazajött vasutas nyugod
tan pihenhessen — azonban 
íaluszerte mindenütt szorgos 
embereket látnak a járókelők. 
Különösen a házépítéseknél.

Az építkezőket
p

a MÁV is segíti
A vb-elnök tájékoztatása 

szerint az utóbbi öt év so
rán 75 új ház épült, s ebből 
43 vasutasé. Az építkezés na
gyobbrészt saját erőből törté
nik. de számos vasutas 
MÁV-tól is kap segítséget. Így 
került tető alá — többek kö
zött — Szász László és Bártfa 
István fiatal vasutasok háza 
ás, akik ötven, illetve nyolc
vanezer forint kamatmentes 
kölcsönt kapták munkahelyük 
és a  szakszervezet közbenjárá
sára.

Különösen megcsodáltam 
egy háromszintes családi 'há
zat, ahol Juhász István és fe
lesége szorgoskodott. A férj a 
iMÁV Tervezőintézetnél, a  fe
leség a  Hámén Kató Vontatá
si Főnökségen dolgozik, de 
már a 16 éves fiuk is a vas
úton tanul.

— Akkor jöjjenek fotózni — 
mondják szerényen —, ami
kor teljesen kész lesz. — De 
hogy mikor fogják saját erő
ből be is rendezni a gyönyörű 
hatszobás házat, azt már nem 
mertem megkérdezni.

som, hogy Adácson kiegyen
súlyozott, megelégedett, 'bol
dog emberek laknak. De hogy 
miként is érzik itt magukat a 
vasutasok, azt egy nyugdíjas 
kocsirendező fogalmazta meg: 

— Régen igen nagy szó volt 
bejutni a vasútra, de aki 
Adácsról jelentkezett, az ha
mar felvehette az egyenruhát, 
hiszen apja, nagyapja már bi
zonyított, s feltételezték, hogy 
a fiatal is megállja majd* a 
•helyét. Itt vasutas családi di
nasztiák nőttek fél és nőnek 
ma is. Ez a falu úgy kötődik a 
vasúthoz, mint a sínek a talp
fához. Ha valami rendkívüli 
világnap folytán egyszer el
aludna, a  vasút számos he
lyén, de különösen a ferenc

városi és  a rákosi rendezőpá
lyaudvarokon megállna az 
élet. De fordítva is mondhat
nám: a  vasút nélkül Adács se 
élne, boldogulna, gyarapodna, 
mert nekünk életet, rangot, 
mindig a vasút adott, és azt 
hiszem, ez már ezután is így 
lesz, amíg csak vasút létezik 
ezen. a földön.

— Ügy tudom, hogy azért 
egy dolgot nagyon sérelmez
nek az adácsi vasutasok. *

— Nem tudok róla — néz 
rám a  kiszolgált kocsirendező.

— Hát, hogy a  gyorsvonat 
•nem áll meg Adácson.

—- Az nem! — mosolyog a 
bölcs öreg —, de dudál, mint
egy tisztelegve a \ falunak. . .

Mint sinek a talpfához
Ahány házban megfordul

tam, ahány emberrel csak be
széltem, az volt a benyomó - Kovács Balázs gépkezelő a hízóknak viszi a darál

A 325-ös szobában hatan 
feküdtek. Igaz, ötsze
mélyesre tervezték va

lamikor, de így hozta a szük
ség . . .  Az infúzió monoton 
egyhangúsággal próbálta biz
tosítani az életet az öregbe. A 
valamikori hetvennyolc kilós 
ember most jó, ha negyven
ötöt nyomott.

— Rosszul aludt az éjszaka, 
vért is hányt, de csendben vi
seli — nyúlt a  palack csuto
rájáért a szomszédos ágy 
gazdája. lilán  szederjes arc
cal próbált több oxigénhez 
jutni.

— Infarktust mondanak, de 
szerintem vért hányni az 
olyan nem szokott — szedte 
össze minden erejét mondat
nyi időre egy másik. — Vala
mi váltóról beszélt össze-visz- 
sza, csak ezt lehetett kivenni 
a motyogásból. Maga a roko
na? . . .

★
— Látod, valamikor nem is 

olyan régen, itt dolgozott a 
nagyapa — simított végig a 
gyerek szalmasárga haján. A 
kislány a háromévesek ér
telmével nézett vissza az 
öregre. Ide mindig ki kellett 
vele jönni, mert a sorompó 
bim-bam hangja, és a vonat 
látványa mindennél többet 
jelentett az unokának. Az 
öreg meg szívesen hozta, hi
szen csaknem harminc évet 
szolgált ezen az őrhelyen. Is
mert minden követ a  két 
sínszál között, tegeződött az 
agyonszeretett, néha utált 
váltókkal. Sokadik éve volt 
már nyugdíjban a  szíve miatt, 
de azért mindennap kiballa
gott ide. Jó is, hogy itt nya
ralt az unoka, volt legalább 
mire fogni, miért megy ki

A váltó kitérőbe áll
délutánonként mindig az őr
helyhez. Azon a délután is . . .

— A 9587-es számú vonat 
bejár a hatodikra, vettem —, 
szűrődött ki az őrhely ajta
ján. Az öreg fülében ismerő
sen csengtek a szavak. Hány
szor hallotta, mondta ugyan
ezt az elmúlt esztendők alatt. 
De most már jobbára csak 
az unoka jelentette az örömöt, 
örült, -boldog volt, hogy a 
gyerek is rajongott a vona
tokért. Ezt magának sem tud
ta megmagyarázni, de nem is 
volt érdekes.

— A 9587-esnek a hatodik
ra szabad a bejárat! — jutot

tak el füléig a  hang foszlá
nyok. Aztán a hang gazdája, 
hóna alatt a  zászlóval megje
lent az ajtóban. Sapkáját sze
mébe húzta, s a sorompó kal- 
lantyúját tekerte. Nem nagy 
meggyőződéssel. A vonat a 
jelzőhöz közeledett, amikor az 
öreg magához intette unoká
ját:.

— No látod, ott jön a vo
nat. Gyere gyorsan, intege
tünk a mozdonyvezető bácsi
nak.

— Hol vara? — kapta fel a 
fejét a kislány, és az öreg fe
lé indult.

— Ott, arra — mutatta ke
zével az irányt az öreg, az
tán, mint akin villám fut ke
resztül, keze megmerevedett

— Hű a jó szentségét! — 
ugrott fel a lócáról, és a gye
reket kézenfogva rohanni kez
dett.

A vonat már a bejárati jel
zőhöz é r t  A váltó pedig kité
rőbe állt. Szíve a torkábap- do
bogott, de csak rohant. El kell 
érni a  váltót, még mielőtt a 
vonat odaér! A gyerek iszo
nyatos üvöltésbe kezdett, deő 
csak rohant, rohant. . .  A le
vegőből egyre fogyott az oxi
gén. Érezte, hogy az ereje 
teljesen elhagyja. Az utolsó 
métereken aztán elsötétült 
előtte a világ.

A mozdony néhány méterre 
állt meg a váltótól. Mire le
kászálódtak a  vezérállásból, 
az öreg a váltóra borulva, te
hetetlenül kapkodta a leve
gőt.

(Ligeti Jenő rajza)

— Ezt megúszta, de mi az 
istennek mászkál a sinek kö
zött egy kis gyerekkel — dör
zsölte homlokát olajos kezé
vel a  mozdonyvezető. — Hív
játok a mentőket! — szólt az 
odarohanó váltóőrnek. — 
Egyébként még jó, hogy meg
álltunk. Hova az istenbe en
gedtetek volna bennünket? 
Hiszen ez kitérőbe áll! ■—né
zett a váltóra a mozdonyveze
tő.

★
A kórházak intenzív osztá

lya általában csendes. Okos 
gépek vigyázzák a  végveszély
ben lebegők pengeélen tánco
ló életét. Olykor mégis min
den kevésnek bizonyul. Más
nap reggel, fél hatkor az öreg 
szíve felmondta a szolgálatot.

Látó János
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Magatartás és gondolkodás
Irta: Virizlay Gyula, a SZOT titkára

A termékek gazdaságosságá
nak és minőségének javítása 
az egyéntől és a kollektívától 
egyaránt nagyobb szakmai 
hozzáértést, szigorúbb fegyel
met és magasabb felelősségér
zetet kíván. A gazdálkodást 
fejlesztő jelentős változások 
idején az emberi magatartás 
belső kultúrája rendkívül 
nagy értékké válik.

A tudat fejlődése azonban a 
megnövekedett és megválto
zott Vadaitokhoz képest egy 
kissé késésben van; ami bizo
nyos mértékig természetes je
lenség. A változások nem min
dig tükröződnek pontosan és 
azonnal az emberek gondolko
dásában és magatartásában.

a demokratikus fórumok mű
ködtetésével sokat tehetnek az 
emberi viszonyok fejlesztésé
ért, a munkahelyeken. S azok 
aztán hatással lesznek, „lecsa

pódnak” a termelési feladatok 
ellátásában is. Visszaszorítják 
a közömbös, a cinikus maga
tartást, erősítik a céljaink 
iránti elkötelezettséget.

. Kit övezzen elismeréssel 
a munkahelyi közvélemény?

A munkához való viszony 
szerepe a tudatformálásban

Talán a munkához való vi
szonynak van a legfontosabb 
szerepe a tudatformálásban. A 
szocialista társadalom a mun
ka társadalma; s mégis azt ta
pasztaljuk, hogy az utóbbi 
években csökkent a munkához 
való viszony értéke, nincs meg 
mindenütt a jól végzett munka 
becsülete, a tisztességesen dol
gozó ember rangja, a munka
hely megbecsülése. Ez a visz- 
szás állapot jórészt anyagi és 
morális ösztönzési rendszerünk 
hiányosságának következmé
nye. Részben az egyenlősdiből 
fakad, amellyel megbántottuk 
azokat, akik a legtöbbet tették 
a feladatok megvalósításáért, 
mert az anyagi és erkölcsi el
ismerésük alig volt nagyobb, 
mint azoké, akik még köteles
ségüket sem teljesítették. Hoz
zájárult a munka becsületének 
csökkenéséhez az a vélt vagy 
valódi munkaerőhiány is, 
amely a beruházások túlfűtött
ségéből, a munkafolyamat 
rossz szervezéséből — a fala
kon belüli „munkanélküliség
ből”. fakad. Mindez . oka an
nak, hogy egyesek könnyen 
otthagyják a munkahelyüket, 
semmibe se veszik a munká
jukkal kapcsolatos észrevéte
leket, s nagyon gyorsan kap
nak a munkahely változtatásá
val járó anyagi előnyök után.

Sajnos, nálunk a legtöbb 
családban még elhanyagolt a 
munkára nevelés, sőt, így van 
ez az iskolák egy részében is. 
Szívósan tovább élnek a múlt
ban gyökerező téves nézetek, 
a Valóságot torzító közhelyek. 
Jól ismert és sokat ostorozott 
a pályaválasztásnak az a gya- 
korlata, amely csak a kereseti 
lehetőségekre és a foglalkozá
sok presztízsére koncentrált.

A munkához való viszony 
alapvetően ném jogi kérdés —

bár vannak jogi vetülétei —, 
hanem a szocialista társadalmi 
elvek érvényesülésének fon
tos megnyilvánulási formája. 
Több évtizedes fejlődésünk 
eredményeképpen eljutottunk 
oda, hogy nálunk létbiztonság 
van, és a napi életben a mun
ka ma már nemcsak a létfenn
tartás eszköze, hanem az alko
tás, a személyiség kibontako
zásának lehetőségé is. Termé
szetes tehát, hogy fontossá vá
lik a munka szeretete, becsüle
te, megnő a jelentősége a mun
kahelyi légkörnek, a vezetők 
és vezetettek közötti kapcso
latnak: általában a saját sors 
alakításában való aktívabb 
részvételnek. Ha mindezek egy 
megfelelőbb, a végzett mun
kát és a társadalmi igazságot 
jobban kifejező anyagi és mo
rális elismeréssel párosulnak, 
akikor nem kétséges, hogy 
gyors ütemben fogják erősíte
ni a munkához való viszonyt.

A fegyelem, a hatékonyság 
és a minőség a kapitalista or
szágokban is fontos kérdés. De 
a kapitalista rendszer ezt a 
„technológiai préssel”, a lét
bizonytalansággal, a munka- 
nélküliség fenntartásával „tart
ja karban”. Ezek a módszerek 
idegenek az elveinktől; alkal
mazásuk a szocialista társada
lomban elképzelhetetlen. Mi a 
munkához való viszonyt főleg 
a meggyőzés és az ösztönzés 
eszközével akarjuk javítani és 
állandóan magasabb szintre 
emelni. A meggyőzéshez fel 
kell használni mindazokat a 
módszereket, árúit elveink, 
rendszerünk és politikánk eh
hez biztosít. A meggyőzés ér
dekében ki kell használni a 
helyi lehetőségeket, és támasz
kodni kell* a munkahelyi kol
lektívákra; azoknak a dolgo
zóknak a tudatosságára, akik 
eddig is példát mutattak.

Egyénenként kell ösztönözni

Nehéz lenne fontosságuk 
szerint különbséget tenni 
mindazon munkahelyi hatások 
között, amelyek a tudatot for
málják. Például a munkaver
senyben, a munka szerinti bé
rezésben, az egyenlősdi elleni 
harcban, a szociális juttatá
sokban, a fegyelemben, a 
rendben, a tisztaságban óriási, 
magatartást formáló erők fe
szülnek. Különösen akkor, ha 
mindezt maguk a dolgozók, a 
kollektívák szervezik. Ami
lyen mértékben sikerül javíta
ni ezen, olyan mértékben sza
badulnak fel újabb társadal
mi erők. A demokratizmus fej
lődésével az egyén tudatos te
vékenységének és felelősségé
nek a kiváltása a cél. Vezetők 
és dolgozók együtt mérlegelik 
a vállalat munkáját, s azt, 
hogy kit fizessenek meg job
ban, megengedhetnek-e drága 
és korszerűtlen termelést, a 
szállítási határidők tetszés 
szerinti változtatását? Ilyen és 
hasonló, a mindennapos gya
korlat során felvetődő kérdés
re adott válasz szüli a maga
sabb szintű öntudatot; vagy 
ha helytelen a válasz, akkor az 
önző, senkivel sem törődő gaz
dálkodást, a felelőtlenséget.

Nem mindegy, hogy a mun
kahelyi közvélemény kit övez 
elismeréssel, vagy kit ítél el: 
a tisztességesen dolgozót, a kö
zösségért cselekvőt, vagy az 
ügyeskedőt és munkáját ha
nyagul végzőt. Nem mindegy, 
hogy a józanul, reálisan gon
dolkodó embereknek, vagy má
soknak van tekintélye. A kö
zösségnek éreznie kell a fele
lősséget minden egyes tagjá
nak munkájáért, fegyelméért, 
magatartásáért. Azokat kell tá
mogatni, akik felelősségtelje
sen, fegyelmezetten viszonyul
nak a társadalomhoz, a mun-, 
kához.

Megteszünk-e mindent, hogy 
a dolgozó érezze: az üzem érde

kei egyeznek a sajátjáéval? És 
ha igen, milyen módon érjük 
el ezt? A vezető sok mindent 
tehet (és egyre több helyen 
tesz is) azért, hogy a láza fe
gyelem, a közömbösség, az 
esetleges pazarlás megszűn
jön. De ezt nem közhelyekkel 
zsúfolt, lélektelen előadások
kal érik el.

Mindezek a követelmények 
természetesen érvényesek a 
szakszervezetek belső életére is. 
Szocialista elveinket jobban 
kifejezi, a célok elérését biz
tosabban segíti, ha a döntés 
előtt kérik ki a dolgozók vé
leményét. Ez ad érdemi tartal
mat a szervezeti életnek, ez já
rul hozzá a tömegkapcsolatok 
elmélyítéséhez, s teszi még ele
venebbé a szakszervezeti de
mokratizmust.

További nagy területe a tu
datformálásnak a műveltségi 
szint emelése. Mindenről tud
janak az emberek — valljuk 
—, de ha mindenről tudnak, ez 
még nem elég az önálló véle
ményalkotáshoz. Ehhez mű
veltség is kell. A szocialista 
brigádok szép célkitűzése — 
szocialista módon dolgozni, ta
nulni, élni —, még távolról 
sem hat á t minden brigádta
got. Miközben a legjobb szo
cialista brigádok egyre maga
sabb követelményeket* támasz
tanak önmaguk iránt, addig 
zátonyra futnak emberek, akik 
elszakadva a közösségtől, nem 
látják az együttes célban sa
ját törekvéseik kifejeződését. 
Saját törekvéseiket — ha van 
ilyen —, nem a közösséggel 
együtt, hanem anélkül, azt 
megkerülje, esetleg kijátszva 
igyekeznek megvalósítani. 
Ezekről az emberekről sem 
szabad megfeledkeznünk. A 
munkahelyi kollektívában kell 
lennie olyan összetartó erő
nek, hogy vonzó hatást tud
jon gyakorolni a még közöm
bös, bizonytalan emberekre is.

A szocializmusban is külön
bözők az. emberek. A feladat 
közös, de a megvalósításban az 
egyéni részvétel nem egyfor
ma. Ezért egyénenként kell 
Ösztönözni, elismerni, bírálni; 
másképp az egésznek nincs 
hatása. Minden eddiginél na
gyobb szükség van a követke
zetes, az egyént a munkahelyen 
jobban megközelítő, meggyőző 
szakszervezeti munkára. Egy 
brigád vagy egy vállalati kol
lektíva minősége — tudása, 
ereje, magatartása —, az egye- 
dek minőségéből tevődik ösz- 

jsze. Ezért ha nehezebbé, bo
nyolultabbá válik a feladat, 
akkor az jegyének tulajdonsá
gait kell fejleszteni. Hol és ho
gyan lehet az egyént megköze
líteni? Ott, ahol mérhetik em
berségét és munkája értékeit, 
ahol részt vehet döntésekben 
és azok végrehajtásában, ahol 
megérthet dolgokat, folyama
tokat.

Egykor az emberi értékeik a 
nincstelenség, a nélkülözés kö
rülményei között, a munka- 
nélküliségtől való félelem lég
körében alakultak ki. Az új 
munkásgenerációnak már nem 
keserű tapasztalatokból kell 
tanulnia. Erőt meríthet nagy
szerű eredményeinkből, von
zó céljainkból. Az életszínvo
nal emelésével nem feltétlenül 
erősödnek életünk szocialista 
vonásai. Az anyagi javakat a 
kapitalizmus is tudja növelni. 
Nálunk az anyagi javakon kí
vüli olyan társadalmi és politi
kai gyakorlat is szükséges, 
amely egyre több ember szá
mára biztosítja, hogy tevé
keny részese legyen saját sor
sa alakításának.

A tudat formálásának ezért 
nagyon fontos területe a szo
cialista demokrácia érvényesü
lése; mindenekelőtt a munka
helyeken. A legjobb dolgozók

rendszeresen szóvá teszik a 
demokrácia érvényesülésének 
hiányosságait, a gazdálkodás 
helyi feltételeinek hibáit, az 
anyagellátás, a munkaszerve
zés zavarait és mindazt, ami 
akadályozza- őket a munkában. 
Ebben persze elsősorban a sze
mélyes érdek játszik szerepet, 
de ez semmit sem von le a vé
lemények értékéből. A szocia
lista társadalomban állandóan 
nagy erőfeszítéseket teszünk, 
hogy az egyéni érdekeltség 
szorosan kapcsolódjék a válla
lati és társadalmi érdekhez. 
Ez a fajta nyíltság, bizalom 
nagyon fontos eredménye 
munkánknak. A dolgozók hoz
zászoktak a véleménynyilvá
nításhoz, megtanulták figye
lemmel kísérni a célok meg
valósítását, számon tartják az 
eredményeket és a gondokat.

Lenin a demokráciát rend
szerint nem a diktatúrával ál
lítja szembe, hanem a bürok
ráciával. Ez a fő ellenség, ez a 
demokrácia megvalósításának 
egyik konok akadálya, mert 
formalitásba fullaszt. A dol
gozók ellenőrzési lehetőségét 
siklatja holtvágányra. A szo
cialista demokráciának át keli 
hatnia mindennapi életünket: 
a munkában, az emberek vi
szonyában és ügyeik intézésé
ben egyaránt. Mélyebbről fa
kadó, bensőségesebb viszo
nyokra van szükség ember és 
ember között. Ebben pedig a 
műveltség, a politikai kultúra, 
a demokrácia gyakorlatának 
kultúrája a belső mozgatóerő. 
A munka, a viselkedés, az 
együttérzés normáiról van szó. 
Minden korábbi társadalom
nak megvolt az illemkódexe. 
Ez szabályozta a társadalom 
életét. A munkásmozgalom 
hagyományaiban mélyen gyö
kerezik az egymásrautaltság, a 
szolidaritás. A szakszervezetek

Elérhető célokat 
a munkások művelődésében

Elő keli segíteni, hogy a gaz
dasági vezetés a munkások 
műveltségének növelését hosz- 
szabb távú folyamatként kezel
je és támogassa, túl a techni
kai-technológiai változások, a 
szakma változások kényszerítő 
hajtásán. A műveltség gyarapí
tásában kapjon nagyobb sze
repet a munka, a munkahelyi 
környezet kultúrájának fej
lesztése, a személyi kapcsola
tok, a viselkedés kulturáltabb 
formáinak kialakítása.

A művelődés nem „egységes 
tananyag, amit pontosan el 
kell sajátítani”. Vannak „feje
zetei”, amelyekben mélyebbre 
tudunk hatolni. Más területe
ken viszont még felszínes is
mereteket sem szerzünk. En
nek rendkívül sok oka lehet. 
Származhat különböző ügyek 
iránti érdeklődésiből, de szár
mazhat ízlések eltéréséből is. 
Nem a más irányú érdeklődés 
a művelődés problémája, ha
nem a közömbösség,, az elutá- 
sítás. De még ezen is segíteni 
szokott a közösség véleményé, 
amikor kedvet csinálnak, ér
deklődést teremtenek a kultú
ra valamely területe iránt.

A tudatformálást, a művelő
dést jelentősen segíti az iro
dalmi, művészeti alkotások 
megértése. Ezek átélése szem
pontjából döntő, hogy közvet
lenül érintsék az embert. De 
ez a közvetlenség nemcsak ab
ban a helyzetben valósul meg, 
amikor a dolgozó beül a szín
házba vagy megáll egy fest
mény előtt. Az is kell hozzá,

hogy a művelődő ember nyi
tott legyen a hatások befoga
dására, törekedjen a művek 
megértésére. Az egyéni érdek
lődés az egyén „saját ügyé
nek” tűnik, amibe nem szól
nak bele, amivel nem akar
nak törődni. Az egyéni érdek
lődés valóban fontos ösztönző 
erő. Ez az alapja a művelődés
nek, erre építenünk kell a kul
turális nevelés minden terü
letén. v

Gondjaink, nehézségeink ott 
kezdődnek, hogy a szakszerve
zeti munkában gyakran még 
nem az egyéni érdeklődésre 
építve próbálnak újabb vonzó 
lehetőségeket feltárni a dol
gozók előtt, hanem attól füg
getlenül erőltetünk dolgokat. 
Bármilyen értékesek is legye
nek a művelődési célok, ha 
nem találkoznak belső " igé
nyekkel, akkor nem ösztönöz
nek a műveltség útjainak be
járására.

Tennivalóink számba véte
le során egy pillanatra* sem fe
ledkezhetünk meg arról, hogy 
a tudat formálása sokoldalú 
feladat, amelyet eredménye
sebben végezni csak úgy le
het, há széles körben felisme
rik a társadalmi, gazdasági és 
kulturális fejlődés szoros köl
csönhatásait, összetevőinek 
egymást erősítő vágy gyengí
tő hatását. Mindnyájunkon 
múlik tehát, hogy milyen üte
mű lesz a dolgozó emberek 
kultúrájának, a világról alko
tott ismereteinknek, társadal
mi magatartásunknak szocia
lista irányú fejlődése.

A

A  karácsonyfa előtt

Ketykó István:

Emlékeim, akár a jégcsapok
Emlékeim, akár a jégcsapok 
úgy függnek az évek ereszén.. .
Helyetted a sorompókart szorítom magamhoz
bár elrobognak vágyaimmal a dízelek,
én kénytelen vagyok helyemen maradni
ott, hol ismerősként köszönnek rám a hajnalok
s a munkába siető asszonyok, kik szemeikben
hozzák az otthon melegét
hajukon társaik csókjai fénylenek
akár a puha hó a peronon —
majd elsöprőm, mire jössz a vonathoz
szótlanul, rám sem nézve. . .
Bizony furcsa egy pár lehettünk 
egy tanítónő és egy vasutas, 
ki verseket írt s diploma, helyett 
papírt és tollat hordozott zsebében.
Emlékeim, akár a jégcsapok 
hajam közé rakja fészkét a tél — 
begombolom magányom, s melegedni 
a kályha mellé ülök, mint az öregek. . .

---------- -- -

Besze Im re:

V O N A T
Néha remeg a föld — vonat 
közelít. S kertünk alatt, 
mint óriás vakond, halad.
A két város közt tolat.
Vagonjain fa, szén, olaj, 
autó — tűz, meleg, halál...
Mozdony-fején a pille-haj 
lebeg, szétterül és megáll.
Már újra csend van, de a füst, 
mint ottfelejtett szinezüst- 
lepel, kertünkre száll.
Riadtan bújik el a fény.
Régmúlt nyárról álmodott 
az árokparton egy tücsöklegény.

Fazekas Lajos:

Hó-álomban, erdő-csöndben
Aludj fácska, 
aludj fácska.
Tél van, s hó hull 
földre, fákra.
Ágadat szél 
meg ne törje.
Aludj, hó hull 
fákra, földre.
Aludj fácska, 
aludj fácska.
Készítsd ágad 
rügybontásra 
hó-álomban, 
erdő-csöndben —, 
szél se moccan, 
ág se zörren.

Németh István:

ÁRA EGY CSÓKNAK
(Egy szerencsétlenül járt fiatalember halálára)

Gyönyörűek a csókok, 
de életszegőek lelhetnek 
— későn búcsúztál 
a vonat nem ember — 
csak szívtelen súlyos 
teher elindulva 
és nincs neki bocsánata 
se szerelme,
hogy tudná mit veszít el.
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Száz éve született

Glatter József mozdonyvezető
A TANACSKÖZTARSASAG IDEJEN VÁLT KOMMUNISTÁVÁ

Száz évvel ezelőtt, 1880. december 16-án Gyöngyö
sön született Glalter József, egykori ferencvárosi moz
donyvezető, a vasutasmozgalom és a Kommunisták Ma
gyarországi Pártjának kiemelkedő harcosa.

Az elemi iskola negyedik osztályának elvégzése 
után lakatosinak le tt A 69. gyalogezredben teljesített 
tényleges katonai szolgálat letöltése után, 1905-ben, mint 
lakatoésegéd került a MAV-hoz. Ugyanabban az évben 
megnősült, s hamarosan háromgyerekes családapa lett.

A ferencvárosi mozdonyvezetők 
legjobbjai közé tartozott

Századunk1 második évtize- mozgalom vezetőd felismerték: 
dében a ferencvárosi fűtőház- a vasutasegység létrehozásához 
blan teljesített szolgálatot mint nem elégséges elhatározni az 
mozdonyvezető. A ferencváro- egységes szövetség megterem - 
si fűtőház és fiókműhely ősz- tését, hanem feltétlenül bizto- 
tálytudatos munkásad a  szá- sítam kell a kölcsönös bizal- 
zadelőtól kiemelkedő szerepet mát az évtizedes szocialista 
játszottak a szocialista vasutas múlttal rendelkező vasúti mun_ 
mozgalomban. Mozdonyvezetői kásák és a szocialista szemez- 
előharcosai voltak annak a kedéshez újonnan, tömegesen 
küzdelemnek, amely azért csatlakozó kinevezett vasuta- 
foiyt, hogy az 1905-ben alakult sok között. A mozdonyvezetők 
Mozdonyvezetők Országos körében az osztályhorcos szer- 
Szöveitségéből osztályhorcos vezkedést kezdeményező fővá- 
szakszervezet legyen. Glattert, rosi és a szervezkedéstől még 
a jó mozdonyvezető hírében idegenkedő vidékiek között 
álló, szocialista meggyőződésű kellett az egyetértést és a bi- 
közösségi embert munkatársai zailmat megteremteni. Glatter 
már 1914-!ben a szövetség vá- fáradságot nem ismerve járta 
lasztmányába delegálták, az az országót és számos fűtőház- 
1917 júniusi kongresszuson pe- bán tartott előadáson magya- 
dlig mint ellenőrt választották rázta a szocializmus eszméit, 
a szövetség vezetőségébe, lö l8 az osztálytudatos szervezkedés 
októberében egyik vezetője jelentőségét, a bizalmiférfiak 
volt annak a 30 tagú szervező feladatait, 
bizottságnak, amelyet a  fővá- I0lg-il9lj9 fordulóján még 
rosi mozdonyvezetők azzal bíz- nem csatlakozott a Kommunis
ták meg, hogy a Mozdtonyve- ták Magyarországi Pártjához, 
zetők Országos Szövetségét sőt aggasztónak tartotta a 
alakítsák oszfályharcos szak- kommunista mozgalom élőre-
szervezetté. 

iA szervező bizottság novem-
töréséről szóló németországi 
híreket, bár jól látta az eset-

ber 14-re összehívta a szövet- leges „kommunista forrada 
ség rendkívüli közgyűlését, tom” összefüggését az ötéves 
amelyen felszólalt a szocialista világháborús kínszenvedések- 
vasutasmozgalom vezetője, kel. A magyarországi proletár- 
Lamdler Jenő ás. A közgyűlési diktatúra Dékés győzelmét 
határozat kimondta: a Moz- azonban fenntartás nélkül fo-
donyvezetök Országos Szövet
sége testületileg belép az ősz-

gadta, felelősségtudattal kö
szöntötte. így írt erről a Moz-

tályharc alapján álló Magyar- donyvezetők Lápjában: 
országi Vasutasak Szövetségé. m  agyongyötört kinzott 
be és a r ^  anilló szakosad. kiéheztetetti vérig é r te tt  pro. 
ivóként tevékenykedik. A koz- Ietór0|fc üdvözöljük sz ivb £ lé .

OlaTte'r ^ b ö l j u ü }  M a g y a rsá g  ke. osztály vezetőséget, uuaiter Ktotm imúlIc
József ügyvezető alelnök lett. 
A szakosztály 1019. január 5-i

resztelőjét. Netm látjuk vidám
nak az ébredő hajnalt, mely 
a Tanácsköztársaságra febvir-kiddot&ozgyűtóse megerfaftet- radt ^  ^  mégis a legkéUe.  

te ebben a funkciójában A meseöb Temém?yel eltel%e kö_ 
Magyarországi Vasutasok Szó- szöntjűk. boldogyan sietűnk Je_
vétségé első kongresszusán 
(1019. január 5—7-én) a köz
ponti vezetőség tagjává vá
lasztották.

Nagy feladatot jelentett a 
legális szocialista vasutas-

gvtségére a Szovjetkormány
nak mi, a dolgozó milliók, és 
segítségünkre hívjuk az egész 
világ proietáriátusát az agyon- 
kínzott testvérék felszabadító -

szakszervezet megteremtése. A sátra.*

Szervezett munkások 
a MAY vezetésében

A Tanácsköztársaság idején 
kerültek először szervezett 
munkások a MÁV vezetésébe. 
Landler Jenő, a  kereskedelem, 
ügyi népbiztosság vezetésével 
megbízott belügyi népbiztos 
Glatter Józsefet kinevezte a 
MÁV Igazgatóság (a mai Ve
zérigazgatóság) Gépészeti Fő
osztályának helyettes vezető
jévé. A Mozdonyvezetők Lapja 
mint régi óhaj beteljesedését 
kommentálta, hogy mozdony- 
vezető is került a  vasúti veze
tők közé: „Mi mozdonyvezetők 
is megnyugodhatunk, mert 
Glatter szertársunk személye, 
rátermettsége garancia lesz a 
jövőben arra, hogy oly rendel
kezés, amely csak kis mérték
ben is sértené a vontatási sze
mélyzet érdekeit, napvilágra 
ne kerülhessen.**

Glatter József a Tanácsköz
társaság harcaiban fejlődött 
szociáldemokratából kommu
nistává. Nem kímélte erejét a 
munkáshatalom szolgálatában. 
Tovább dolgozott a mozdony- 
vezető szakosztályban is, kü
lönleges megbízatással járt 
Ausztriában és jelentős szere
pet játszott 1019 június első 
napjaiban a dunántúli ellen
forradalmi vasutassztrájk le
szerelésében.

Az élfeő magyar munkásha
talom vér be fojtása után, a dr. 
Homonnay Tivadar MÁV-se- 
gédtitkár vezette vasutas el
lenforradalmi bizottság felje
lentése alapján Glatter Józse
fet a rendőrség 1919. augusz
tus 16-én őrizetbe vette. A fő

ügyész a szeptember 13-i ki
hallgatás után elrendelte a  le
tartóztatását, de vádemelési 
okok hiányában október 12-én 
szabadon engedték. A MÁV 
azonban a Tanácsköztársaság 
alatti tevékenysége miatt fel
függesztette és fegyelmi eljá
rást indított ellene. Á vizsgá
lat alapján 1020. július 20-án 
a MÁV Budapesti Központi 
Üzletvezetőségének vezetője 
bűnvádi feljelentést tett a Bu
dapesti Kir. Ügyészségnél lá
zadás vétsége miatt, arra hi
vatkozva, hogy a proletárdik
tatúra alatt a Mozdonyvezetők 
Szövetségének ügyvezető alel- 
nöke volt, Landler népbiztos
tól elfogadta a MÁV igazgató
helyettesi kinevezést, s agitált 
a Vörös Hadseregbe való be
vonulás érdekében.

A tomboló fehérterror elle
nére 1020 februárjában vállal
kozott arra, hogy személyes 
kapcsolatot teremt Bécsben a 
Kommunisták Magyarországi 
Pártjának Ideiglenes Központi 
Bizottságával-. Itthon megszer
vezte az ellenforradalmárok 
által meggyilkolt, elítélt és in
ternált vasutasok nyomorgó 
hozzátartozóinak anyagi segé
lyezését. S ő szervezte azt st 
zömében vasutasokból, hajó
sokból álló — több mint negy
ventagú kommunista csopor
tot is, amely 1020 tavaszán és 
nyarán kommunista sajtóter
mékeket és propagandaanya
got szállított Magyarországra 
és gondoskodott annak orszá

gos terjesztéséről. A pártszer
vező munka itthoni irányítá
sát is döntően Glatter végezte. 
A nyomozók 1920 július dere
kán. bukkantak az első nyom
ra. Glatter Józsefet 1920. szep
tember 6-án három társával, 
Kiss József volt MAV-kalauz- 
zal, Séra Zoltán volt MÁV fő
mozdonyvezetővel és Jirka Fe
renc géplakatossal együtt a 
Kelenföldi pályaudvaron le
tartóztatták.

A brutális rendőrségi kihall
gatások nem törték meg Glat
tert, ezért a szeptember 14-i 
kihallgatás után, a fogdába 
kísérés közben a nyomozók a 
korláton át a lépcsőházba lök
ték, majd azt állították, hogy 
öngyilkosságot kísérelt meg. 
Glatter József olyan súlyos 
hátgerincsérülést szenvedett,

hogy hordágyon vitték bírái 
elé.

A budapesti büntető tör
vényszék, mint rögtönítélő bí
róság 1020. október 25., 26. és 
27. napján a gyorsított bűnvá
di eljárás rögtönbáráskodási 
szabályai szerint megtartott 
főtárgyaláson Glatter József 
mozdonyvezetőt összbünteté- 
sül halálra, idősebb Görög Ist
ván MÁV-üvegest összbünte- 
tésül 15 évi fegyházra ítélte, 
mert bűnösnek találta őket 
egy olyan szervezet létrehozá
sában, amely Magyarországon 
a Tanácsköztársaságot, a kom
munizmust kívánta visszaál
lítani. A bíróság indoklása sze
rint a halálos ítélet „a nyuga
lom és a rend helyreállítására 
elrettentő példát megadni al
kalmas”.

A halálos ítéletet 
életfogytiglanra változtatták

Glatter József elítélése ellen 
erélyesen tiltakoztak Európa 
szervezett vasutasai és szót 
emelt érdekében a szovjet 
kormány is. Csicserin szovjet 
külügyi népbiztos jegyzékben 
figyelmeztette a magyar kor
mányt, hogy a Szovjet-Orosz- 
országban internált volt ma
gyar hadifogoly katonatisztek 
sorsára befolyással lesznek 
azok a rendszabályok, amelye
ket a magyar kormány alkal
maz politikai ellenfeleivel 
szemben. A szovjet kormány 
közbelépésére Horthy kor
mányzó „Glatter József halál- 
büntetését kegyelemből elen
gedte és megengedni méltózta- 
tott, hogy a halálbüntetés he
lyett életfogytiglani fegyház
büntetés . . .  alkalmaztassák**. 
A szovjet kormány ezt köve
tően tovább folytatta, a küz
delmet, míg Glatter Józsefet 
és idősebb Görög Istvánt több 
száz bebörtönzött kommunis
tával, az első magyar munkás, 
hatalom elítélt vezetőivel 
együtt, ki nem szabadította a 
börtönből — a túszként inter
nált magyar katonatisztek ha

zaengedése fejében. Glatter 
József a ki cserélendők 5. cso
portjával’, 1922 júniusában ke
rült Szovjet-Otros zországba.

A horthysta nyomozók ke
gyetlen kínzásai és a börtön
ben töltött húsz hónap megvi
selte egészségét, ezért moz
donyvezető többé nem lehe
tett. Egy 1927-es dokumentum 
szerint a Moszkvai Állami Épí
tési Iroda alkalmazottja és a 
Szovjetunió Kommunista (bol
sevik) Pártja ottani pártszer
vezetének aktivistája. Továb
bi életútja még nem ismeretes, 
de az bizonyos, hogy amit tu
dunk róla, az arra kötelez ben
nünket, hogy emlékét méltóan 
megőrizzük.

★
Születésének 100. évforduló- |  

ja alkáliméiból Glatter József
nek emléktáblát állítottak 
egykori munkahelyén, a  fe
rencvárosi vontatása főnöksé
gen. Az emléktáblát decem
ber 15-én Pulttal Árpád köz- I 
lekedés- és pósitaügyd minász- I 
tér ünnepélyesen avatta feL

Gadanecz Béla

Hittel kezdtük, 
s nem is csalatkoztam

— Mátészalka! Mátészal
ka végállomás, a vonat to
vább nem közlekedik! — 
mondja a hangosbemondó. 
A „Piroska” szerelvény ve
zérállásán bajuszos, piros
pozsgás arcú vasutas tesz- 
vesz. Lehúzza az ablakot, 
kinéz, és a jelzésre elindul 
szerelvényével a  fűtőházba. 
Ez volt az utolsó út.

Tájok József mozdonyve
zető, amíg elrakja szemé
lyes holmiját, szinte húzza 
az időt, pedig lent már 
várják a kollégák, szerelők, 
idősek és fiatalok egyaránt. 
Elsőnek az üzemfőnökség 
műszaki helyettese lép az 
utolsó útjáról megérkezett 
vezérhez, majd sorra a  töb
biek. A széltől, esőtől, fagy
tól keményre cserezett ar
cok most megenyhültek.

Egy nappal később a két
szobás, kertes lakásában 
folytatjuk a tegnap meg
kezdett beszélgetést a vas
útnál eltöltött 35 évről.

— A mi családunkban 
mindenki vasutas. Apám a 
forgalomnál dolgozott, mi 
négyen fiúk a fűtőházat 
választottuk, húgom a for
galomnál van — kezdte a 
beszélgetést. — Én 1945- 
ben 19 évesen kerültem 
a pályaépítőkhöz. Fából 
úgynevezett cölöphidat épí
tettünk először a Krasznán,

KOTEGYANI JEGYZETEK

Ahol a nappalok i i f i

Születési helye mindenkinek 
van, de nem biztos, hogy ott 
éld le az életét, ahol meglátta 
a napvilágot. Az életutak sók- 
félé vezethetnek, mint ahogy 
vezetnek is, ám a szülőfalu
jától, szülővárosától nem tud 
végilegesen elszakadni senki 
sem. A gyermekkori emlékek, 
az első barátságok, a  kedves 
ismerősök, rokonok, utcák és 
terek életünk végéig elő-elő
bukkannak, foglalkoztatnak, 
„honvágyra” hangolnak, s oly
kor-olykor hazalátogatásra 
késztetnek.

Hazavonzó erő
így vagyok én Kötegyán- 

nal, ezzel a  kis magyar—ro
mán határ menti községgel, 
szülőfalummal, ahol gyerekes- 
kedtem, s életem első felét 
töltöttem. Ez a kis település 
úgyszólván semmiről és senki
ről sem nevezetes, ha csak a 
„kötegyáni bicskátokról”,
nagysziileim mesehőseiről, a 
régi mulatságok fenegyerekei
ről nem. De hol vannak már a 
hajdanvolt összeakaszkodások, 
a  leáryyszöktetések és határ 
menti csempészkedések „hő
sei”? Örökre elcsendesedtek, 
utódaik viszont másként, más
hogyan, mindenekelőtt tisztes 
szorgalommal dolgoznak, épít
keznek, gyarapodnak, képer
nyőre szegzett tekintettel fi
gyelik a világ zajlósát, szere
tik a jó kosztot, a  jó italt, a 
szép ruhát, járják az országot, 
világot, mint minden környék
beli. Vendégszeretetük pedig 
közismert.

Szóval Kötegyán gyakran 
eszembe jut, bármerre is kó
szálok a  nagyvilágban vagy 
az országiban, holott rég kihűlt 
a  családi fészek, megfogyat
koztak a rokonok, szétszállin
góztak a  cimborák. És amikor 
a  falu. a gyermekkor, a sok

ismerős arca elővillan — min
dig eszembe jutnak a kötegyá
ni vasutasok, a vasútállomás
hoz fűződő emlékek, az utóbbi 
években folytatott alkalmi be
szélgetések, találkozások.
(őszintén bevallom, hogy mos
tanában már csak a  vasútál
lomás, a  vasutasok és ismerő
seim jelentik számomra a  ha
zavonzó erőt. Néhány órányi 
beszélgetés velük számomra 
feloldódást és feltöltődési je
lent, hisz körükben minden
től és mindenkiről mindent 
megtudhatok, amit Kötegyán- 
nal kapcsolatban akarok. . .

Ezen a  kis határállomáson, 
ahol két évtizeden át Lkládi 
Imre állomásfőnök, MÁV- 
fótanácsos (jelenleg a békés
csabai állomásfőnökség fe
gyelmi biztosa) parancsnokolt, 
ahol most a  fiatal Szőllősi Fe
renc intéző, • állOmásfőnök ve
zeti a  csapatot —■ mindössze 
^ét tucat ember látja el a 
szolgálatot, bonyolítja a  sze
mély - és teherforgalmat. 
Forgalmi szolgálattevőik, vál
tókezelők, távírógép-kezelők, 
kocsifélírók, tolatásvezetők te
szik itt úgy a  dolgukat, ahogy 
az a nagykönyvfoen meg van 
írva. Együtt a határőrökkel, 
vámosokkal már-már csalá
dias melegségben. Naponta 26 
vonatot fogadnak és mereszte
nek, kevés teherszerelvényt 
kezelnek, télen különösen.

Együtt a határőrökkel
Miért is tisztelem, szeretem 

ezeket az embereket, miért 
érzem magamait nagyon jól a 
körükben? Azért, mert ők is 
tisztelnek? Többről, másról 
van itt szó. Imponáló, hogy 
ezen a  „világvégi”, a főváros
tól, megyeszékhelytőd távoli 
kis állomáson a munka, a fe
gyelem, a közösségi cselekvés

a legszentebb dolog, ebben itt 
senki sem ismer \ pardont! 
Azért van ez így, mert mind
annyian munkabrigádban dol
goznak, küzdenek a  szocialis
ta  címért Bizonyos, 'hogy ez 
ás ösztönzést ad a helytállás
ihoz. A fegyelmi itt szinte is
meretlen, nem „divat** elkésni, 
renitenskedni, figyelmetlenül, 
trehányan dolgozni, mert min
denki figyel mindenkire, s a 
rendbontónak hamar megke
serítik az életét Itt a  maga 
dolgát bizonyára akkor is 
mindenki tisztességesen elvé
gezné, ha nem lenne elöljáró- 
ja.

Törődnek egymással
Az összeszokottság és a  kö

telességtudat ilyen állapotáért, 
a „kötegyáni szellemért” Iklá- 
idá Imrét is, utódját is dicsér
ni ¡kell, de Nagy Lajos, Kozma 
János, Rokszin Gábor és Nyes
te Lajos brigádvezető szintén 
elismerést érdemel. Ugyan
csak elismerésre méltó a  vas
utasok egymás iránti segítő- 
készsége. A fiatalabbakat sen
ki sem nézi le, inkább is t  á
polja, jó szóval buzdítja, ál
landó tanulásra serkenti. Ba
lázs Antfdné távgépíró-kezelő 
nem is olyan régen a vasutas- 
lányok, asszonyok tanulásának 
segítésével dicsekedett el. A 
vezetés bízik bennük, tanu
lásra ösztönzi őket, fontosnak 
tartja jó közérzetüket. Bár
csak mindenütt így törődné
nek egymással az emberek!

Megfordultam már néhány 
tucat vasútállomáson, itthon 
is, külföldön is, de kevés 
olyan tiszta és rendes állo
mást láttam, amilyen a köte
gyáni. Ezen a néhány négyzet- 
kilométeren rend van, öröm 
széjjelnézni, sétálgatná. Ta
vasztól őszig virág nyílik a 
peronon, gondozottak a váró

ma jd a Szamoson. Hogy 
mennyit kerestünk, azt ne 
is kérdezze, szinte ingyen 
dolgoztunk, de csináltuk jó 
kedvvel, mert tudtuk, hogy 
minél hamarabb végzünk, 
annál előbb lesz közleke
dés. A jövőbe vetett hit 
volt az éltetőnk, s remé
nyeinkben nem is csalat
koztunk.

A forgalom megindulása 
után a fűtőházhoz ment 
szerelőnek, majd fűtő lett. 
Harminc év távlatából is 
gondolkodás nélkül sorolja 
a vezéreket, akiknek tü
zelt. Ebben az időben kap
csolódott be a  munkásmoz
galomba. Szakszervezeti 
tag lett, majd bizalminak 
választották.

A fiatal, jó gyakorlati ér
zékkel rendelkező szálkái 
fiú az ötvenes évek elején 
már mozdonyvezetőként, a 
376—281-es mozdonnyal 
utazott.

Beszélgetésünkbe a fele
sége is bekapcsolódik.

— Vasutas feleségének 
talán abban az időben volt 
a legnehezebb lenni. Ha 
jött az értesítő, hogy menni 
kell dolgozni, sosem lehe
tett tudni előre, mennyi 
időre. A táskába mindig 
tenni kellett valami enni
valót. Akkor üzemi kony- |  
ha sem volt. Ha tudtam, 
hogy mikor érkezik, melég 
ételt vittem az állomásra.

Amikor a fűtőház hat 
275-öst kapott, a 275—505- 
ös gőzmozdony Tájok Jó
zsefnek jutott. Ez lett az 
övé. Ezután újabb tanfo
lyam következett, és ABy 
motoron teljesített szolgá
latot, ezt pedig a „Piroska” 
követte.

— Mit fog csinálni a 
nyugdíjas napokban?

— A ház körül, a kert
ben mindig van tennivaló, 
a fűtőház is közel van, oda 
is ki-kilátogatok majd.

Zsoldos Barnabás

termek, a közlekedőutak, a 
váltóőri helyiségek. Az embe
rek itt valahogy természetes 
dolognak tartják a terület 
trendjét, környezetük szépíté
sé t Jellemző, hogy a  ma
gyar—iramán (határtól néhány 
lépésre ott, ahol a  madár is 
iritka vendég, a váltókezelői 
helyiségben egész évben virá
gok nyílnak. A vasutasdí nasz- 
tiából származó Pigniczki Im
re váltókezelő, társaival 
együtt egy jó kertész gondos
ságéval ápolja virágait.

Valahányszor Kötegyáriba 
visz az utam, igyekszem szót 
váltani a nyugdíjba vonult 
Farkas Pali bácsival, aki 
negyvenéves fejjel érettségi
zett, negyven évet húzott 'le a 
vasút kötelékében és 1972 óta 
az állomásiak, a  határőrtele- 
piek tanácstagja. Ismer itt 
mindenkit, s őt is tisztelik az 
emberek. Legutóbb, amikor 
alkonya ttájt összejöttünk egy 
kis terei erére, derűsen veze
tett ki a  sínek közé, hogy 
megmutassa az állomás új, 
korszerű világítóberendezését

Nappali világosság
„Vége a vakoskodásnak, 

fiam** — mondta és bekapcsol
ta  az áramot. Huszonnégy os- 
tomyeles higanygőzlámpa csi
nált nappali világosságot az 
állomás teljes 'hosszában, s 
ezt a fényességet öröm volt 
nézni. Bemutatta az „olajo
sok” csőtelepét is, ahol január 
elejétől telepőrként vigyáz a 
milliós értékekre. Mindenütt 
rend és nyugalom vara, innen 
viszik a csőanyagot a fúrások
hoz, vezetéképítéshez. Olaj- 
és gázmező van alattunk, s a 
(fúrások után megkezdődött a 
kitermelés ezen a tájon is, 
ahol a föld mélyénél csak az 
emberek lelke gazdagabb.

Pállá# Róbert



MAGYAR VASUTAS 111980. DECEMBER 20. 
_____ *

Tisztelt olvasók!
A Népszava, a szakszervezeti mozgalom központi 

lapja, 1981. január 1-től új külsővel, nagyobb terjede
lemben, gazdagabb tartalommal jelenik meg. Január 
1-tól ugyanis a  megszokottól eltérő módon, ofszíet tech
nológiával készül az újság. A lapelőállításnak, e kor
szerű eljárása révén élesebb, tisztább a nyomás, lehe
tőség nyílik színes keretek, címek alkalmazására.

Kedden és szerdán az eddigi 8 oldal helyett 12 ol
dalon — ezentúl tehát hétköznap mindig 12, vasárnap 
pedig 16 oldalon — jelenik meg a Népszava. A nagyobb 
terjedelem lehetővé teszi, hogy több olyan téma kerül
jön a lap hasábjaira, amely érdekli az olvasókat, fog
lalkoztatja a  közvéleményt. Több hely jut a  hazai és a 
nemzetközi szakszervezeti mozgalom tevékenységének 
bemutatására, a világpolitika eseményeinek közlésére, 
s természetesen a kulturális élet újdonságai, a sportér
dekességek ismertetésére is.

A Népszavához hasonlóan a Magyar Vasutas is 
változatlanul ofszet technológiával készül. Jóllehet e t  
január 1-től az eddigieknél nagyobb anyagi terheket ró 
szakszervezetünkre. A. titkárság ennek ellenére — fi
gyelembe véve ¡az olvasók kérését is — úgy döntött, 
hogy n<em térünk vissza a rotációs magasnyomáshoz. 
Inkább vállaljuk a többletköltségeket, mert így tovább
ra is színes, olvasmányosabb, külső megjelenésében 
szebb lapot adhatunk olvasóink kezébe.

Cserébe azt kérjük, hogy szakszervezeti bizottsá
gaink a  sajtó- és kiadványfelelősök hálózatának kiépí
tésével, a  bizalmiak közreműködésével érjék el, hogy 
mindenütt növekedjen az előfizetők száma. Ennék ket
tős haszna is van. Egyrészt eltűnnek a  fehér foltok. 
Magyarán szólva, így minden munkahelyre eljuthatna 
a lap. Másrészt a nagyobb példányszám többletbevé
telt is jelentene, ami valamelyest csökkentené a lap 
ofszet technológiával történő előállításával járó maga
sabb költségeket.

S mivel ugyanez elmondható a Népszaváról is, az 
előfizetők szervezésében, a lapok terjesztésében- számí
tunk olvasóink, mindenekelőtt az aktivisták nélkülöz
hetetlen) segítségére, melyet ezúton is köszönünk.

U h i F eren c  

felelős szerkesztő

Székesfehérváron, a  vasutasok Vörösmarty Művelődési 
Házában a  közelmúltban fotókiállítást rendeztek „Hazamegyek 
a faluimba” címmel. Rácz Endre győri fotóművész kiállítását 
Nagy Ottó, a Pintér Károly művelődési ház fotóklubjának ve
zetője nyitotta meg, majd a  művész életút járói, a  fotózás mű
helytitkairól beszélt a  hallgatóknak. Képünkön Rácz Endre 
mutatja be alkotásait.

K A R Á C S O N Y I E M L É K
Ilyenkor, karácsony előtt, amikor a MÁV nevelőotthonok

ban is az ajándékvásárlást tervezgetik a gyerekek, mindig 
eszembe jut egy régi emlék, egy kedves történet.

Tanítványaimmal a városba indultunk, hogy megvásárol
hassák a szüleiknek szánt ajándékot. Nagy pelyhekben hullott 
a hó. A  harminckét tanuló az úton azon töprengett, hogy Imi
vel lepje majd meg anyut, aput, nagymamát és a rég látott 
testvéreket. Valamennyien izgatottan nézegették a fényes ki
rakatokat. Tanácsot, ötletet adtak egymásnak a vásárlással 
kapcsolatban. Voltak, akik magukban tervezgettek: mi lenne 
a legszebb meglepetés, minek örülnének a szülők a legjobban. 
Az egyik üzlet előtt hozzám lépett a nyurga Fejes Rudi, és 
félénken elmondta nekem a tervét.

— Karcsi bácsi. Azt szeretném, ha a dicsérő levelet, amit 
majd én kapok, ne postán küldjék el a szüleimnek. Az a ter
vem, hogy szépen kiszínezem, és amikor édesanyámék már 
feldíszítették a karácsonyfát, én visszalopakodom, és a dicsé
rő levelet ráteszem a szüleimnek szánt ajándékra. Biztosan 
nagyon megörülnek majd ennek.

Én a meghatottságtól nem tudtam szólni. Magamhoz szo
rítottam bozontos fejét, és beleegyezően bólintottam.

' Sokszor elmeséltem már ezt a történetet tanítványaimnak 
karácsony előtt, amikor ajándékvásárlásra készülődnek. A  szo
kásokhoz híven az idén is felragasztották a tábla szélére a 
gyerekek a zöld kartonból kivágott fenyőfaágat, és minden 
nap számolgattuk az egyéni lapokon, hogy kinek hány jó 
osztályzat szükséges még ahhoz, hogy dicsérő levelet kapjon. 
Éppen erről beszélgettünk az osztályommal, amikor üdvözlő 
lapot hozott a postás. Rudi, aki azóta már családapa lett, küld
te el jókívánságait, kívánva mindannyiunknak kellemes ka
rácsonyi ünnepeket. Ügy látszik, ő sem felejtette el azt a régi 
karácsonyi történetet. Lehel Károly nevelőtanár

S A JT Ó S Z E M L E

Mit írnak rólunk?
Vasutasok munkájáról,

helytállásáról, példamutató
szolgálatáról, önkéntes társa
dalmi munkájáról szólnak az 
itt következő írások, amelye
ket megyei újságokból és a 
Határőrség lapjából válogat
tunk.

Déli Hírlap
A leni nvárosi vasútállomás 

környéke kész táborhely. Piros 
lakókonténerek, vágányokra 
állított lakókocsik jelentik az 
otthont annak a több száz 
embernek, akik a  vasútépítés
sel és biztosi táberedezések 
szerelésével jegyezték el ma
gukat.

A Nyékládháza—Tiszapal-
konya közötti vasúti szaka
szon csak éjszaka járnak a  te
hervonatok. A személyforgal
mat vonatpótló autóbuszok 
bonyolítják le. Nappal e va
sútvonal újjáteremtője a te
rep.

A villamosításhoz teljes pá
lyarekonstrukciót kell végre
hajtani, meg kell építeni a 
modem biztosítóberendezése
ket és a villamos felsővezeté
keket. Má j usban szinte még 
megvalósftha lattannak tűnt ez 
a  program. A 13 kivitelező 
vállalat példásan játszott egy
más kezére, hogy ez a 350 mil
liót érő beruházás még az 
idén valóra váljon. A munka 
oroszlánrészét a  csehszlovák 
EZ Vállalat munkásai vállal
ták.

Jövőre folytatják a villamo
sítást Leninvárostól Tiszapal- 
konyáig. Az eredeti tervhez 
viszonyítva, másfél évvel ko
rábban elkészülnek a  korsze
rűsített vasútvonallal. A szá
mítások szerint igen jelentős 
energiamegtakarítást eredmé
nyez, hogy a dízeleket villa
mos mozdonyok, váltják fel. 
Az összeg évente több mint 
másfél millió forintot jelent.

Csongrád m egyei 
Hírlap

A nagylaki határállomás 
MÁV-épülete már nem felelt 
meg a korszerű követélmé
nyeknek. Ezért került sor a 
felújításra. A MÁV Épület- és 
Hídfenntartó Főnökségnek 6- 
os, makói építésvezetőségén 
Oláh Tibor építésvezető is
mertette az* eddig elvégzett és 
a még hátralevő munkálato
kat.

— Mivel műemlék jellegű 
létesítményről van szó, az Or
szágos Műemléki Felügyelőség 
javasolta, hogy a  korszerűsí
tést az eredeti külsőnek meg
felelően hajtsuk végre. Eddig 
a  44 és fél méter hosszú külső 
falakat és a  több mint 11 mé
teres keresztifalakat szigetel
ték a November 7. és a  Béke 
szocialista brigádok tagjai. Fo
lyamatosan haladnak a belső 
átalakítások is. Három, egyen
ként háromszobás összkomfor
tos szolgálati lakás is készül. 
A mintegy 100 négyzetméter 
alapterületű épületben helyet 
kapnak még a várótermék, 
irodák és a  szociális helyisé
gek. Az idegenforgalmi szem
pontból is fontos létesítmény 
felújítási költsége közéi 2 és 
fél millió forint.

Hajdú-Bihari Napló
A debreceni és a környéki 

gyerekeknek már eddig is sok 
Örömöt, maradandó élményt 
adott a jelentős társadalmi 
összefogással megvalósított út
törővasút. A felnőtteknek és 
gyerekeiknek egyaránt kelle
mes kirándulási, szórakozási 
lehetőségeket nyújtó, Debre
cen és Hármashegy alja között 
közlekedő vonat méltán büsz
kesége városunknak. Az úttö
rővasút persze úgy igazi, ha 
szerelvényein úttörő-vasuta
sok teljesítenek szolgálatot

A Magyar Úttörők Szövet
ségének debreceni városi el
nöksége kezdeményezésére e 
feladatra kezdték meg Deb
recenben a kiválasztott/ úttö
rők felkészítését. Az október
től hat hónapon át tartó ú-t- 
töróvasutas-képzésnek a Ne
velési Központ általános isko
lája, úttörőcsapata ad otthont 
és a gyerekek Kígyós László 
nyugalmazott MÁV -főfelügye
lő irányításával tanulják meg 
mindazt, ami felelős szolgála
tuk ellátásához nélkülözhetet
len.

Zalai Hirlap
Két hónap híján negyven 

évet töltött el a vasútnál Mo- 
ráczi Viktor Zalaegerszeg ál
lomás áruirányítója.

A szakszervezeti munkában 
a  vasutas-szakszervezet meg
alakulása, 1945 óta vesz részt, 
többször viselt tisztséget, több 
évtizedes kiemelkedő munká
jáért november 4-én a Szak- 
szervezeti Munkáért kitünte
tés arany fokozatát vette át 
Budapesten.

— Sok mindent elértem az 
életben — mondja magáról. 
— Ügy éreztem, a dolgozó em
berért szólni, érte kiállni kö
telesség. A vasút vezetősége 
és a szakszervezet nagyon so
kat tett a vasutasok élet- és 
munkakörülményeinek javítá
sáért, de feladat még van elég.

Maráczi Viktorról évtizedek 
alatt egyöntetűen kialakult a 
vélemény, hogy soha nem volt 
fáradt, ha a vasutasok jogos 
érdekvédelemről volt szó.

— Voltak nehézségei szóki
mondó természete miatt?

— Nem. Véleményem- sze
rint a politikailag érett veze
tő nem őriz sértődöttséget ma
gában egy-egy lezárt vita 
után. Sokat kaptam a vasút
tól. Elismerték a munkámat, a 
szakszervezeti tevékenysége
met. Ügy érzem, érdemes volt 
becsülettel dolgozni, vitázni, 
amikor szükség volt rá. Ez
után se lesz másként.

Népújság  •

Az illetékesek, no meg az 
üzemeltetők, évek óta sürget
ték a Szalajka-völgyi kisvasút 
korszerűsítését, mert a  régi 
vágányok, no meg a  pöfögő- 
nyögő mozdonyok egy-egy sze
zonban alig bírták a forduló
kat. A turisták száma is nőt- 
tön nőtt Évente mintegy két
százezer utast szállított — bát
ran mondhatni — a Büjkkhöz, 
a táj szépségéhez, romantiká
jához tartozó kisvasút.

Szilvásváradtól a Szalajka- 
völgyön át IstáUóskő aljáig 
közlekedik ez a vonat. Az üze
meltető, a  Mátrai Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság azon

ban belátta, hogy a  pályasza
kasz felújítása már halasztha
tatlan. Saját anyagi erőből 
azonban nem futotta volna a 
milliókat is felemésztő mun
kálatokra, így állami támoga
tással célcsoportos beruházás
ként kezdtek a kivitelezéshez. 
A mintegy 12 millió forintos 
beruházással felújított erdei 
vasút sok munkát, energiát 
igényelt. Kialakították a meg
állóhelyéket, új telefonvonalat 
építettek, biztonságosabbá tet
ték a pályái

Egy biztos: a kővetkező sze
zonban a kisvasút tovább él.

Határőr
1976. május 9-én alakult 

meg a  tompái vasútállomás 
101. számú őrházának önkén
tes határőrcsoportja, 13 fővel. 
Azóta majdnem megkétszere
ződött a létszámuk. De nem
csak többen lettek, munkáju
kat is jóval eredményesebben 
végzik. Többségük a MÁV al
kalmazottai, d)e ÁFÉSZ- és 
•tsz-dclgozó is tartozik a  cso
porthoz. Legtöbbjüknek mun
kájuk jellegéből adódóan nagy 
lehetőségük van idegen sze
mélyek jelzésére vagy elfogá
sára. Többen segítették közü
lük érékes jelzéssel a  határ
őrök munkáját. Simola Má
tyás 2 határsértőt fogott, Er
dőst István egyéb elfogásban 
működött közre.

Eredményes tevékenységü
ket méltatta a kiskunhalasi 
határkerület politikai osztály
vezetője, és ünnepélyesen át
adta ‘ vezetőjüknek, Erdősi 
Istvánnak, a Kiváló határőr 
jelvényt és az erről szóló ok
levelet, amellyel a  csoportot 
jutalmazta a BM Határőrség 
országos parancsnoka. Az ön
kéntes határőrök közül Dus- 
(notki József és Kollár Mátyás 
MÁV-dolgozó, valamint Hor
váth János ÁFtBSZ-dolgozó 
kapott kiválóhatárör-jelvényt. 
•Szabó G. László, Adám Sán
dor és Neszvecskó Mihály 
eredményes munkáját határ- 
őr-emlékplakettél ismerték él. 
Kubics Antalné, Márki János, 
Kovács Dezső és Gáspár Ist
ván oklevelet és tárgyjutalmat 
kapott.

Vas Népe
A „Kiváló véradóüzem” 

díszoklevelet kapta meg a Ma
gyar Vöröskereszt országos 
vezetőségétől és a Vértransz
fúziós Intézettől a szombathe
lyi járműjavító pácsonyi 
üzemegysége. Az üzem dolgo
zóinak több mint negyven 
százaléka adott három éven 
keresztül folyamatosan és té
rítésmentesen vért. Az orszá
gosan is kimagasló eredmény 
elsősorban a 14 szocialista bri
gádnak köszönhető.

Nemcsak a  véradásban, a 
vöröskeresztes munka más te
rületein is jeleskednek a  pá
csom yiak. Az egészséges élet
módra nevelés korántsem tan
folyamok és továbbképzések 
keretében érvényesül, hanem 
egészségügyi őrjáratokat szer
veznék. üzemlátogatásra, ün
nepségre hívják az idős nyug
díjasokat, & jő a kapcsolatuk 
az olaszfái úttörőkkel, akik 
műsorral szerepelnek a vörös** 
keresztes-rendezvényeken.

Összeállította:
Hegedűs Ferenc

Tavaly még diák volt

Volt miért
megszenvedni

Kerekes István vonatme- I 
nesztő térfelvigyázó tavaly I 
még diák volt. Akkor vé
gezte el Záhonyban a vas- 

I útforgalmi szakközépisko- 
lát 19 társával együtt. Ti- f 
zenketten a .helyi üzem- 
igazgatóságnál dolgoznak, a I 
•többiek más igazgatóságok
nál kaptak beosztást. Akik 
ismerik őket, azt mondják: 
jól járt aj vasút ezekkel a 

{ derék fiatalokkal.
— Én is szerencsésnek i 

I tartom magam, amiért ezt a !
munkahelyet választottam ] 
— szól Kerekes Pista, s ki- I 
jelentését meg is indokol- 1 
ja: — Simán beilleszked- I 
fém, mivel édesapám is 

! ‘vasutas — váltókezelő —, 
és az ő tanácsa, útmutatása 

\ jól kiegészítette az iskolá- 
| bán tanultakat. Jánkmajtis- I 

ról kerültem egyébként Zá- I 
honyba.. .

Gyerekkorában mozdony- j 
vezető szeretett volna len
ni, de nem bánta meg, hogy j 
a  forgalomnál kötött ki vé- í 
gül is. Az iskola után ko- j 

i csifelíróként ismerkedett az 
átrakókörzet mozgalmas 
világával. Az önállósító 
szakvizsga után naplózó 
forgalmi szolgálattevő lett, i 
s élete legszebb pillanatán j 

I nak tartja, amikor feltette s|  
j először a vörös sapkát.

— Ügy éreztem, hogy .
I nincs nálam fontosabb sze- j 
| mély, főként akkor, arrni*
I kor az én jelzésemre indul- 1 
| tok el a vonatok — meséli i 

annak a napnak a történe- !
I tét.

Különös érzés töltötte él 
; akkor is, amikor ő, az ifjú 
i első ízben, rendelkezett. Az I 
; idősebbek tudomásul vet- I 

ték, hogy egy-egy vágányát ! 
beállításánál pardon nem [ 
lehet. Voltak, akik azt ' 
mondták: „a diák már meg- .

' szenvedett a beosztásáért”, [ 
| ám olyanok is akadtak, ■
• akik eléggé sértő módon j 

mazsolának -titulálták; a  j 
kezdőket. Az idő múlásá- \

| val azonban elmaradtak az [
! ilyen megjegyzések.

Otthon a  családban és az . 
ismerősök körében a  fize- j 

| tés is „¡rang”-ot ad.
— Kezdő koromban 2200 1 

j forintot kaptam, majd az j 
! önállósító vizsga után há- j 
| rom és fél ezret kerestem, 1 
j most pedig összejön havon- i 
| fa a hat és fél ezer forint — j 
| magyarázza. — A más pá- :
! lyát választott társaim en- | 
I nek talán a felét se keresik j 
I meg. . .  (szőgyéni)

Kis karácsony, nagy karácsony. . .
(Németh Judit rajza) 

a

— Gondolok a jövő szilveszterre i s . . .
(Kesztyűs Ferenc raj»)
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Mór Világ Kupa-pontokért:

tott a Tokaj Express
MAROS MAGDA KAPTA A NAGY ÁRPÁD VÁNDORDÍJÁT

Szorongatták éppen elegen 
a kezét Kolczonay Ernőnek, a 
Tokaj Express nemzetközi 
párbajtőrvívó verseny idei 
győztesének, annyian azonban 
aligha, ahányan tették ugyan
ezt dr. Nedeczky László jobb
jával. Joggal. A rangos sport- 
esemény életrekeltőjének, fő
szervezőjének valóban kiemel
kedő érdemei vannak abban, 
hogy ez az egykoron szerény 
kis viadalnak induló párbaj
tőrverseny az esztendők során 
a fegyvernem egyik legkiemel
kedőbb, legrangosabb esemé
nyévé nőtte ki magát. Bár a 
jubileumi, a tizedik vívótomát 
egy évvel ezelőtt rendezték, 
bizonyos értelemben az idei 
verseny is mérföldkőnek szá
mít a Tokaj Express történe
tében. A december 6-án és 7- 
én lebonyolított küzdelem ez
úttal első alkalommal folyt 
Világ Kupa-pontokért. . .

— Nagy öröm számunkra — 
jegyezte meg dr. Nedeczky 
László a  viadalt megelőző saj
tótájékoztatón —, hogy a 
Nemzetközi Vívó Szövetség 
(FIE) végre-valahára A-kate- 
góriás versennyé emelte a ta
lálkozónkat. Ez magyarán 
annyit jelenít, hogy a Martini 
Kupa, a Spreafico-emlékver- 
seny, a Berni Nagydíj és még 
néhány kiemelkedő párbajtőr- 
verseny társaságában a Tokaj 
Express eredménye is beleszá
mít az úgynevezett Világ Ku
pa-pontversenybe. A nemzet
közi szövetség régi, francia ve
zetése korábban azzal vetette 
el fölvételi igényünket, hogy 
a versenyt túlságosan korán, 
az idény elején rendezzük. A 
mostani olasz vezérkar viszont 
— általános helyeslésre — ép
pen ezt a korai időpontot tar
totta az esemény fő vonzere
jének. Hiszen Budapestre az 
egész párbaj tőr világ eljön.. .

Eljött volna az idén is, ha 
nem szól közbe a  zord időjá
rás. De közbeszólt, így aztán 
nem dőlt meg a 213-as hazai 
nevezési csúcs — „csak” 191 
párbajtőröző állt a budapesti 
Sportcsarnok pástjaira. A 
nagy hó miatt nem jöhetett 
Magyarországra a tizenöt ta
gú svájci csapat (a tavalyi 
győztes Gigerrel az élen), s 
ugyanilyen okok marasztalták 
otthon az olimpiai és világ
bajnok svéd Harmenberget is.

Persze, azért nem lehetett 
panasz a részvevőkre, hiszen 
mégiscsak ott volt a  rajtnál 
az olimpiai és világbajnok 
nyugatnémet Pusch, a világ
bajnok francia Riboud, a sok 
nagy versenyen győztes cseh
szlovák Jurka, a müncheni 
olimpiai bajnokcsapat tagja, 
dr* Osztrics István, e a  későb
bi győztes, olimpiai és VB- 
ezüs termes Kolczonay Ernő,

A Nagy Árpád vándordíját az 
év legeredményesebb magyar 
női sportolója, a  moszkvai 
olimpia női tőr egyéni verse
nyének ezüstérmese, Maros 

Magda kapta
hogy csak a legismertebbeket 
említsük.. .

Szép csörtéket, látványos 
találatokat, izgalmas jelenete
ket láthatott a  kétnapos ver
senyre kilátogató szurkoló, sőt 
a televízió jóvoltából a vasár
napi döntőt megtekintő tv
néző is.

Az idén is nagyszerű vívó
fesztivált rendezett a Buda

pesti Vasutas Sport Club a 
Magyar Vívó Szövetséggel kö
zösen, a MÁV Vezérigazgató
ság és a Vasutasok Szakszer
vezete hathatós anyagi támo
gatásával. S ez egyszersmind 
jelzi: az utóbbi időben gon
dokkal küszködő budapesti va
sutasvívók célja továbbra is 
az, pillérei maradjanak a ma
gyar vívósportnak.

A XI. Tokaj Express vég
eredménye : 1. Kolczonay Ernő 
(magyar), 2. Székely (magyar). 
3. Pusch (NSZK-<beli), 4. Máz
zam (olasz), 5. Riboud (fran
cia), 6. Gardas (francia)/ 7. 
Jurka (csehszlovák), 8. Szabó 
(román).

A MALÉV és a British Air
ways különdíját, amelyet a 
döntő legfiatalabb versenyző
jének ajánlottak föl, a  tizen
kilenc éves Angelo Mazzoni 
kapta. A Nagy Árpád vándor
díját — az elmúlt esztendőhöz 
hasonlóan — a moszkvai olim
pián elért teljesítményéért Ma
ros Magda vehette át. A dr. 
Csanádi György ifjúsági ván
dordíját, amelyet a BVSC húsz 
éven aluli legeredményesebb 
vívójának ítéltek oda, Sirüca 
Csaba kapta. A rendezőség 
különdíjával jutalmazták Jo- 
ha/nn Harmenberget, a moszk
vai olimpia bajnokát és Edu- 
ardo Mangiarottit, minden 
idők legeredményesebb olasz 
vívóját.-

Pilhál György

Szabad szombatokon 
úszni tanulnak

A Kőszegi MÁV Nevelőott
hon tervcélkitűzései között 
szerepel, hogy a nyolcadik 
osztály befejezéséig minden 
gyerek megtanuljon úszni. 
Ennek érdekében — amíg el
készül a  szombathelyi fedett 
uszoda — szabad szombato
kon Sopronba járnák a  Lő vé
rek alján levő gyönyörű uszo
dába. Az utazási költségek
hez nagybani hozzájárultak a 
nevelőotthonit patronáló szo
cialista brigádok.

— Ajándékcsomag. A Buda
pest-Déli pályaudvar II. Rá
kóczi Ferenc szocialista bri
gádja 1500 forint értékű 
ajándékcsomagot adott át a 
kőszegi nevelőotthon, növendé
keinek. A csomagból minden 
csoportnak jut a  fenyőfája 
alá ajándék.

Találkozó 
20 év után

Régmúlt időkre emlékeztek 
a GV egykori dolgozói

A húsz évvel ezelőtt meg
szűnt gazdasági vasutak egy
kori dolgozói részvételével no
vember 28-án, a Nyugati pá
lyaudvar Utasellátó éttermé
ben1 találkozót rendeztek, 
amelyen 120-an jelentek meg, 
köztük Gyócsi Jenő, a vas
utas-szakszervezet elnöke, a 
gazdasági vasutak egykori 
igazgatója is.

A találkozó résztvevőit Pe
rei József, az egykori főköny
velő köszöntötte, majd mél
tatta az esemény jelentőségét. 
Utána vacsorán látták vendé
gül a  megszűnt gazdasági vas
utak ma már többnyire nyug
díjas dolgozóit

KONYVISMERTETES
Irving Stone:

Ellen ség  a házban
Csöppet sem lepne meg, ha 

a - Magyarországon is jól is
mert író, Irving Stone Ellen
ség a házban című regénye az 
év könyvsikereinek egyikévé 
nőné ki magát. Főhőse, a  — 
fényképek tanúsága szerint — 
szikár,, magas, korán kopaszo
dó Eugene Debs, az Egyesült 
Államok szakszervezeti moz
galmának kiemelkedő szemé
lyisége, aki konok következe
tességgel, gyakran kétségektől 
gyötörten sem mondott le éle
te nagy álmáról: az amerikai 
vasutasok egységes szakszer
vezetének megalakításáról.

Irving Stone kitűnő író, ösz- 
szefogottan szerkeszt, könyvé
nek lapjairól mégis széles tár
sadalmi tabló bontakozik ki 
előttünk: család és közélet, 
megfeszített munka és meghitt 
beszélgetések, szerelem és bol
dogtalanság, győzelmek és

K E R E S Z T R E J T V É N Y

börtönrácsok. S mindennek a 
hátterében a századforduló 
környékének dinamikusan fej
lődő gazdásági élete, amikor a 
társadalmi összecsapások még 
a maguk nyerseségében törnek 
a felszínre. Stone regénye ér
dekfeszítő olvasmány, a törté
nelem egy nálunk eddig ke
vésbé ismert darabkáját hozza 
hozzánk. S mindezt a vérbeli 
regényíró eszközeivel, pergő 
cselekménnyel, árnyaltan jel
lemzett szereplők sokaságával.

Eugene Debs az amerikai 
munkásmozgalom nagy alakjai 
közé tartozik. Ha voltak is té
vedései, következetes pályát 
futott be, soha, egyetlen pil
lanatra sem kereste a  köny- 
nyebb megoldást, fanatikusan 
vállalt minden megpróbálta
tást a vasutasok érdekében. 
Makulátlan életét látva joggal 
mondhatta róla Dos Passos, 
hogy az emberiség szerelmese 
volt, Upton Sinclair pedig tö
mören a „szocializmus Keresz
telő Szent Jánosának” nevezte. 
Lehet, hogy mindez igaz.

V ízgrin tw i 1. Ab  élőm unka Jobb 
k ihasználását segíti. 13. G yerm ek. 
14. . . .  Augus.be (1640—1917) fran 
cia szobrász, 15. B oráró l h íres 
község, v é sek  nélkü l. Iá. Vörös 
bor. 18. H áziá lla t h ím je . 19. Vi
gyáz rá .  20. N épvándorlás k o ra 
beli n ép . 11. Szovjet város. 22. 
R ápakol. M. K eleti m éltóság. 26.

Nem egészen könyörgés. 28. Be
széd. 29. G. I. 30. A rom a. 32. B<e-. 
c ózott n ő i n év . 33. V áros M arok
kóban. 35. A. E. N. 36. K utya. 
28. A  m oham edánok  szen t köve. 
39. B orsod m egyei község. 40. É tel
ízesítő. 41. Végtelenül ring . 43. K e
m ény kőzet. 45. Esete, b a ja . 47. 
N um ero. 48. A sz tád u m  vegyjele.

49. Nem  bokra im . 51. H olnap azt. 
53. H ang talanu l m ulat. 55. Nem 
rosszabbá. 56. N ád  a  szélben. 57. 
V áros az  ND K-ban. 58. I ly en  szám  
is  van. 60. V égtelenül lehel. 62. 
M egyeszékhely. 64. Bogáncs. 65. 
N ői név. 67. A  tu d a to t ez h a tá 
rozza meg.

Függőleges: 2. V áros a  Szovjet
un ióban. 3. K özépkori norvég vá
ros. 4. . . .  um pur. 5. Európád nép. 
6. Székesegyház. 7. Vizenyő, víz
kö r. 8. Keserv. 9. C sontokat k ö t 
össze. 10. R itka  nő i név . 11. P a 
lesztin v á ro s voát. 12. K im ondott 
betű . 16. Ez Is a  vízszin tes 1-ben 
je lö lt célt seg íti. 17. V íziállat. 19. 
K érdő névm ás. 23. Félig  ázik. 24. 
Nem  k ed v elt ház . 25. K ülönleges 
gépkocsi (fon.). 27. K ellem es ízű. 
29. A frikai állaim. 31. N adir e llen
téte . 33. Község B orsod m egyé
ben. 34. Segít azonos betű i. 37. Ró
mád franci kocsi. 42. A frik ai ál
lam fő. 44. K özvetlenül eléje. 46. 
Ez ceruza. 49. Lapozgat. 50. I. B. 
52. Viisszaönit! 54. L ekéret. 55. Mo
dern  éneklő hang . 59. V égek nél
k ü l gyors. 60. Fa levé lnek  v an . 61. 
M ezőgazdasági szerszám . 63. N yí
lás. 65. Háziáffiliat. 66. Névelő. 68. 
Szem élyes névm ás.

B eküldendő: v ízszin tes 1. és füg 
gőleges 16.

B eküldési h a tá rid ő : 1981. ja 
n u á r  5.

Az előző k e resz tre jtvény  helyes 
m egfejtése: Az erkö lcsi és anyagi 
m egbecsülés m ércéje  a  te ljes ít
m ény  legyen.

Bgy-egy könyvet n y e rtek  lapunk  
24. szám ában m egjelent kereszt- 
re jtv én y  he ly es m eg fe jté séért: 
Sparing  László. Szom bathely, Sa- 
vairiia té r  l /g ; Z im ányi Frigyes, 
B udapest, K uny Dom okos u. 19.;. 
BéTifceM Zsoltfcné, B udapest. Bocs
kai u . 7.; K ovács László, A jka 
á llom ás; Fetflcó Gyula, Kem ecse. 
V asú t u . 7.

(Kossuth Könyvkiadó, 1980.)

Madár János:

Várakozás
Sínek kattognák. 
Kibeszélik 
a messziség 
szivdobbanásnyi 
érkezését.
Arcod
forradalmát, 
meg-megcsillanó 
örömét 
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Közöljük Kedves Olvasóink
kal, hogy a Magyar Vasutas 
25. száma — tekintettel a ka
rácsonyi és az újévi ünnepek
re, valamint az év végi mun
kaszüneti napokra — a 26. 
számmal összevonva, decem
ber 20-án, 12 oldal terjedelem
ben jelenik meg. Legközelebb! 
lapunk január első felében ke
rül olvasóink kezébe.

— Politikai könyvnapok. A 
19. politikai könyvnapok He
ves megyei rendezvényeinek 
nyitóünnepségét Hatvan állo
más könyvtárának előcsarno
kában rendezték. A megjelen
teket Szokodi Ferenc, a váro
si pártbizottság első titkára kö
szöntötte, majd dr. Sipos Ist
ván, a Heves megyei pártbi
zottság titkára méltatta a poli- 
kai könyvnapak jelentőségét. A 
megnyitó után dr. Sipos István 
a politikai könyvek terjesztésé
ben. élen járók részére okleve
let adott át. ^

— Vetélkedő. Hatvan állo
más oktatótermében, a Magyar 
—Szovjet Baráti Társaság hat
vani tagcsoportja a szocialista 
brigádok részére szellemi ve
télkedőt rendezett, Hősök vá
rosai, városok hősei címmel. A 
vetélkedőn 15 brigád vett részt. 
A győztes a Zrínyi Miklós bri
gád lett.

Pápa és a Bakony. Ezzel a 
címmel rendezett vetélkedőt 
Pápa állomás közművelődési 
bizottsága és á Jókai Művelő
dési Ház a vasutas ifjúsági 
Mubban. A vetélkedőn a város 
vállalatainak öttagú csapatai 
is részt vettek. A győztes a Bé
ke forgalmi-kereskedelmi bri
gád lett. Jutalmuk: 750 forint 
értékű könyvutalvány.

— Munkásgyűlés. A szolida
ritási hónap keretében a  nagy- 
kanizsai üzemfőnökségen mun
kásgyűlést rendeztek, amely
nek szónoka Temesvári Andor, 
a városi pártbizottság képvi
selője volt. Méltatta a  béke
mozgalom 30. jubileumát.

— Télapó-ünnepség. Decem
ber 2-án, a  nagykanizsai 
üzemfőnökség ifjúsági klubjá
ban télapó-ünnepséget ren
deztek a vasutasok gyermekei 
részére, a Kodály Zoltán Mű
velődési Házban. A gyereke? 
két egy fővárosi bábegyüttes 
szórakoztatta.

— Nyugdíjas találkozó. Sajó- 
szentpáter állomás nyugdíjas- 
esopartja találkozót rendezett 
a közelmúltban tagjai részére. 
Zsámba Tibor, a  kazincbarci
kai üzemfőnökség szb-titkára 
tartott beszámolót a  főnökség 
munkájáról és a nyugdíjasok 
gondjairól. A megbeszélés után 
a megjelenteket a szakszerve
zeti bizottság megvendégelte, j

— Szabás-varrás tanfolyam. 
A hatvani vasutas Liszt F e -! 
renc Művelődési Ház vezető- i 
rsége novemberben szabás-var- 
rás tanfolyamot szervezett,' 
amelyre 25 vasutas nő jelent
kezett. A tanfolyam vezetője 
Chikán Melitonné. A művelő
dési ház vezetői jövőre egy 
kézimunkaszakkör beindítá
sát is tervezik.

— Határforgalmi verseny. 
Lökösíháza állomás kultúrter
mében ünnepi termelési ta
nácskozást tartottak abból az 
alkalomból, hogy a  Curtdci 
román—magyar határállomás 
MÁV dolgozói 1977 óta immár 
ötödik alkalommal lettek az 
elsők a  határforgalmi verseny
ben. Ebből az alkalomból Rácz 
Kálmán, a szegedi igazgató
ság üzemviteli osztályának 
helyettes vezetője mondott ün
nepi beszédet, majd átadta a 
munkaversenyben élen járó 
dolgozóknak az erkölcsi és az 
anyagi elismeréseket.

— Kiállítás. A záhonyi üzem- 
igazgatóság szakszervezeti bi
zottsága mellett működő nő
bizottság kezdeményezésére ké
zimunka-kiállítást rendeztek 
Záhony állomás kultúriváróter
mében. A körzetben dolgozó 
lányok és asszonyok 81 alko
tását mutatták be.

— Hobbikiállítás. A közel
múltban a ferencvárosi mun
kásszálláson színvonalas hob- 
biflriállítáist rendeztek. Bemutat
ták a szabad időben készült 
kézimunkákat, grafikákat, és 
egyéb ötletes lakásdíszeket.

• — Emlékünnepség. Hámán 
Kató születésének 96. évfordu
lója alkalmából, december 2- 
án, a hatvani csomópont 
KISZ-szervezete emlékűmnep- 
séget rendezett az egy éve fel
avatott emléktábla előtt. Bur
ján József, a KISZ-bizottság 
tagja méltatta Hámán Kató 
munkásságát, majd a fiatalok 
a tábla előtt elhelyezték a ke
gyelet koszorúit.

— Télapó-est. A miskolci 
járműjavító két KlSZ-alapszer- 
vezete december 4-én és 6-án 
a dolgozók gyermekei részére 
télapó estet rendezett. A kicsik 
dalokkal, versekkel várták a 
télapót, aki • mindenkit meg
ajándékozott. Utána mesefil
meket vetítettek a ' gyerekek
nek.

— Nyugdíjasok találkozója. 
A hatvani csomópont szakszer
vezeti bizottságának nyugdíjas 
csoportja a közelmúltban ta
lálkozót rendezett a vasutasok 
Liszt Ferenc Művelődési Há
zálban. A mintegy kétszáz nyug
díjast Málnás István, a cso
port vezetőségének tágja kö
szöntötte, majd Patai János, a 
nyugdíjas szakbizottság tagja 
értékelte a  hatvani nyugdíjas 
csoport munkáját. Utána a 
művelődési ház zenekara — 
Ángyán Jenő vezényletével — 
szórakoztatta a vendégeket.

Halálozás
Barabás László, a budapesti 

igazgatóság műszaki-gazdasá
gi tanácsadója december 2-án, 
58 éves korában elhunyt. 1938- 
ban lépett a  MÁV szolgálatá
ba. Több évtizedig vezetői be
osztásban dolgozott különbö
ző szolgálati helyeken, például 
a józsefvárosi és a ferencváro
si pft-főnökségen. Közben po
litikailag és szakmailag is ké
pezte magát. Elvégezte a Köz- 
gazdasági Egyetemet.

1975-ben került a budapesti 
igazgatóságra, ahol haláláig 
dolgozott. Eredményes munkás
ságát több kitüntetés, köztük a 
Kiváló vasutas és az Érdemes 
vasutas is fémjelzi.

Barabás Lászlót december 
10-én helyeztek örök nyuga
lomra a Rákoskeresztúri teme
tőben.

Lakáscsere
Elcserélném  e g y  p lusz  k é t fé l

szobás exUcélyes, összkom fortos, 67 
négyzetm éteres, h ívó liftes MÁV- 
béiflia'kásamat k isebb tanácsi össz
k o m fortosra  v a su tas  dolgozóval. 
K izárólag  Ú jpest, A rad i u. és kö r
n y ék e  érdekel. É rdek lődn i tehet 
egész n a p :  Soós B éla, Bpest, Rá
kos ú t  102. VI. 40.

E lcserélném  fö ldszin ti egy szo
b a  kom fortos, 40 négyzetm éter 
adaptenttlétű, k e r te s  M AV-bérfaká- 
som at n ag yobbra  (B udapest X.. 
Rákos, MÁV-Oakórbelep, V. épület). 
É rdek lődni teh e t: 68-04 vagy 572- 
483 telefonon , S e k k e m é .

El cserélném  ak tív  v a su tas  dol
gozóval b u d ap es ti n ag y m éretű, 
jelenleg  fe lú jítá s  a la tt  á lló  szoba- 
konyfhás — k e ttő  szoba kom for
to ssá  is  á ta lak íth a tó  — M ÁV-bér- 
lak áso m at (Északi főm űhely  te 
lep) b u d ap es ti k o m fo rto s , tanácsi 
kezelésű garzonra  v agy  k is  m ére
tű  egyszobásra. É rdek lődni lehet 
egész n a p : 833-872. Szabó-HiaScás.

E lcserélném  k é t  szoba kom fortos 
M ÁV-bérLakásomat (Lehel piachoz 
közel) szo b a-k o n y h ás tanácsira . 
É rdeklődni egész n a p :  494-952.

E lcserélném  egy szoba kom for
tos, 35 négyzetm éteres , v irágos ud
v a r ra  néző tan á cs i b é rlakásom at 
legalább kétszobás tan ács i vagy 
M ÁV-bórlakiásra. É rd ek lő d n i m un
kaidőben  CL9—49. 17 ó ra  u tá n  a  853— 
738 telefonon, ’ vagy  he lyszínen : 
B udapest IX., H ám án  K ató  ti. 
12—14. IX . lépcső, n .  93. L azányi 
István .

E lcserélném  E gerben  levő, ú j la 
kó telep i k é t  szoba összkom fortos 
lak áso m at hasonló  bu d ap esti t a 
n ács i vagy  M Á V -bérlakásra. Ér
dek lődni: B udapest, K eleti pu. le
velez ¿¡iroda, 19-81 telefonon .

E lcserélném  b u d ap esti k é t  szoba 
összkom fortos szolgálati lakáso
m at m ásfél v agy  egy szóba össz
kom fortos tan ácsi lak ássa l B uda
p est te rü le tén . É rdek lődn i lehat 
18 órátó l a 414-572 telefonom M ar
ton, vagy  487-003 Müklósmé.

E lcserélném  b u d a i kétszobás ta 
nácsi, 55 négyzetm éteres, IV. em e
leti. liftes, udvari, nap fényes, gáz
fű téses lak áso m at nagyobb, leg
a lább  1 +  2 félszobás összkom 
fortos vagy gázfű tésű  budapesti 
tanácsi, vagy MÁV -b é rla k ásra . Ér
dek lődni le h a t  napköziben a  94-26 
üzem i vagy  220- 660/121 városi te 
lefonszám on.

E lcserélném  B u d ap est XVH. ké r.. 
C entenárium i lakó te lepen  levő 1 
+  2 félszobás, p lusz  étkezős, gáz
fű téses, . I. em eleti, 57 négyzet- 
m éteres ö rök lakásom at a  V ili. k e 
rü le tb en  levő M Á V -bérlakásra. É r
deklődni leh e t n a p o n ta  8—16 óra 
közö tt a  125-146 teHefonszámon.
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