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redményekben. és eseményekben gazdag évet � 

E 
hagytunk magunk mögött. Bár még nem ismer- § 
tek teijes niszletességgel az új gazdaságirányi• � 
tá8i rendszer második évének eredményei, a § 
hozzávetőleges becslések azonban azt sejtetik, � 

1M>S1II ha mérsékelt arányú is, de töretlen a népgazda- § 
adg fejlődése. A gazdasági Teform egyre inkább betöl• � 
ti funkcióját, a Teményre jogosít az elkövetkezendő § 
tt,eke,t illetően. § 

A vasút szállítási teljesítménye előreláthatóan ala- � 
eaonyabb lesz a tervezettnél. A lemaradás okai azcn. § 
oa.-n elsősOTban a vasúton kívül állók. A szállítási le• � 
maradást ellensúlyozza, hogy a műszaki-gazdasági mu- § 
tia.tók áltaiában kedvezően alakultak, armi a vasuta.s � 
dolgozók gazda&igosabb munkára törekvésének ered- � ményességét bizonyítja. § 

1969-ben tovább emelkedett a vasút műszaki-tech• § 
n.UcMzi azínvonala. A hálózat fejlesztésére 1225 millió � 
fOTintot -f<YrdítotJtunk, amelyből kiemelten említendő a § 
Budapest Nyugati pu.-Nyíregyháza vonal viUamosítá- � 
,a, Záhony átrakó körzet fejlesztése, Szolnok állomás § 
rekionstrukciója, Szajol-Debrecen vonal korszerűsíté- � 
w, Nyíregyháza-Záhony, valamint Rákos-Újszász § 
'OOll4l fejlesztése. Ezenfelül a vasúthálózat kOTszerűsí- § 
téllére 1200 millió foriwtot fordítottunk a közlekedési � 
koncepció által megszabott előírásoknak megfelelően. 

� A korszerű vontatás aránya az év végére megha. § 
!adta a 66 százalékot. Beszereztünk 36 nagy teljesítmé- § 
nva, 40 közép- ét kis teljesítményű Diesel-mozdonyt, � 
2 szerelvény 6 részes motorkocsit, 237 személy., 1803 � 
teher- é$ 10 fűtőkocsit. � 

Jfa n,em a kívánt mértékben is, de tovább javult a § 
azocíátis ellátottság. 1969-ben több öitözőt és mosdót � 
tu!Jt,a,1c át, illetve kezdték el az építését. lgy a debre- § 
oeni és a miskolci vontatási telepen, a Dunakeszi és a � 
Landler-jármii.javítóban, a gyöngyösi kitérőgyárban, § 
Béloéscsaba állomáson, Bátaszéken, Kom1,6n, Kiskun- � 
halason, Celldömölkön stb. A bérfejlesztésre előirány- § 
zott 3 százalék/cal szemben 3,6 százalék volt a realizált � 

§ fejle&ztés. § 
I Mindez az eredmény a vasutas dolgozók áldozatos § 
1 munkája révén volt elérhető. Köszönet mindazoknak, � 
� · akik k-ö;elességtudatból, hivatásérzetből a legnagyobb § 
§ nehézségek közepette ís derekasan helytálltak, akik a � 
� "/,étszámhlány miatt adódó többlet munkát is vállaiták. � 
§ Sokan mostoha munka.. és szociális körülmények kö- § 
� zött is dicséretes helytállásukkal magukkal ragadták � 
� az elcsii,ggedőket, igyekeztek példájukkal leszerelni a § 
� hangoskodókat, az elégedetlenséqet szítókat. � � A legnagyobb elismerés és köszönet mindazoknak, § 
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§ országban szinte egyedül mozgást biztosító vasút, be. � � töltse hivatását. Minden szolgálati ágnál megtaláljuk § § az elmúlt hetek neves és névtelen hőseit, akik az � � egész orszáq előtt megmutatták, mi a vasutasbecsület. § 
1 Nincs 5zó. amely méltán ecseulni tudná az ember- § 
§ feletti luir.cot az elemekkel. · Azok is csatasorba. á!Uek, i 

akik tegnap még :Jogos, 1Jaq1f jogtafan kllvetelése1tet s 
§ hangoztatva, a vasúttól kilépés gondolatával foglal- � 
§ koztak. Talán azok vetették le legelőbb a szolgálati � 
� ága;k közötti sovinizmus béklyó}át, akik teqnap méq a § 
§ legnagyobb hangon hirdették azt. Ha voltak, akik két- � 
� ségbe vonták, hoqy a 1-,asuta.sok tábora eqy nagy csa- § 
§ lád. most meg0115ződhettek annak iaazáról. � 
� S most itt állunk az új év küszöbén! A vasút 1970. § § �vi tervéről lapunk más hel,1én szólunk. De a száma- � 
� �o;ih!f !zt°¾ :��!� ��iuC:zót

es

::
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it � § A szakszervezet és a vasút vezetősége nemem,szer § � fordult az év folyamán a legfelsőbb szervekhez, kérve, i � hogy a<? erkölcsi elismerésen túl, an!}llgia.kban is jus- § � wn kifejezésre a vasutasok más szakmák dolgozóitól � 
§ eltérő, mostohább körülmények között végzett munká- � 1 ja. Az erőfeszítések - ha nem teljes mérl.ékben. is - § 1 de eredménnyel jártak. Egyrészt a népgazdaság anyagi 1 
§ alapjaiból, másrészt a vasút saját erejéből rövidesen § 
� sor kerülhet egy jelen,tős bérkorrekcióra. A túlmunka � 
§ megfizetésén, az éjjeli pótlék jelentős emelésén túl bi.. § i zonyos összeg jut a bérarányok javítására, egyes kate- � � góriák mun7«iköri bérének emelésére is. A bértömeg- § l gazdálkodás bevezetése azt jelenti, hogy a létszám.. � �- húinyb6l, illetve létszámmegtakarításb6l adódó bérek § :s mind,m kötöttség nélkül felhasználhatók lesznek. 1 1 Tovább folyik a munkaidő, helyesebben a túlmunka § § csökkentése úgy, hogy 1970 végére a legtöbb beosztás- § 1 ban nem lesz hosszabb a szolgálati idő havi 210, illet- � 
� ve heti 48 óránál. A 78 milliós szociális beruházáson § f túl a 1/, százalékos Onkéntes Támogatási Alapból 9,5 1 . � millió forintot fordítunk egészségügyi beruházásokra. § 1 Az eddigieknél nagyobb összeg jut a lakásépítkezések � 
� támogatására. További bővítés lesz a dolgozók ruhael- § 
; Mtásában. Reform alá kerül a szakoktatás, a v<l$Út � 
� egész oktatási rendszere. § 
§ 1970 mind politikailag. mind gazdasá.gi!aq tgen je- � § le!Vtős esztendő. Az év első felében ünnepeljük hazánk § 
� felszabadulásának 25. és Leni-n születésének 100. év- � 1 fordulóját. Ez lesz a harnuidik ötéves terv utolsó esz- § § tendeje, § 
� - A népgazdaság és a vasút éves tervei ismertek. Azok � 
� reálisak és megalapozottak. Rajtunk, vasutasokon is � 1 múltk, hogy milyen eredménnyel zárul az 1970-es esz. § 
11 tendó egyrészt népgazdasági, másrészt vasúti szinten. � � Január l-én kezdetét veszi a felszabadulási jubileumi § § verseny. Ki,..ki a maga munkaterületén a legnagyobb � 
§ lelkiifflleretesséagel és odaadással munkálkodjon sike. s 

1 
rén. Mentsük át 1969 munkalendületét az új évre is. � 'Ruun sok ezer tonna áru vár elszállításra, amelyek § " a hóakadályok miatt nem juthattak el rendeltetési � � helyúkre. § 

§ Ismerve a vasutas dolgozók hel,itállását. áldozat- § i készségét, bízvást hisszük, ho011 1970-ben is úrrá le- � is:la�nk minden nehézsér·, .• álljuk adott szavunkat, sf- � kerre visszük célkitúzé.Sl/?inket. 1 
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A vasút 1970. évÍ,terve 
a közpofiÍ� vezetőSég előtt 

A szakszervezet közppnti 
vezetősége december 29-i ülé
sen megtárgyalta a va,sút 
1970. évi tervét és a végre
hajtását segítő szakszervezeti 
tennivalókat. 

A vasút 1970. évi árufuva
rozási tervfeladata 111,5 mil
lió tonna, me'y megegyezik-az 
1969. évi várnató teljesít• 
ménnyel. Az áruszállítással 
kapcsolatos műszaki-gazdasá
gi mutatók általában kedve
zőbbek lesznek az 1969. évi
nél. A változatlan áruszállítás 
mellett a tehervonat-kilomé
ter 0,6 százalékkal csökken. 
melyet lehetővé tesz a sta ti
kus kocsíterhelés 0,3 tonnás 
növekedése, továbbá az áru
tonnakilométer 0,1 százalékos 
javulása. A tehervonatok át
lagos terhelése 1010 tonnára 
emelkedik. A korszerű vonta
tás részaránya eléri a 69,4 
százalékot. 

Az 1970. évi terv 395 millió 
utas e!száH!tásával számol. A 
viJlamosítás és dieselesítés ad. 
ta lehetőségek kihasználásá
val tovább növekszik az uta
zási sebesség. 

· körzet i ejlesztése, Buda
pest Déli pu., Debrecen 
állomás, Veszprém-külső 

pu. bővítése. 
Ezen f�ül a vasJkti vona.1-

hálózat korszerűsítésére 1281 
millió forintot irányoztak 
el.6, amelyből mintegy 300 ki
lométer vonal komplex fej
lesztését végzik el, a közle
kedés( koncepció áital meg
szabott fejlesztési előfrások
nak megfelélően. 

A vonalhálózat korszenisí
tés.e mellett egyre inkább 
előtérbe kerül a forgalom 
biztonsága. Ez tükröződik 
abban is, hogy a biztositó
és távközlő-berendezési f)Tog
rnm fokozása érdekében az 
1969. évi 160 millióval szem
ben 1970-ben 238 millió fo
rintot terveztek eTTe a célra, 
a nagyberuházások és vonal
korszerűsítés keretében vég
zett hasonló jellegű beruhá
zások mellett. 

Beszerresre kerül 24 villa
mosmozdony, 35 Diesel-moz
dony, 8 motorvonat, 250 sze
mélykoc!li, 25 k:alauzkocsi, 

. Az Elnöki Tanács 1963. évi 
34. sz. tvr. a 39/1963. (XII. 
26.) Korm. sz. rendelet és a 
2/1963. (XII. 26.) SZOT sz. 

szabályzat többe!k között elő
írja, hogy 

a dolgozók szociális és 
munkavédelmi ellátott
sága terén a múltból 
örökölt hiányosságokat a 
IIL ötéves terv végéig -
lehetőség szerint - fel 

kell számolni. 
A vasút a Vasutasok Szak
szervezetével egyetértésben 
kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a szóban forgó tervidő
szakban erre a célra legalább 
200 milliót fordít. 

Ennek a kötelezettségnek 
résre az 1970. évre megterve
zett 78 millió forint, amely 
14 millióval magasabb az 
1969. évi előirányzatnál. Ter
mészetesen- a nag11beruházá
sok keretében is jelentős ösz
szegeket irán11oztak elő ha
sonló célra. 

Egésuég(igyi beruházások
. (Folytatás a 2. oldalon) 

1200 fedett teher'k.ocsd és 800 ,-----------
nyitott teherkocsi. 

Köszönet 
a vasutas 

dolgozóknak 
Szakszervezetünk elnök. 

sége az új esztendő alkal
mából köszönetet mond 
minden vasutas dolgozónak, 
azért a lelkes, odaadó mun
káért, amelyet az elmúlt év 
folyamán végeztek. 

Külön köszönetét fejezi 
ki a hócsaták hőseinek, akik 
a legkegyetlenebb időjárás
sal dacolva, időt, fáradtsá
got nem ismerve, helytáll
tak és megbecsülést szerez
tek a magyar vasútnak, a 
vasutas hírnévnek. 

Ismeretes, hogy ma még 
az élet., a munka- és szo� 
ciális körülmények nem egy 
helyen és nem egyszer kí
vánnivalót hagynak maguk 
után, annál dicséretesebb 
tehát minden dolgozó mun
kája, helytállása. 

Az utóbbi évek, a különö
sen 1969 eredményei bizto
sítékok arra, hogy máT 
1910-től mind a bérezésben, 
mind a szociális ellátásban, 
a munkakörülmények javí
tásában fokozott léptekkel 
haladjunk előre: a jó mun
ka egyre kézzelfoghatóbban 
meghozza gyümölcsét. 

Szakszervezetünk és a 
vasút gazdasági vezetőinek 
eráfeszitése, párosulva a 
dolgozók sokszor megcsodált 
helytállásával, arra a re
ményre jogosítanak, hogy 
az 1970-re tervezett minden 
célkitűzésünket siker koro
názza majd. 

Ennek biztos tudatában 
kívánunk minden vasutas. 
dolgozónak, minden szak
szervezeti tisztségviselőnek 
eredményekben, sikerekben 
gazdag, a családi életükben 
sok boldogságot hozó új esz
tendőt. 

Az elnökség nevében 
Szabó Antal 

főtitkár 

A vasút 1970. évi állóeszköz
fejlesztési terve mintegy 5300 
millió forint. 

A rendelkezésre álló össze
geket elsősorban. az. alábbi 
nagy beruházásokra kon
centrálják:-

A vasúti vona.l.hálómt 
komplex korsrerűsítésén túl
menően fontos feladatot je
lentenek a különböző s.zak
swlgiü§f;I agaKH:órs2lllru8Íté
sét e(jIM f!!jlésztéSék. A vál
lalati beruházások körében, 
különösen a javító és kiszol
gáló báz.iso'kat,' valamint a 

kot"S2erű mulliká.Ita-tá.s,t jelen
tő gépesítést kívánják az 
1969. évinél is jelentősebb 
mérW!\:ben fejleszteni. 

A rendkívüli hóakadályok leküzdése után ... 

Budapest-Nyíregyháza, 
Budapest-Szob vonal• 
villamosítás, Debrecen
Nyírcgyhdza, Nyíregyhá
za- Záhony, Rákos-ÚJ• 
szász vonalfejlesztés, 
Szolnok állomás rekonst
rukciója, Záhony átrakó-

Biztosítani kell a zavartalan 
téli forgalmat 

December 17-én még úgy 
látszott, hogy rövid idő ala� 
sikerül leküzdeni az átmeneti 
nehézségeket, könnyen eltávo. 

líthatók a hóakadályok, ame
lyek néhány dunántúli vasút. 
vonalon gátolták a forgalmat. 
De nem így történt. A hirtelen 
beköszöntött tél negyedik hul. 

--------------------------------------
1 láma minden képzeletet felül-

múló hevességgel söpört végig 
a Dunántúlon. A rendkívüli 
erejű hófúvásban órák alatt 
áttörhetetlen hótorlaszok kép. 
ződtek. A pályákat egyes he
lyeken 400-600 méter hossz. 
ban 3-5 méter magas hóaka
dály borította el. Az orkánsze
ní szélvihai- következtében a 
felrakódott hó vastagsága több 
helyen - így Polgárdi állomá
son - elérte a hat métert. 
Csoda-e, hogy az ilyen akadá
lyok meghaladták a legerősebb 
hómaró gépek teljesítőképessé
gét Is? 

Ünnepi csúcsforgalom 

A hideg és zord időjáris ellenére Is sok Uzez ren utaztak szeretteikhez a hármas iinnep al
kalmábóL Felvételünk a Keleti pá Jyaudvar pénztárcsarnokában késziilt. 

(Hemző Károly felvétele) 

Sa1rkvidéki viszonyok 

A legnehezebb helyzet de
cember 20.án és 21-én alakult 
ki, amikor hazánk nyugati fe. 
lében csaknem teljesen meg. 
bénult a vasúti közlekedés. A 
csontig hatoló hidegben, a vas
utasok ezrei, katonákkal és 
polgári . személyekkel együtt 
napokon át szinte sarkvidéki 
viszonyok között, pihenés nél
kül dolgoztak, hogy kimentsék 
a hóba Tekedt szerelvényeket, 
biztonságba helyezzék az uta
sokat. 

Az utóbbi negyedszázad leg. 
keményebb hócsatája a vége 
felé közeledett, amikor decem. 
ber 24..én Tóth János forgalmi 
szakosztályvezetőt arra kértük, 
összegezze a nehéz napok ta. 
pasztalatait és adjon tájékoz.. 
tatást a további, legfontosabb 
feladatokróL 

- A rendkívül vlhai-os téli 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Eredményekben gazdag, boldog· új éi�t. kívánunk 
minde,i kedves. olvasónknak! 
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A vasutasok közössége 
nem feledkezett meg róluk 

A vasút 1970. évi terve a központi vezetőség elott 

az izgatott bontogatás, ma;d a 
másik csomagjába való pil
Zantás és a csendes mora; je-
1,ezte a meglepett örömet. 

A MA V üzemi ierület.e!Jn 
levő készenlétii lakásokat a 

ra 33 millió, oktatási beruhá- közeljövőben fokozatosan, 
zásokra ped,ig 35 millió forint kizárólag aiktfv dolgozók ré
az előirányzat. Oktatási célra szére kívánjáik á�ni. Ennek 
további 15 millió forint áll megvalósítása érdekében 
rendelkezésre a vállalati be- megfelelő cserelalkások bizto-
ruházások között is. r.ítását irányozt,$: elő. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az egészségügyi bernházá- A forgalom 1ebonyolításá-
sok keretében többek között va:l közvetlenül kapcsolatban 
folytatják a budapesti új köz- álló mun:kalkörökben - ahol 
ponti rendelő intézet, vala- az egés7.5� állapot megrom
mint a Budakeszi TBC reha· lása miiatt más mun:ka,körbe 
biiitációs intézet építését és történő áthelye2lés válik 
ugyanitt befejezik a földgáz- szükségessé - a bércsöklke
fűtésre való áttérést. Debre- nés el1ensúlyozásáról gondos
cenben folytatjáik a szaikor- kodoolk. 
vosi rendelő építését és több 

Felülvizsgálják az oktatási 
minit 8 millió forirntot fordí- rendszert és megfelelő intéz
tanak egészségü.,ayd bes:zlerzé- kedéselloot tesz,n,elk a felső-, 
sekre. közép- és alsófokú sreikokta-

Az okta,tási beruházáwk tás továbbfejlesztését ille-
jelentósebb tételei a Buda• tóen. 

As ajándékokat Harmati Sándor vezérigazgató-helyettes nyúj
totta át. 

A Télapó megjelenése volt 
a másik ina,gy esemény. Tré
fás ráolvasások. kövebkeztek, s 
a vele járó kacagás, derű. A 
hat nevelőotthon kis lakói azt 
is meghallották, amin változ. 
tanni k,ell a jövőben. Szabó 
AttiZa az olaszi lányoktól ka
pott egy kis fricskát, a kősze
gi kis Reisz Jóska dicsérő 
szavakat, Somogyi Jenőt úttö
rőmunkájáért dicsérte a 
nagysza,kállú Télapó, A ka
posvári Zálhonyi Osilla, az 
élsportolónak járó dicséretben 
részesült, s méltán emelték ki 
a versm.andásban ik.iváló bé
késcsabai Kiss Piroskát, a!lti 
sZJépen adta elő Takács Gyu
la !kedves versét. 

pesti Vasútgépészeti Szakkö- Ugyancsak felülvizsgálják 
zépiskoZa, a debreceni és a vasút irányításának szer
miskolci sz,a,kközépiskola és vezetét, valamint a jelenleg 
tanműhely, a budapesti Há- érvényben levő szabályzato
mán Kató fűtőházban és a kat és utasításokat abból a 
pécsi fűtőházban épülő tan- szempontból, hogy azok a műhelyek és a szegedi ok-

korszerű technikával együ.tttatási létesítmények korszerű- járó forgalomszervezési és 

Evról. évre megismétlődő 
ésemény, lb,ogy a MA V neve
lóottlhonoklból karácsony előtt 
Budapestre utazik hairminc fiú 
és lány. Sietnek a nagy csa
lád meghitt otthonába, alhol 
szeretettel várják őket. A 
MAV n,evelóatthonok kis la.. 
kói meleg otthont hagynak 
maguk mögött, azt az ott.. 
hont, ahol a sok Laci bácsi, 
Gabi néni pótolja a családot, 
a testvért, Kaposvártól Bod
togola,sziig, Békéscsabától Kő. 
:1zegig. 

(Laczkó Ildikó felvéteT,e) 

nyan már nem elöször tanúi 
hasonló iirunepeknek. Többük
kel beszéltem és arra kértem 
választ, hogy ők, a tapasztalt 
nevelők, miért ilyen izgatot. 
taik. Talán Széplaki József f0-
galmazott a legpontosabba!Il. 

A kedves kis 
,,csutkababák" sítése és bővítése. irányítási követelményeknek 

A kiemelten terverett minden tekintetben megfe-
A szegediek sem ruiányoztak nagyberuházások keretében leljenek. 

a sorból. Juhász Ja,ncsi és megvalósuló szolgála.ti laiká- A mun.k.aügyi terv az 1969. 
Eszti, Szabó Sári és Benedek sokon túlmenően a vasutas évi várhatóva:l szemben 1200 - Tudod, nem az a gon.. Zoli is derült a találó meg.. dolgozók lálkáshelyzetének fős létszámcsöklkenéssel szá-dunk, hogy ezeknek a gyere. jegyzéseken. s aztán jöt,t a megjavítása érdekében mol, amely megegye:z.iik a keknek hogyan olkozzunk örö- játék, tvéfás vetélkedők, ame.. az Országos Takarék- lét.számgazdálkodás célkdtú-met hiszen ezt tesszük évek 1 ek , eddi · f~' pénzta'rna'l kezelt lakás- zese' i·ve1. óta,' hanem az, hogy úgy ad- Y soran az g 1s =-

junk a közösség szeretetéből, szabadult han,gulat hangos, alap javára az értékcsök- A vasutas dolgozók élet- és 
hogy azt mindenki személyé- vidám nevetésben oldódott kenési leírásból képződő m\mkiak.örülményeinek javí-
hez szólónak érezze. Es még fel. Ezt a légkört telítette az fejlesztési alapból 21 ,2 tását i!J.etóen kormányhatá-
vaZamit: ezek a gyerekek fo- ebéd előtt Tóth Györgyné millió forint, a nyereség- rozat született, mely a nép-

Szeretettel várták őket kozottan igénylik a szeretetet, köszöntője, majd jöttek a ked- bői képézhető fejlesztési �aság tcherbíróképessé-
éppen ezért soha nem társul- ves „csutkababák", a gyere.. alapból pedig 28,4 millió gét figyelembe véve lehető-

A ilmrácsony mindig, min.. hrot hozzá mégcsak árnyéka kek ajándékai. Az egymáshoz forint áll rendelkezésre. ség;et biztosít 1970-ben bizo-
dElll népnél azt az ünnepet je.. sem a sajnálatnak. sí':1uló három kis .. figura, A kisebb beruházások kere- nyos mérvű bérfejlesztésre. 
lenti, amikor összejönnek m

mtl
ha . � 

e
z

t az osszet3:- tébern mintegy 5 millió fo- Nagy jelentőségű, hogy 
azok, alcikszeretik egymást. A tozáSt J��epe�- volna, arru- rintot fordítanak szolgálati 1970-től az eddigi átlag-
r,,...,,.,...,,,,. t.örődést kimutatni Oro-mtöl csillogó nek tanw lehettünk. Magasba 

1 

•-•-•--,k 
, 'tés, bérgazdálkodás helyett a '""'�=�.., lendült a sok pohár és boldog l<>N=v epi, ere. · - d'lk d' nagyon nehéz úgy, hogy őszin- szemek u·i· évet, 50,_ ..,, _ _._ !kívánt egy_ A • Magyar Forrada!m, bértomeggaz a o asra 

tének lássék, úgy, hogy 'ller- másnaik �ek·és felnőtt. Munkas-Paraszt Kormany tér át a MAV, mely to-
mésretes legyen az az embe- Talán ez volt a legme� A nagy díszteremben szin- 2031/1969. sz, határozata é�- vábbi lehetőséget biztosít 
rek ikö

zött. Főleg 
aikl

kor 
:nehéz póbb az egész családias ün.. te elveszet,t a harminc gyer- telmében 1970-ben soron ki- a bérfejlesztésre. 

e!IJilelk az emberi vonásnaik :nepség alatt, a legkedvesebb, mek: és mégis tele vdlt a te- vüli intézkedéseket tesznek a Miindezek a források meg!e
tanújelét adni, amiltor egyben ez a pátosz n&üili öszi:nte rem, merit a sok száz nevelő.. meglevő szociál� létesí�":�- lelő gondos S2Jervezó mUDJka 
01Ta is ügyelni kell, hogy túl.. légkör. A félhomályba borult otthoni pajtásukat is Jrepvi- nyek üzemeltetese éa higie- révén lehetooéget bi2'ltosítanak 
zottan ne érezzék annak egy_ díszteremben a csillagszórók selték, lk:ikról. gondoskodik a niai követelmények terén néh�y oly� bérügyi � .bé� abkalomhoz va,ló �öU!dé. fényénél ezt a hangot ii,tötte vasütasolk k:örossége, fenmál!ó hiányosságok meg- re2lési probl� �goldasara, sét. � az emberi m�seget meg ,Déi:- József11A,. köszöntő�, standovár Tibor I azüntetésére. �yekre ez ideig nem ke-pél� a ?ecember. 1.5.,i _ me.. ma 'cl Harmati Sárr.i!or ve.tét- rülhetett SQT. , ' l� U!llD.epseg a vasuti foe>&Z- - 1 ll-tóhél�· meleg sz,a;;. iwu,,,,.,.,u,,uu,,.--,...,,,,,.,.,,..,.,.,.,.,.,.,.,,,..,.,.,u,,,.,.,.,.,.,./W.,,.,...,.,_,.,.,.,,,,,.,.,u,,,,,,w·,,,.,.,,1 1970 folyaman tnegval�í-táilyan, ahol har:m.llnc'' kis 'iga_zg , ., 

Mad k,ed,. i · · § ta.ni �tt bérügyi intéz-vasutasárvát láttalk: vefiaégül. :; �•=�t. ta 
4 

§ VASUTAS PORTRÉ � kedések: Az ünneps,ég előtti hangu.- � · ;:: iat, a készülődés izgalma min- Nem tudtunk az ajándékok-i 

A •• 1 -t • t •1k ,,,. � - az utazó és forduló denkire átragadt. Komoly ra ügyelni, az arc()kat kellett i t:eru lt:, j j a r � szolgáZatot teljesítő dolgo-munkában tevékenykedő fel- nézni. Egy-egy :mo60ly, egy. i i zók túlóradíjazásának nőttek még egyszer igazítot.. egy zavart pislogás, egy.egy� 
- • - § rendezése; tak egyet a már rendbe ra.. félig ikirnondott köszönöm f Am�kor �- kl'._zelm��t� ot-� _ az éjjeli pótlék fel-kott székeken -nem találták szépenlben benne volt az, t venedtk �zuietésnapjá,t un.ne-� emelése; jónak a szépen hajtogatott amiiért érdemes dolgozni. A: pelte, mi is köszöntöttük. � _ az ipari üzemek dol-szalvéták rendjét. Sorba be- sorok köl'Jé kellebt menni, lát. [ Kvnczli József, a pécsi területi� gozóinak mintegy 3 száza-néztek azok is, akikn,ek nem ni a csomagok !d�n�át, ami-j bizottsá,g titkára -mooolyogva i lékos béremelése és volt idejük jelen lenni. Dere- kor egy-egy vart _Játék, a na-� fogadta a gratulációt, � - a munkás és e(J11éb sedő hajú, ünnepibe öltözött gyobbakma,k pedig egy..egy � • � forgalmi állománycsopor-nevelók topogt,ak az előtér- komolyabb ajándék láttán� - Ha én mar -nem is oo-j tú dolgozók munkaköri ben pedig közülük jó néhá- felcsillantak a sremek:. Előbb� gyok mai gyerek, a területi§ 

bérének rendezése. ' 
, _____________________ � bizottságunk soha nem volt� A bértömeggazdálko-

� oly<m fja,tol, mint napjaink-� dásra ooló áttérés a bér-
,l. ban. Csak 38 é1' az átlagélet-� fejlesztésen túlmenően •'e'

gy
· arna· '••ak'' l korunk. Szívesen dicsekszem� megfelelő alapot nyújt; 

�-4 'l'I ,,..,, •• � ezzel, mert élő cáfolata an.nak � a Zétszámhiányból 
s s adódó munkaintenzitás 

elJTV •ea.'ra v.a· 
i a mende-mondlinak, hogy a� növelésének munkabéri � 6 .. , •• 6 • � mai fiatalok nem szívesen� realizálására és 

Sallai Tibor az :&2:aki 
Járműjavító Uzem motor
osztályán dolgozott. Az el
múlt évben tragikus körül
mények között elhunyt és 
három gyermek maradt 
utána. A legkisebb közülük 
Marika, akit a motorosz
tály munkásai, vezetői 
most, karácsonykor párt
fogásukba vettek. 

Monori-erdóról, ahol a nyolc
éves kislány is lakillt, sokan 
járnak be a motorosztályra 
dolgozni, és néhány munkás
nak feltűnt, milyen nehéz kö
rülmények között él a csailád. 
A szocialista brigádok vezetői
nek javaslatára december ele
jén elhatározták, hogy gyűjtést 
rendeznek és felruházzák el
hunyt munkatársuk Zegkísebb 
lányát. 

A motorOSZJtályon hétszáz
huszan dol-goznaik és csa,k 
azok nem járultak hozzá a 
gyűjtéshez, akik szabadságon 
voltak. Volt, alki 100 forintot 
is adott, Petrídisz Tarnasz, egy 
görögországi szabadságharcos 
menekült fia, aki szintén árva 
gyermekként nőtt fel, éTezte 
át legjobban ennek a gyűjtés
nek a jelentősé�. 

- Megértem, mit jelent egy 
ilyen ajándék. 

Végül is 2 688 forint gyúlt 
össze és Barcsiczki Károly 
mérnök, Benkő László szocia
lista brigádvezető, Lendvai 
László és Hoffer Béla pártbi
zottsági, illetve műhelybizott-

, . f vállalnak társadalmi funk- � - a milszaki fejlesztés sági t,a,gok elindultak Monori-� ciót... � következtében előálló lét-erdőre:, .. .. . � S ez fiatal munkatársaknak van mit tanulniok ez férfi�ora_ � s�m�ss2;etétel. v�ltoz.á�a 
A küldot1sé� a na�ko2ll ott;� delén ís fiatalos lendülettel és optimtzmussal dolgozó terú!et1 � muitti atlagber novelese-hon� m�t es a kék szem_u � titkáirtól, aki 31 esztendeje lépett 00$Úti szolgálatba. Immálr i re. 

S�llai Mar�ka n�� m�lepeté-� közel húsz éve függetlenített szakszervezeti tisztségvíselőként � . • • .. • � kOCSI� . �!tetté� és el-� tevékenykedik és éppen 15 esztendeje annak, hogy a párt, a i 4 �•rend el�a�o3a Rodo
mdul� � pilisi _áruha7lba. � mozgalom és az egész t,a,gság bizalmából a pécsi területi bi-� nyi Karol11 mm�z.terhelye�-A közsieg áruhazában fE;ltű-� zottság élére kerillt. Tagja sza,kszervezetünk központi vezető•� tes, a MAV ve2;erigazgató1a 
n�� kel�et1; a n�gy papa által� ségének és 12 esztendő óta a Szakszervezetek Országos Taná- � volt. Az előt_erJ!?S!téshez a k(sert kisilany . � hamarosan§ csának is. 1gy módja van arra, hogy a szakszervezeti mozga-§ s�aksze:vezet reszeroZ Gulyás híre futott, mi Járatban van-� lom legfelső fórumán képviselje a vasutasság érdekeit, tolmá- � Janos titkár adott korreferátu-naik. i csolja problém4inkat és beszámoljon eredményeinkről. i mot. 

A vásárlók, az E;l,árusí�k� A gazdag tapasztalatai mellett is sz;'ény, 4: aktivi.!��k � Bev��tóben �rtékelte _az 
körülfogták őket. AJanlották, � véleményét megbecsülő mozgalmi vezetőt most is a ZegSur- � 1969. ev1 eredmenyeket, h1á
hogy mit :'egyenek, próbálga�-� gősebb tennivalók foglalkoztatják:. _ _ 

• � nyosságokat. K;iem1:lte. ho� .. a 
táik: a kisilányra a ruhákat, Cl-� - A szakvonali vezetéssel kozosen keressuk a lehetóse- � vasutas dolgozok minden tőluk 
po'lcet, kabátokat. A raktár� geket a vasutas dolgozók munkakörülményeinek javítására . � telhetőt. sőt sok esetben az el
mélyéről előhozták a legkedve-§ Már az is igen ne.gy eredmény, hogy a vontatási utazóknál§ várhatónál többet tettek a sebb darabokat ís. A kislány i havi 20-25 órával sikerült csökkenteni a szolgáZati órák szá-� szállítási igények kielégítése pedig csak ámult és csodálko- � mát. Kevesebbet szolgálnak már a forgalmi utazóink ís. Több� érdekében. Nem mindennapi zott. � fontos területen, így az építési és pályafenntartási szolgá- � helytállásról tettek tanúságot 

- Ez a sdk s7lép új ruha� Zatná! egyes vontatási munkahelyeken, az anyagszerkezelési � az elmúlt hetekben, amikor a 
mind az enyém lesz? Nekem� szolg6lathoz tartozó széntéri dolgozóknál 44 órás a munkahét,� rendkívüli zord időjárás ide-
még új ruhám sohasem volt. i - mondja Kinczli József. � jén szinte emberfeletti erőfe-

Sallaiélk legkisebb lánya,� - Mi a leuf!föb célkitűzésü.k'! � szftéss�l i�eke:fek .az 
_
ország 

Marika, eddig csalk a t,estvérei � - Ez s!lm titok - mondja 'l_!tOSo!y_o/11)4. :- , Hat
. 

éve nem� verkeringeset �•ztos,tam:. 
levetett rnháját kapta most� került hozzank a szakszervezet kozpont, vezetosege es a KPM � Az áruszálhtásban történt 
pedig szőrmebélé5es télikabá-� vándorzászlaja. E,rőink összef�VQJ!. szeret� úgl!. �-efe- � lemaradás okait elemezve. , �1-
tot kiscipőt, kiscsi2JII1át, új rn- � jezni az ídei esztendőt, hogy vegre u1ra hozzank kerul1on a� mondotta. hogy ezek ko�ott 
hát iskolatáskát iskolakö-� vándorzászló . . • _ � vannak olyanok, melyek elke
pen'yt, pulóvert, sálat, kesztyűt� Mivel a területi titkárnak is va-n _mag��letl'.", ké�u�: en- � rül�ére kormánys��tű „ in�z
és sok más hasznos holmit ka-§ gedjen meg ezzel kapcsolatban egy kis „kivancsiskodast , § kedesekre. gazdasagi oszton
pott. � - Kedvenc szórakozásom a szépirodalom, az olvasás - � zők. szabályozók módosítására 

A meghatottabba,k azonban� mondja. - Azut4n itt van a sport. A pécsi városi sporttanács � va;1 szükség 
"á d 'k 'k 1'1:ak § elnökhelyettese vagyok. Társadalmi munkában látom el ezt a§ es vannak olyanok, me-az aJ �- e ozo., �o · ü k � tisztséget és a sportversenyeken ooló 1'észvétel felfrissülést,� lyeket a vasút belső szer-- Ko�ny szokott a sz.em n

. 
- � szellemi kikapcsolódást jelent. � vezésl Intézkedésekkel a be a kislany boldogso;ga !at-§ • . • . • .. .. 

l"k K' 1. J' f � vezetés és irányítás szín-tán _ mondta Lendv4;i Lasz-� • Csalad1a„ es hivatása kozott osz i . meg m� • .. ozs� � vonalának javításával meg ló és hozzátette: elhataroztuk, § elete. A terulet nagy, s a gond, ezernyi, vagy talán tobb is . § , 
ezután sem hagyjuk magára� Minden idegszálával arra töre?zi�, hogy a tags�g mind"?tütt � tud olda�i. 

. Sallai Marikát. � tudja, érezze, hogy mellette es érte van, tevekenykedik u � A szakszervezeti munkaban 
L. Gy. � szakszervezet. L, J, 'i egyik fő feladatnak a tel.'llle-

lést segítő tevékenységet te
kintjük - mondotta. - Tesz
szük ezt azért. mert az élej;
színvonal emelésének legfőbb 
forrása a termelékenység. a 
gazdálkodás eredményének ja
vítása. Amikor azonban ez dol
aozókat öntudatos munkafe
ayelemre, a termelékenyebb 
munkára. kötelezettségeik tel
jesítésére serkentjük, nem fe
ledkezhetünk meg jogaik biz. 
tosításáróZ sem. 

Az üzemi demokrácia érvé
nyesülésének elemzése után a 
szociális létesítmények helyze
téről és a fejlesztés irányáról 
beszélt. Az új létesítmények 
építését tovább szorgalmaz
zuk, Tarthatatlannak tartjuk 
viszont, homJ a régi, főleg re
konstrukcióra, va1111 megszün
tetésre váró szolgálati helye
ken a minimálisan elvárható 
szociálís normák sincsenek 
biztosítva. Nem tekinthetünk 
el attól, hogy ilyen helyeken 
is az emberileg elfogadható 
szociális ellátás biztosi tva ne 
legyen - emelte ki. 

A szakszervezet nevében ja
vasolta, hogy az üzemi étkez
tetésre fordított összeget emel
jék fel. mert ennek hiányában 
az üzemi étkeztetés minőségé
ben további rosszabbodás kö
vetkezne be. 

Az írásos jelentés említést 
tesz arról, hogy a vasutas dol
gozók bérszínvonala 1969-ben 
a tervezett 3 százalék helyett 
S,6 százalékkal emelkedett. Ha 
ezt alaposabban vizsgáljuk. 
megállapítható, hogy a többlet
bérszínvonal-emellredés nem 
kizárólag tényleges béremelés
sel. hanem jórészt az alacsony 
fizetésűek kilépése miatt állt 
elő. A tényleges béremelés 
csak mintegy 60 ezer főt érin
tett. A többségnél tehát bér
színvonal emelkedés nem volt. 

Ezután beszélt arról, hogy a 
lehetőségekhez mérten 

1970. március l-től a vas
utas dolgozók bizonyos 
béremelésben részesülnek. 
Ezek között első helyen 
szerepel az utazó- és for
duló szolgálatot teljesítők 
túlóra díjazásának rende-

zése. 
Hosszú idő óta húzódó és fel• 
s6bb jogszabályokat is &értő 
jogos panasz -került ezzel meg
oldásra. Annak ellenére, hogy 
a túlmunka törvényes mérté
kű díjazása mellett vagyunk, a 
leghatározottabban ellenez
zük a túlmunkát. A túlórában 
végzett munkát ugyanis csak 
látszólag fizeti a vasút. Való
ságban a túlórára fordított 
összegeket a kollektíva zsebé
ből kell kivenni. 

Tudatában vagyunk annak 
- folytatta -, hogy az év bi
zonyos időszakában a túlmun
ka elkerülhetetlen. Minden 
igyekezetünk arra irányul 
azonban, hogy a vasutasság 
ettől a tehertől megszabadul
jon. Természetesen addig, 
amíg túlóráztatás lesz, annak 
megfelelő mértékű díjazása 
mellett leszünk. 

A nyeresé(11'észesedé& 'ú; 
rendszeréről szólva elmondot
ta, hogy a kormány döntését a 
kategorizálás megszüntetésé
ről a dolgozók kedvezően fo
gadták. Azt azonban már ke
vésbé, hogy a diffe1'enciá1,ási 
továbbra is btztosítani kell. 
Tulajdonképpen arról van szó. 
hogy a dolgozók többségénél 
nem talált még elfoitadásra a 
munka szerinti elosztás elve és 
inkább helyeselnék az egyen• 
ló elosztást. A szakszervezet a 
differenciálás mellett van. Ar
ra azonban ügyelni lrell hogy 
tényleg azok részesüljenek na
gyobb jövedelemben. akik 
többet tettek az eredmények 
elérésénél. ,. 

Tudjuk, hogy ez március 1-

tőZ megvalósuló bérintézkedé
sek nem oldják meg teljes 
mértékben a jogos panaszokat. 
A lemaradások felszámolásá1'a 
a kilátások azonban kedvezőb
bek, mint egy évvel ezelőtt. A 
vasúti közlekedés korszerűsí
tése. a bértömeggazdálkodás 
bevezetése. bizonyos preferen
ciák engedélyezése stb. együt� 
tes hatásaként nagyobb lehe
tőség nyílik a bérfejlesztésre 
és javul a dolgozók munkakö-
rülménye is. Mindez tenné
szetesen nem megy egyik nap
ról a másikra. 

Befejezésül a jubileumi 
munkaversennyel kapcsolatos 
s2al!;szervezeti teendőkről szólt, 

A központi vezetőség a vas
út 1970, évi tervét és az ezzel 
kapcsolatos szakszervezeti fel
adatokat vita után, módosítá
sokkal elfogadta. 



mo. JANUA.R 5. MAGYAR VASUTAS 

A tél nehezíti a munkát 
Hófúvásban is helytálltak a rákosrendezöi vasutasok 

A behavazott pályaudvaron nem könnyű a munka. 
(Hemző Károly felvéteLe) 

; '.Aimerre a szem ellát, min- kocsitartózkodás csölk!kenté-
tl:enütt hó és kocsi. A nagybir- sét a hiba jelentése. 
wlcrlak is beillő 720 holdon Aztán tovább bes2lé1 a tér-
elteriUő hatalmas pálya,udva- főnök: 

László és Jámbar Károly a 
7,egjobbak közül valók. Meg 
kell dicsérnem a Miskolcról 
kölcsön kapott 17 embert is. 
Fegyelmezettek, kötelességtu
dók. Nagy munkánkat -talán 
az segíti a legjobban, hogy 
december 2-án bekapcsolták 
valamennyi fogadó és egyes 
irányvágányok felett a villa
mosáramot. Most már min
den fogadóra be tudunk jár
ni villanygéppel és a Hat
van-Miskolc irányú vonato
kat pedig nem kell - sok 
munkával - kitenni „drót 
alá". 

Közben Fod<>r György ál
lomásirányító harsány hangja 
hallatszik: Mi van a „táskás" 
fordával? Miért nem indul? 

Táskás forda . . .  ? Hát az 
mi? 

Ember nélküli vonat. Ed
dig semmi baj vele. Néhány 
hónapja a táska nagyszerűen 
teljesíti feladatát ma
gyarázza a térfőnölk. Rend
ben, eljegyzékelve belerakjuk 
a számadásokat, fékbárcát és 
minden szükséges okmányt, 
melyet aztán a mozdonyvezető 
vesz magához és ad le 'Fe
rencvárosban. Onnan ugyan
így küldik vissza a vonatot. 

SZOCIALIST A SZERZŐDÉS 

A villamosítás 
gyorsabb befejezéséért 

A Budapest-Nyíregyhám 
vasútvonal villamooitási mun
kálataiban részt vevő vállala
tok képviselői a 3. számú Be
ruházási Felügyeló.ség Guszev 
utcai tanácSltermében értekez
letet tartottak. Dr. Tóth 
György, a felügyelőség vezető
jének beszámolója után -
amelyben ismertette a munka 
jelenlegi állását - Eszenyi Já
nos, a beruházások szakszer
vezeti intéző bizottságának tit
kára, ,,Szocialista szerződés" 
megkötését javasolta a megje
lent vállalatok képviselőinek, 
majd felolvasta a szerződés 
tervezett szövegét. Az E!lhaílg
zotta!kat hosszas és hasznos vi
ta követte. 

Ennél a rövid tudósításnál 
sokkal többet érdemel mindaz, 
ami a tanácskozáson elhang
zott. 

Nem a.karunk fráziso'kat pu
fogtatni arról, hogy mit jelent 
a népgazdasá:gnak és a vasút
nak a csaknem egym!Uiárdos 
beruházás - tudniillik, ennyi
be kerül a budapest-nyíregy
házi vasútvonal teljes vi'llamo
sítása. - llis nem mindegy, 
hogy mikorra készül el. 

minden simán, akadályok nél
kül ment - de a lényeg az, 
hogy úrrá tudtak lenni a ne
héfzségeken. A munka java vi
szont még hátra van. Január 
1-től már a harmadik ötéves 
terv utolsó szakaszába lépünk, 
B a finis következik a villamo
sítási program végrehajtásában 
is. Ahhoz azonba.:i, hogy az 
idei évet sikerrel tudjátk zárn,i, 
szükség van a részt vevő 16 
vállalat legteljesebb együt1rrnű
ködé5ére, kooperációjára. 

Nehezíti az együttműködést 
azonban az, hogy a 16 válla
latból csaik hét tartozik a MA V 
hatáskörébe, a többi kívülálló 
- illetve kettő nem is · ma
gyar. A MAV Távközlő és Biz
tosító-berendezési :epítési Fő
'i". ökség kapacitása ugyanis kar-

T13ÉF-fel együttműködve - a 
vasút mellett húzódó távkö:zilé
si légvezetékek lebontását ÉS a 
kábelek lefektetését. 

A debreceniek t6vol 
maradtak 

A legtöbb felszólaló szerint 
a terv befejeresének egyik elő
feltétele a kábelhiány meg
szüntetése. Ez az említett táv
közlési vezetékek elkészítése 
mellett biztosítaná az automa
ta tér>közbiztosító berendel!lések 
és az útba eső állomások meg
felelő világításának folyama
tos elkészítését is. 

wn. RákosrendezÓfl, meg/e- _ Maximálfs terhelésekre 
$ZÍ.t;e1lt munkát -oégeznek a törekszünk, de solw,sem a ko
m.su.tasok. Nem kell hozzá esiácsorogtatás árán. A ver
szakavatott szem - báir'ki senyszellemet állandóan fe� megállapíthatja -, hogy rend- színen tartjuk úgy, hogy a 
kívüli időket él az állomás. A győztes túrt igyekszünk va
vonatfogadó vágányokon ha- !amilyen formában jutalmaz
tartól határig állnak a szerel- ni. Sokat köszönhetünk az 
vények. Kicsit :f,él[elllnelles ara.- állomás veteránjainak, Ha.j
kományo'kikal tele kocsik kő- du Antal kocsimester, Dózsa 
rott a havas, hosszú út a fel.só László, Orosz István, Ja.zi
forgalmi irodáig. mitzky Béla saruso'kniak és 

Közben indul egy 150 
tengelyes, 1900 tonnás vo
nat. Bejár a CSD-ről egy ér
kező hosszú szerelvény. Egy A haf r6 k6vetkezlk 

Sok szó esett a közremű!kö
dő három építőipari vállalatról 
is, sajnos, azonban ők nem 
hallották ezt, mert nem jötte!k 
el az értekezletre. Pedig kulcs
pozíclóban vannak. Ha ők kés
nek, megérzi azt az egész villa
mosítás. A három távolmara
dó építőipari vállalat közül 
kettő nem ta.rtozik a MAV ha· 
táskörébe. De a Debreceni lpí
tési Főnökség közönyét -
ugyanis ő a harmadik válla· 
lat - épp Ú(lll lelkiismeretlen• 
ségnek tartjuk, mint a debre
ceni Távközlő Berendezés 
Fenntiartási Főnökség távolma
radását. úgy érezzük, teljes 
joggal, mert ugyanakkor a töb
bi közreműködő üzem és vál
lalat - legyen az MA V vagy 
más önálló - a legnagyobb jó
indulatról és segítőkészségr-ől 
tett tanúságot. Közömbösséggel 
pedig egy ilyen sokrétű, nagy
jelentőségű munkát csak hát
ráltatni lehet, de segíteni nem. 

másik Rákos felé indul. A 

Szalak4 István térfőnököt, a Katona Ferenc váltóórnek, de a 
fargaLmi iroda mindent mu- fiatalokra sem panaszleodha
tató „lázgörbéje", a fogádó és tunk. Pozsár László, Szilágyi 

mikrofon szüntelenül bömböl. [ Az első kapavágás 1968-ban 
A saruállítók frissen mozog- rortént, s a tavalyi vasu,tasne.P
nak a havas vágánvok között. ra már Smjolig eljutottak az 

Gergely Józ.sef építók. Nem állítjuk, hogy 
irányvágányok helyze.tét tük.. _____________________________________ _ 
J'ÖZÓ nagy tábla el.őtt talá
lom.. Csak né!hány percet be
ll7Jélgetűnk és máris szól a te
lefon. Az igazgatóság közli, 
hogy tekintettel a Szolnokot 
ériDJtó rendkívüli időjárásra, 
hóra, háfúvá&ra, Rákosren
dezőról a Szolnok felé irá
nyuló vonatokat rendezetten 
kell és szabad csak elindítani 
úgy, hogy azokban a Bélkés.. 
esaba és környékére rendelt 
kocsik - Szolnok áillomás 
mentesítése céljából - egy 
�oportban legyenek. 

- · Nem ,'.könnyű feladat! -
r :in<>tldják' egyszérre · P"&iör 

György · állotnásírányitóval 
' együtt, de már adják is to
vább l!Z utasítást a guritó 
elóm'llal:kásnak és kocsimes
iernek. 

Mozgalmas percek és óráik 
ezek ••• 
, Az 5651/a Lölköslháza átme

netről érkezik és jár be az 
AB vágánycsoportra. A vo
natvezető fáradt, már 24 órá
ja szolgálatban van és nem 
vil,.zi tovább a vonatot. Egy 
másik ember kellene, de 
nincs, így a vonat vár ••• 

A 252. számú vonatvezető a 
legu.tolsó adatokat diktálja a 
belsős forgalmi szolgálattevŐ
nek és máris indul, főleg 
romló és élő küJ.demény�el 
rakva a CSD-re. Egy forda 
kijár. • • Dorog felől pedig 
bejár egy s:llénnel rakott vo
nat . • • Minden percnek meg
_van .a maga izgalma. 

Belépünk a térfőnök irodá
';á,ba. Szalóki István térfő
nök az állomás egyiJc vete
ránja. Ifit kezdte a 1'a.s-úti 
munkát még 1952-ben és az
óta is itt va-n. Kiváló isme
roje az állomásnak. 
.. - Nehéz napokat élünk
kemi a beszélgetést a térfó
nök. - 400-500 kocsival több 
a befutás, mint nyáron és 
lrora őszön. Nemcsaik a ko
csimennyiséggel, hanem a 
téllel. hóval is küzJclünk. Fo.. 
ilrozza a munikát és állandó 
_izgalmat jelent, hogy a kocsi
tartózkodást csökkentsük. A 
legutóbbi értékelés szerint túl
teljesítettük a nonnát. Jelen
leg is jók a kilátásaink. En
nek érdekében egy sor in
tézkedés is történt. Felelőse 
van a gurítópálya,udvarok 
,.ákfenéjének, a félregurítás
mk. Gurítóewmunkás, kocsi
mester, saruállítók, mind e,,
_re ügy_elnek. De ha történik 
is félregurítás, azonnal kive
szik az elkalandozott kocsit. 
Ha egy-egy kocsi számadása 
meg;bújik a „fak:kokiban", az 
átmeneszták rögtön „csenget
nek''. 

Alig hogy kimondja, belép 
Debreceni Károlyné átme
nesztő és közli, hogy egy 
számadás nem volt a helyén. 
Nem égbekiáltó mulasztás, de 
jól tükrözi a lelkiismeretes 
munkát és jól szolgálja a 

A h6 logságában 
· ___ 4/ A szerzidést késibb 

1969. december 19-lín este, illetve 20-ra virradó éj
jel a Duna-Tisza közén, de főleg a Dunántúlon 100-
150 kilométeres sebe6ségú hóvihar sok helyen teljesen 
megbénította a közúti és a vasúti közlekedést. Több 
személy- és tehervonat a nyílt pályán, a hótorlasz.ok
ban elakadt. A mentés •szinte emberfeletti mnnkát kí
vánt a vasutasoktól és a honvédség műszaki alakula-

'"' � /� ..,., .. J"'()� 
... ""- . ..... ·-· .......... ,..1'1 ..... , --

Au. 1948/a Aib motorvonat 
Sellyéről három kocsival 
18,45 óra.kor érkezett Pécs ál
lomásra. Popovics Miklós ma.. 
torvezetó és Kászonl/i József 
vonaitvezető, N<YVák Tioor for
galmi szolgálattevőnek a kö
vetkezőt je!en,tették: Bicsérd 
és Mecsekalja-Q;erikút állo
mások között több száz méter 
hosszban magas hótorlasz aka
dályozza a közlekedést, alig 
tudtak átjönni a motorvonat
tal. S most, hogy egyre erősö
dik a szél, ne indítsák óiket 
vissza - legalábbis ne ezzel a 
kis motorral, mert minden
bizonnyal ela.kadinak. Az uta
sok elmehetnek a !következő 
szerelvénnyel is, hiszen az egy 
óra múlva indul. S azt a vo
natot úgyis egy 111agy � húz.. 
za, s az mmden bizonnyal át
töri a hóakadályt. A forgal
mi szolgálattevő azonban 
!hajthatatlan volt. 

Indulás a bizonytalama 

._ 19,20 óra: 10 perc lresés
sel ugyan - ez a vita1ikozás 
miatt volt - a 2441/a Pécs
szigetvári személy két kocsi
val - iközépen egy kalauz
kocsi - mégis elindult Pécs 
állomá.sróL Az utolsó kocsi, 
amelyben helyet foglaLtunk, 
hideg volt. A vaskályhát elfe. 
Lejtették megrakni. 

A kájárati váltókon Jártunk, 
amikor a sromsz.éd ülésen 
egy négytagú társaság ultizni 
kezdett. Szig,etvárig még van 
egy óránk, mondották. Alk
kor még nem sejtették, hogy 
egész éjszaka ulti2lhatnaik. A 
hóvilhar erősödött. Az Ab
motor csak lassan, s2linte lé
Pffiben IDEnt a behavazot1. 
síneken. 

19.35 óra: Megérkeztünk 
Mecsekialja-Cser>kútra. A ko
csiba három utas szállt fel. 
Azt mondták, itt az állomás 
mellett a 6-os úton legalább 
50 autót betemetett a hóvi
ha.r. Menteni jelenleg lehe
tetlen. A vonat szin,te lépés
ben megindu1t Bicsérd fulé. 
Az állomást már elhagytuk, 
amikor egyre csöki1rent a se
besség, majd a vonat meg
áJ,lt. Egyszerre h!i,rman ug
rottunJc az ajtlljhoz. :ereztük 

és tudtuk: valaimi nincs 
rendben. A tomboló viharban 
awnballl semmit sem láttunik, 
csupán amaiyit: a nyílt pá
lyán állunk A vonat még 
egyet...'kettőt „eróllködött", · s 
azitán megadta magát sorsá
nak 

19.50 óra: Kiissüle János 
jegyvizsgáló az egyre erősödő 
hóviharban elindult Bicsérd 
állomásra segítséget kérni. A 
hámó hideg kocsi utasai - mi.
után világoosá váilt, hogy a vo
nat a hóban rekedt - derekig 
érő hóban a motorkocsihoz 
igyekeztek, ott legalább meleg 
volt. 

A segélygép is elakad 

20.30 óra: Bicsérd felől egy 
gőzmozdony közeledett. Már 
20 méter, már 15, már 10, 
amilror az is elaikadt. Monda
nának valamit, de a teljes 
erővel tomboló hóviharban 
semmit sem lehetett haillani. 
A:z. utasok türelmesek. Mind
aamyian várják a segítséget. 

21.40 óra: Az előttünk 10 
méterre álló mozdonyról ér
tesítést kaptunk, hogy egy 
másik gép is elindult mente
m. Sót telefonáltak a hon
védségnek is, így hamarosan 
itt lesz a segítség. 

22.10 óra: A második se
gélygép is elalkadt. S most 
már két mozdony és egy 
sz.emélyvonat kényszerült a 
hó fogságába. Az utasok vég
képp belerorődtek sorsuk
ba. 

23.30 óra: Uzenet érkezett, 
hogy a kiskJatonák a 6-os 
úton mert országúton 
akartak megközelíteni ben
nüllllret - elalkadtak. őket is 
menteni kell. Egy más:i!k a.la
ku1at indult a segíts.égün1kire 
vonaton. 

0.10 óra: Bicsérd állomás
ról lapátokat hozltaik és a se
gítségünkre jött 424 076-os 
mozdonyt kezd:i,k kiásni. 

0.40 óra: Még mindig a 
mozdonynál dolgoznaik, de 
látható eredmény nincs. 

0.50 óra: Az akkor már 
méteres hóban megérkezik az 
egyik pályamunkás. Panasz
kodlk: amennyi havat kila
pátoltak a vágány közül, any-

nyit fújt vissza a vihar. Vár ·· irJ6k alá 
ni kell a mentéssel, mert így 
nem mennek semmire. Az 
utasok már nyugtalanok. Leg
többjüklook: reggel 6 órára 
munkába kellene menni. 
Egyik távoli ülésről gyer
m'E!lk&rás haJJ1ik. Viret kér. 
V.íz nincs. E= narancs Ire- " 

� rül,'8, ...,..._azt"fuiJsoolja a le
gényke. 

1.30 óra: A Vihar mintha 
csendesedne. Az előttünk levő A kemény télben Is dolgoznak 

mozdony körül ismét mozgás a felsővezeték-szerelók. 
támadt. 

1.45 óra: Pályamunkások 
fa,ke2itek, aikilket az éjszaikiai 
álmukból vert.ek fel. Lapáto
kat is hoztaik. A vasutasok és 
civilek megkezdték a vonat 
kiásását. A h6 már a lépcső
ket is elfedte. A munka, 

látozatt, s a beruházó ezért 
érinbkelzésbe lépett két cseh• 
szlovák céggel, az EZS Felsó• 
vezetéképítő és az AZSD Ká• 
belépító Vállalatokkal. ők vég
zik majd el - természetesen a 

A debreceni fónö!k:ségelklné1, 
úgy látszik, Ir\Íllden rendben 
van. Nincsenek olyan gondok, 
mint az értekezleten megjelent 
vállalatoknál. A jelenlevők vé
gül is abban állapodtak meg, 
hogy tartják a moot felvett 
közelebbi kapcsolatokat és kö
zösen próbálnak megoldást ike, 
remi gondjaJikra, és csak a ha
táridők kölcsönös egyeztetése 
után írják meg a szocialista 
szerződés végleges szövegét. 

A7kt a szerződését, ame'ly 
meggyőződésünk szerlnt bizto
sítja 1970 végére Budapesttől 
Nyíregyházáig a vonal teljes 
villamosítását. 

Zsoldos János 

amit végeztek, emberfeLetti. 
A hideg legruább -20 fok. 

2.20 óra: Hamarosan indu
luTJJk - lk!iabálta egy hang. A 
'katonáik viszont még mindig 
nem ér>keztek meg. T.a,lá'll a 
vonattal is elakadtak? 

2.30 óra: A gőzmozdonyt 
kliszabadították, s az meg.in
dult felénk. A kocsilJlk meg
mozdult, s ebben a pillanat
ban megsm.badultunk a hó 
fogs.ágából. 

A villamositás 

'lörökszealmiklósra 

éri 

2.40 óra: Beérkeztünk Bi
csérd állomásra. A motorvo
na,tból kiszállítottak bennün
ket - mondván - ez nem 
mehet tovább. Legailább 150-
en voltunk, aiklÍ!k: a szűk vá
róteremben srorongtunik. 
Kö2Jben megérlreztek a !kato
nák ds. 

A „drama" veget ert 

3.10 óra: A Mecsek ex
pressz cs.a,knem 6 órás késé&
sel átrobogott Bicsérden. Mi 
pedig a hajnali, illetve a reg.. 
geli vonattal 4.50 órakor 
utazha,ttunk tovább. 

Ezen az éjszakán so'k ehhez 
hasonló eset történt. Drámai 
küzdelmet vívott az ember és 
a természet. A vasuta.aok, a 
pályamunkások és az utasok 
emberségből, helytállásból je
lesre vizsgáztak. Egy gondo
lat azonban ott a hóviharban 
és azon túl is nem hagyott 
nyugod,ni. Miért ma!kacsolta 
meg magát azon az estén 
Novák Tibor, Pécs állomás 
forgalmi szolgálattevője ak
kor, amikor kérve kérték, ne 
imdítsa a szei-elvényt, mert 
erósödi!k a hóvihar. Sót előre 
megjósolták: el fognak a,Jmd
ni. A forgalmi szolgálattevő
nek talán csak az volt a fon
tos, hogy a vonat k!imenjen 
az állomásról? 

Szerényi József 

EGY, KETTŐ, BAROM ••• 
pontosan százegy zöld építő
kocsit számoltunk össze Tö
rökszentmiklós határában. Az 
idei évet csalhatatlanul az 
építés, a fejlődés jellemezte. 
Bár néhány fanatikus lokál
patrióta azt állítja, hogy ami
óta nem áll meg a nemzetközi 
gyors Törökszentmiklóson, oda 
a város tekintélye. A vasút, a 
menetrend változás ellenére 
sokat fejlődött Törökszent
miklóson. Allnak már a villa.
mosvezetékek oszlopai, elké
szült a maga.speron, és megvan 
a helye a reflektaroknak, a.me
lyek biztosítani fogják az allo
más stadionvílágítását. S a.ki 
még ebben sem hisz, nézzen 
be Bene Lajos állomásfőnök 
irodájába, ahol elkészült már 
az új, modern villany6Ta, s le
került la falról a régi, a megsö
tétedett dobozú inga szerkezet. 

- Sokat bosszankodtunk a 
forgalomkorlátozás miatt -
mondja Bene Lajos -, de az 
építkezésekhez szállított anya
gok kisegítették állomásunk 
tonnatervét. Az év elején csak 
81 százalékra tudtuk teljesíte
ni ezt a gazdasági mutatót. A 
harmadik negyedév végén pe
dig már 6-7 százalékos túl• 
teljesítést számoltunk ki. A 
város ipara és mezőgazdasága 
egyébként együtt fejlődik a 
vasúttal. Az ,,Aranykalász" 
termelőszövetkezet szakitva a.z 
itteni mezőgazdasági hagyo
mányokkal, ma már nagy 
mennyiségben termeszt almát 

és burgonyát. A Baromfiipari 
Vállalat tollat és vágott jószá
got szállít Svédországba, az 
NSZK-ba, Olaszországba., � 
Szovjetunióba és sok más or• 
szágba.. 

Elkészült a malom 750 vago. 
nos tárolója. Ujabban borsó, 
hántolást is vállalnak. Jelen, 
tósen növeli állomásunk for. 
galmát a Mezőtúri úton levő 
hatalmas Vegyitex-raktár, 
amelyhez külön iparvágány 
tartozik. Allomásunkon a ko• 
csita.rtózkodás 99,25 százalék, a 
kocsik kihasználása pedig 102,3 
százalék. Az idén egyet!Zen 
baleset sem történt. 

- A jó gazdasági eredmé
nyek elérésében nem kis sze
repe van a társadalmi szerve
zeteknek és a szocialista bri
gádoknak mondja Kiss 
Imre, az állomás szakszerveze
ti bizottságának titkára. - Al
lomásunknak mind a 8 szocia
lista brigádja részt vett a vá
ros felszabadulásának tiszte
letére indított munkaverseny
ben. 

TÖRÖKSZENTMIKLÓSON 
minden különösebb nehézség 
nélkül zárják az évet. A ter-
melési, a gazdasági eredmé
nyek biztatóak. A jó szervezés 
mellett kétségtelenül segítette 
munkájukat a szerencse; a pá
lya villamosítása. Ez a vélet;; 
len most odasodorhatna egy 
építőipari vállalatot, egy ktsz-t 
is, hogy segítsen rendbehozni 
az omladozó kultúrotthont. 

Molá.t Ferenc 
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XIV. Ifjúsági 
Béketalálkozó Jól zárták az évet, de 19 70-től még többet várnak 

A Murony és Békés között 
közlekedó vicinális, szuszogva 
járja az utat. Birkózik a tél
lel, s bírkózik az évelru<el, 
mert bizony öreg ez a vonat. 

A szerelvény megvonaglik, 
ezután megáll. A barátságos 
rnel-P.gból kilépünk a szeles, 
hideg, békési pályaudvarra. 

A forgalmi irodában ismét 
meleg fogad. Az államás egyet
len szocialista brigádjának ve
utójével, Sz. Nagy Lászlóval 
szeretnék találkozni. 

Szabadságon van 
mondja Bánfi György állomás
fónök -, de itt van a helyet
tese, Ladányi László forgalmi 
szolgálattevő. 

A „mini" 
szocialista brigád 

- Tudja, túl sok itt a mun
ka - mondja -, amolyan 
mindenesek vagyunk. Ha kell 
a személypénztárban, ha kell 
a raktárban segítünk. Néha 
még a váltóörí szolgálatot is 
ellátjuk. 

- Milyen forgalma van az 
állomásnak? 

- Nem nagy, mindössze na
pi tizenöt-húsz kocsi. Ezt 
győzzük munkával. Néhány 
ügyfelünk nagyon rendes. A 
T0Zf P például éjjel-nappal 
dolgc1?ik és minimális fekbért 
fizet. De a gabonafelvásárló és 
a termelőszövetkezetek sem 
éjjel, sem ünnepnapon nem 
akarnak rakodni. 

A békési állomás egyetlen 
„mini" szocialista brigádja 
olyan, mint maga · a munka
hely, ahol dolgoznalk. Szorgal
masan ügyködnek, morzsolják 
a hétköznapokat. Nem akarj� 
és nem is tudjak megváltani a 
világot egetverő nagy tette,!t
kel. A szürkére koptatott táb
lán szálkás betűk jelzilc a ko
csi tartózkodás és a kocsiki
használás legutóbbi eredmé
nyét. Feljegyeztem én is. Az 
egyik 97, a másik 102 százalék. 

Kis áru, nagy érték 

- Nem rossz eredmény. 
- Nem. Nincsenek nagy ra-

kományaink - mondja Ladá
nyi László. - De amit ebból a 
községról elvisznek, többet ér 
az országnak, mintha ezer va
gon betont, követ, vagy más 
nagy tonna terhet jelentő 
anyagot rakodnána,k havonta. 
A békési kosárgyár Brazíliától 
Svédországig, szinte minden
hová szállít. Az iparművészeti 
remekek több mint 90 százalé
ka nyugati országokba megy. 
Nos, ebből az exportból mind
össze csak néhány vagont tu
dunk megrakni, mert kissúlyú
ak, kis helyet foglalnak el. Az 
élóállat-forgalom és a mezó
gépgyártás is egyre inkább el
viszi hírünket a világba. Le
het, hogy a szállítandó anya
gok mennyiségében elmara
dunk - hasonló nagyságú ál-

lomások köZÖtt, de az árufit 
minősége tekintetében minden 
bizonnyal az élen vagyunk. 

Kell a vasút 

Új üzem a Kőrös ment.én a 
Budapesti Mezőgazdasági Gép
gyár békési gyára. Három év 
aLatt a létszáma négyszeresére, 
termelési értéke hétszeresére 
emelkedett. 

A KISZ Központi Bizottsága, 
a Vasuta.s és Postás Szakszer
vezet elnöksége, a Közlekedés
és Postaügyi Minisztérium fő
osztályai, és a közlekedési tár
ca KISZ.bizottságai ebben az 
évben Szombathelyen tartják 
az ifjúsági béketa.lálkozőt. 

A főbizottság hazánk felsza
badulásának 25., Lenin szüle
tésénelt 100. évfordulója jegyé
ben kívánja megszervezni az 
üjúsági béketaláil.kozót, amely
re mintegy 20 ezer fiatalt vár
rurlt.. 

Az irodában Oláh Lajos fő
mérnök, az ország talán leg
fiatalabb gazdasági vezetője 
fogad. A gyár és a vasút gyü-
mölcSÖző kapcsolatáról beszél : AZ EZREDIK OLVASÓ - úgy kell nekünk a v.asút, 
mint fának a levél. Ez jelenti 
számunkra az életet, a mun
kát. A nehéz, nagytestű mező
gazdasági gépe,ket nem lehet 

·camionnal utaztatni. Még így 
is sok gondot okoz, hogy 
messze vagyunlc az állomástól, 
s a gépeket át kell cipelni a 
községen. Ugyanez vonatkozik 
a hozzánk érkezó anyagokra is. 
A jövóben még jobban számí
tunk a vasútra, hiszen 1970-
ben a tanulópénz lefizetése 
után végre önálló termékeket 
fogunk gyártani. 

- Azt mondják az állomá
son, hogy sokszor · csak a haj- 1 
rá időszakban szállítják, öm
lesztik a gépeket. 

A Debreceni Járműjavító 
Ű2leln több mint 11 ezer kö
tetes könyvtára életében jelen
tős esemény zajlott le. A mű
velődési ház vezetősége kis 
ünnepség keretében jutalmaz
ta meg a tfa letéti könyvtár 
társadalmi ve,zetőjét, valamint 
a könyvtár november elején 
beiratkozott ezredik olvasót, 
Román Lászlót, az üzem mű
szaki dolgozóját. 

Voloslnovszkl János 

MEGIRTUK 

INTtZKEDTEK 
- Sajnos, ma még így van 

- mondja a fómérnök és bele- Az elmúlt tavasszal írtam a 
pirul, mint a diák, akit csf- szerkesztőséghez, hogy Gogán
nyen értek. - Ha ütemesebb fa állomás mellett a VI-os sz. 
lenne a gyártás, a szállítás is őrháznál a háború alatt tönkre 
tervszerűbb volna. Az új gaz- ment a kerítés és Vas Antal --------------------------, dasági mechanizmusban azon- pályaőr 4 éves kislánya állan-
ban még mindig nem megfe- dóan veszélyben van, mert ki
lelő a termelő üzemek anyag- kiszalad az országútra, és a 
ellátása. Remélem, hogy 1970• sínekre. Most örömmel tuda
ben ez változni fog, s akkor tom, hogy a tapolcai pálya
megoldódik a vasút problé- fenntartási főnöksér, - átérez
mája is: ütemes lesz a szál· j ve a szülők aggódását - az 

Szolgáljon e néhány sor 
búcsúzóul ... 

Vamta& élete egyidös lett volna n.épl demokráciánkkal. 
Talán valamivel öregebb, mert 1944 karácsony táján vették 
fel a va.iúthoz. Falusi gyerek volt, izmos, erős, munkára alkal
mas. Jól forgott kezében a csákány. De valami, a szakma sze
retete, a változatos munka a forgalomhoz vonzotta. A kérvé
nyezés-t és sok utánjárást az követte, hogy néhány év után át
helyezték a Nl/Uuati pályaudvarra kocsirendezőnek. 

Régi munkatánai ma is a legjobbak közi>t( emlegetik. 
Tóth Lajos ÚflY ugrott, ha munkáról volt szó, mint a gumilab
da - mond,ják. Izmos karjainak t4n ·még a gördülő lcocsik is 
er.gedelmeskedtek. Szinte szüntelen lengett kezében a vörös 
;/elzőzászló és az élesha.ngú jelzősíp talán sohasem hiányzott a 
szájából. 

Egyszer aztán, az ötvenes évek egyikén, mint idomitót a 
ood, megcsalta az egyik „rakoncátlan" kocsi és a csupci vita
litás, munkakedvvel teli fiatalember csonkult testtel maradt a 
vágányok közctt. 

Hosszú, nehéz hónapok után - tóból amputált - egy kéz 
é, egy láb hián.yáva.l hagyta el a kórházat. 

0 remélt, mint az az ember, ki nagy bajban oan. Apja, 
anyja már régen nem volt. A testvére meg a 'm4ga életét élte. 
A leány, ki szivesen topogott a jóképű vasúti kocsirendezó ol
dalán, kivel annyi szépről terve�ettek, elmaradt a magával te
hetetlen legény mellől. 

Maga maradt búja, bánat.a társa-sáqában, testvére portá
ján, kegyelemből szorított odujában. [gy múltak a hón4pok, A 
műkéz és műláb annyira segítették, hogy erót érzett egy új 
szolgálat felvételére. 

Jelentkezett is a Nyugati pályaudvaron. Kapusna./c osz
tották be. Vállalta. Háromkerekű kocsiján naponta hajtott ki 
a veresegyházi állomásra, ahonnan vonattal folytatta útját to
iiább. 

Elmaradhlitatlanul hozzátartozott a Nyugati pályaudt1<ir-
1wz. Szánlllmas csoszogása alá a koppanó botok és a műláb 
•11ekeTgése festett disszonáns zenét. 

Ilyen lelki é, testi „nyomorúságban" is elvér,ezte munká
ját. ült a. kapuban, ügyelt a rendre, szedte, oagy árulta a je-
1711eket. 

Al1114i, ten,et, elképze'!ései is oolta.k. Szeretett volna el
Jutni Németországba, ahol - ő mesélte - olyan lábat kaphat, 
a.mely bot nélkül is elviszi útjain. 

Ki tudja miért . . .  ? Nem jutott el. 
Karácsony előtt néhány nappal jött a szonu>rú hír, hogy 

crmtkor szolgálat után, Ve-,-esegyházára érve, csak úgy mint 
máskor igyekezett haza a kézi meghajtású, háromkerekű ko
csijával, egy autó elütötte. 

Mentő, kórház, műtét következett . • • Majd ismét sok-sok 
azenvedés. 

Nem volt segítség. Meghalt. December 23-án, talán éppen 
azon a napon, melyen 25 év előtt vasutasnak jelentkezett. 

Tóth Lajos, hajdani /ürge kocsirendezó és hosszú éveken 
át nomorú, magányos kapusnak még holtában sem volit sze
rencséje/ A kórház, ahol meghalt és a gyér rolooni és ismerő
ri kör elmulasztották a Nyugati pályaudvar dolgozóit értesí• 
tent. 

Szerencsétlen életéhez illően, csak néhány ember, az állo
másról senki sem kísérte el utolsó útjára. 

Szolgáljon ez a néhánv sor búcsúzóul és emlékezésül. 
- gergel:, -

Miért nem kapnak bundát, s csizmát ? 

A tapolcai állomási kapusok 
panaszkodnak, mert bunda- és 
csizmajárandóságukat meg
vonták. A kapusoknale nemcsale 
a peron bejáratánál kell áll
niuk, hanem a távoli szén- é& 
tűzi/a tárolóhelyekről is ne
kik kell tüzelőt szállítani, tüzet 
rakni, takarítani stb. Éjjel pe
dig a megszüntetett málházók 

teendői várnak rájuk. Sőt az 
állomástól közel egy kilométer
re levó úgynevezett . ,.diszeli" 
csonkában tárolt szerelvénye
ket is őrizniük kell. úgy ér
zik - s joggal -, hogy elha
markodott volt a bunda- és 
csizmajárandóság megszünte
tése. 

Bognár Károly 

lítás és a. rakodás. őrházat körül kerítette. 
Molát Ferenc Bognár Károly 

- , 
Ui „színes
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expresszvonat 
A Győri Magyar Vagon és Gépgyár megkezdte az új  reprezen
tatív expressz vonatokba besorozandó II. osztályú kocsik le• 
szállítását. Eddig 75 kék kocsit adtak át a MAV-nak. Képri• 

portunk a próbaút alkalmából készült. 

Havas tájon robog a színes szerelvény 
(Laczkó Ildikó képriportja) 
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1 
A " "1 hi " � vasut eiet vatás 

§ 
1 Lapunk novemiber 3-i számában „A va.rut �le.thioa-
� tás" cfmmel közöltil.k egy fiatal forgalmista nyit� teoe-

� lét. A levél megjelenése után. munkahelyEÍ'I! sok �� 
l érte a levélirót. Ezelcre válaszolt. most �1abb �a�á�n, 

, § amelyet az alábbia.kban teljes ter1edelmeben 70zLunk. 
§ ,A múltkori ny!lt levelem, sajnos, nem talalt _ke(lve
� zö' msszha11{Jra, még olyan körökben sem, ah.<>l vedelmet 
§ kellett volna találnom! Hogy miért, annak tobb oka V(l.n: 
� Vannak olyan emberek, mégpedig nem is k�s _szá�
§ ban, akik (itt főleg anyagiakra go��lo�) segít�egm ki• 
§ áltanak, pedig a fizetéSi szalag masro� a.rulk.odik. 
� Vannak akik a levél propaganda 1elegét fes-zegették, 
� mondván! kár ilyen" légkörben nagy szólam.okai elpu
§ fogtatni, annak •�redménye jelen es�ben úgy sem le•zt 
§ Szeretném elmagya rázni, mi késztetett arra, hogy a2lt 
� a levelet megírjam. Munkám során, sajnos, sz_ámtalan-
� szor wlálkozom idős, meglet,t vasutasok�l

t
'
t 

a.k
1 

ik a �
§ nagyobb passzivitást tanúsítják _a �u a szemv�,., 
§ mondván: nem dolgozunk, mert nincs penz! � � Könnyű követelődzni, könnyű kimondani, hogy több f 
§ szabadidőt, töhb pénzt! . . . 
� De nem tudom van-e egyetlen ember a kialtozok kil·
§ zött, aki elfogadható tanácsot tudna adrii, aki _úgy tud114 
� rendezni a helyzetet, hogy abból sem a oasutmak, sem 
§ pedig a népgazdaságnak kára ne ie_gye-n! 
� Terjesztik, továbbítják az egészsegt,elen gondolatoRat, 
§ sokszor még arra sem gondolva, hogy �nn� van-e �!.:
� mi el.fogadható alapja. Az ilyenfajta penz. es szabadid-0-
§ követelés pedig nem vezet eredményre, ezt 7'1i_ndenklnek 
� tudnia kell. Szerintem jobban ke_rz dolgozni, �o�b. er�d
§ ményeket kell elérni, s akkor a penz, a szabadido is tobb 
,: l s esz. 

_., z d''• � Szerencse azonban, hogy nem mindenki gin...,,o 1co ,,. 1 
§ így. Van. egy nagy tá.ooi:, aki_� ':.'!-'?2k pont �z el�f:ező- 11 
� jét vallják, s aki/e most is a 1ovo:,uket keresik, 9 látják. a j  l 
§ vasútbain. Ok azok, aki,lc helyesen gondkolkodnaik, akik 
� szereti/e a vasútat. 

. § § Azért írtam a levelet, hogy lássák a kétkedők, V(ln 
1 

� még a vasúton számtakin olyan emb"r, aki lelkesedéssel, 
� odaadással dolgozik, aki nem törődik a félrevezetés,zl, 
� bátran kiáLI a vasút, az eredményes munka mellett. 

8 § Kevel László. § i � �//'/'/'//'/✓////////'//////////.'/////'///////////////L!'l///////////H///H////'//./,-H'/N'Ni'.;;. 

A rendkívüli hóakadályok lexüz:dése után 

Biztosítani kell a zavartalan 
téli forgalmat 

(Folytat.ás az 1. oldalról) 

időjárás, amely december eleje 
óta már több alkalommal tette 
próbára a szombathelyi, a pé
csi igazgatóság és a budapesti 
igazgatóság Dunántúlra esó te
rületének vasutas dolgozóit, 
nehéz helyzetbe hozott ben
nünket. Csak fokozta gond. 
jalnkat - llangsűlyozta a 
szakosztályvezető -, hogy a 
hatalmas hótömeg már akkor 
lezúdult, amikor lényegében 
még az őszi forgalom befejező 
időszakánál tartottunk, s a sze. 
mélyszállításban pedig a kará
csonyi fogalom küszöbén áll
tunk. Különösen az utóbbi na
pok megterhelése haladta meg 
az erőinket. A Dunántúlon tu. 
lajdonképpen csak két fóvona. 
Ion, Budapest-Pusztaszabolcs 
-Dombóvár-Pécs, valamint 
Budapest-Győr-Hegyes ha. 

lom között nagy nehézségek 
közepette sikerült fenntarta. 
nunk a forgalmat. A havazás 
és a kemény hideg miatt az 
ország más területein is lelas. 
sult a forgalom, de fóként a 
rendezőpályaudvarok munká
jában voltak kiesések. 

Az elismerés hangján 

- Hol mutatkoztak a legna.. 
gyobb nehézségek? 

- Székesfehérváron, ahon. 
nan mintegy kétezer utas to
vábbjutását gátolta a hóvihar. 
Szombathely térségének forgal. 
mát is teljesen megbénította a 
zord időjárás, mert mind a hat 
elágazásban hótorlaszok kelet
keztek. Az ÖBB Hegyeshalom. 
ból napokig nem fogadott vo.. 
natot és nemzetközi vonataink 
általában csak igen nagy ké
séssel közlekedtek. Embert és 
gépet egyaránt próbára tette a 
rendkívüli hevességgel ránk 
törő tél. Csak a legnagyobb el. 
ismerés hangján szólhatok 
azokról a forgalmi és m11.szaki 
dolgozókról, a katonákról és 
közmunkás polgári személyek
ről, akik lankadatlan munká. 
val segítettek a hóakadályok 
eltávolításában. Különösen ne.. 
héz dolgunk volt, mert tapasz. 
talnunk kellett, hogy Ilyen 
nagy télre a rendelkezésünkre 
álló - hó és jég elleni véde
kezésre szogáló - eszközök 
száma kevés. Talán az utóbbi 
évek viszonylag enyhe telel 
elkényeztettek bennünket és 
nem számoltunk eléggé a zord 
idójárással. Bár tudjuk, hogy 
üzemünket nem helyezhetjük 
födél alá, a védekezés eszkö. 
zeire a Jövőben nagyobb gon. 
dot kell fordítanunk . . .  

- De talán arról Is hallhat
nánk néhány szót, mit tett a 

központi irányítás a nehézs6-
gek elhárításáért, a legfonto.. 
sabb szállítási feladatok ellátá
sáért? 

- Biztosítottuk az akadá
lyok elhárításában részt ve-.·ő 
szakszolgálatok tervszerű 
együttműködését. lgy lebetóvé 
vált, hogy aránylag �orsan 
szabadítsuk fel elzárt vonalain
kat. A szemMyszállftá, camrt
kozásában lényeges intézkelléa 
i:olt, hogy az adott lehefőgé„ 
gekhez alkaimazk.odó önáll.ó 
vonatforgalmi terv alap-jó.ft 
közlekedtettük dunántúli. 1'0,., 
natainkat. I�en hasznosn�k bi
zonyult a központi ínfotmáciÓII 
szolgálat megszervezése, ahol\. 
nan gyors és pontos tájéko� 
tatást kaptak a vonatindító � 
lomások csakúgy, mint a>: 
utazni szándékozók. Karácso
nyi forgalmunkat Is már a 
csökkent lehetőségeknek meg
felelóen szerveztük még. A 
szokásos mentesítő vonatok 
helyett Inkább arra .szoritko:r,. 
tunk, hogy a menetrends,zeríl 
vonatokat közlekedtessük meg. 
erósített szerelvénnyel. A te:. 
herforgalomban tovább szlgo.. 
rítva a rakodási sorrendet, el
sódlegességet biztosítottunk a 
fűtőanyag és az élelmlszecszál
lítmányoknak. A kényszerúsJ\g
ből történt nagy számú vonat. 
feloszlatás IY)iatt ugyanis. eró,. 
sen lecsökkent az üreskocsi
állományunk. Egyes vonatok 
,.átemelésével" Igyekeztünk 
mentesíteni a nehéz helyzetbe 

került rendezópályaudvarokat 

� lemaradást 

pótolni kell 

- Ml a legfontosabb tennt. 
való a következő hetekbe!\? 

- Jól tudjuk, hogy a 1B 
nemcsak akkor nehéz a V,!!S.. 
utasok számára, ha hóaka<!,á;. 
Jyokkal kell megküzdeni. .!t· 
kosság, lefagyás és köd akko1' 
is van, ha a szél éppen nem 
hordja a. havat - válanolt4 a 
szakosztályvezető. - Moat az 
a legfontosabb feladatunk, 
hogy beálljunk a. rende1 téU 
üzemre, s ha az tdőjáráa mes,
engedi, mielőbb ledolgozzuk a 
hátralékunkat. A hálózatun
kon felhalmozódott rakott .ele
gyet a legnagyobb elővi�áz&
tossággal mielóbb a rendelte. 
tési helyére kell juttatnunk, 
hogy azután mind jobba!l ele
get tehessünk az eddig lgipa• 
citáshiány miatt visszatartott 
szállítási igényeknek. Á li:övet,. 
kezókben pedig sürgősen meg 
kell kezdenünk a kél, a kavics 
és más építőanyag elószálli� 
sát is. 

Urinez 1'8N 
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: I ,Gondolatok - új év kezdetén 1 
r § . 

. � 
: � Már az év váltóin csattog az Idő - � 
1 nyílt pályákra rö:pítve szíveinket. � 

í Is 

Tájaink felett, s távol, űr-utakon � ' emberi holdak százai keringnek. � 
� S mi, akik cél-utakat építünk, � és útra készülünk - fáradtan, vigan, § 

e kis föld-darab termékeit hordjuk; � 
8 sürgős terveink előtt zöld fény villan, � 

és számolgatjuk dolgaink örömét, 
.pihenőre térve tegnapi gonddal. 
S míg figyeljük az idő jelzéseit, 
ébren járunk a hívó csillagokkal. 

§ 
� 
� 
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§ Fazekas Lajos � 
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Szocia&sta módon vezetni 

A munkában 
�átran támaszkodjunk 
a szocialista brigádokra 

A VASUTAS SZOCIALISTA 
BRIGÁDVEZETOK II. orszá
gos tanácskozásán sok szó 
esett a biigádmo>Lgalom szer
ve?.ésében és irányításáJban 
•részw�ő· srolgálati vezetők 
1&2lel'epéről. A sok jó tapaszta
lat mellett sok negatív jelen
ség is felszínre jött azzal kap
csolatban, hogy a gazdasági ve
zetök jeJentös része még nem 
értette meg azokat a 11'1,()Zga
lomban rejlö lehetöségeket, 
amelyek felhasználásával eny
híteni lehetne a bai<>k<m-

A gazdasági vezetők a mun
<lrahely ,eg'ész kollekJtívájának 

.• irányítói. Ezen beilill természe
desen megkülönböztetett fi
gyelemmel kell kezelrú ·azdkat 
az egy�g� amelyek tagjai 
16ZOCiali� brjgádban do1goz
.nak. Egy-egy, ilyen brigádnak 
. vagy brigádoknak rendszerint 
m.eghatárol?Ó szerepük van az 
"�Am vanu munkahel11 elött 
�·. felq4gtók - . megóut°ásá1ían. 

i - Mi sem �tesebb, hogy 
ezt a kínáikooó al.kal:mat min-

• den olyan gazdasági vezetőnek 
kii ltell használni, aki nemcsak 

-.utasításokkal, hanem m=gal-
- mi es2lköw,k lglénybevételéV'el 
, .. Is kiegél\zíti vezetői teendőit. 
· Csak ;ilyen gazdasági ve
" .tetó képes �rra, hogy „hosz-

szútáV01J," gondolkozzon, á.t
. fogó intézkedésekkel vezes
ae.n és ne csak tüneti ke
zelést ·adjon a munka közben 
;elentkezó ba;okra, problé
mákra. 

A GAZDASA.GI VEZETO a 
mi v.isZOl!lyaink között nem 
tiemdllc)zhetl a veoobélsben a 
inozgalmi �ek igénybevé
t.eaét anéfildil, hogy elóbb
bt;óbb killlőnhöző Mbák ne je-

• lentkeznéne'k munlkájáoon. Az 
,ilyen veretót ellepik és benö-

vtilk az események, nem lárt:szik 
ki a mll'l1kából. Ml!nél · több a 
neh�ég és a gond, annál in
kább támaszkodni kefil a gaz
dasági vezetőknek a szocialis
ta brigádok,ra, aikik;tá! lelkese
dést és a közös gondok meg
értését is várhatjá!k. 

Az országos tanáeskozáson 
elha,ngzott fel.szólailásolk alap
ján megkerestünk néhány 
szolgálati helyet és érdeklőd
tünk hogyan has2JI1áltáik fel a 
tanácskozás tapas2Jtalatait. En
nek szép példáját láttuk Bé
késcsaba állomáson, ahol a 
gazdasági vezetés .,-endszeresen 
és céltudatosan támaszkodik a 
szocialista brigádokra. A bri
gádvezetóket állandóan tájé
ko2Jtatj ák a szo!,gál.ati hely 
előtt álló feladatokról és 
ugyana.k!kor mindig kankrét 
segítséget kémeik tőlük. 

Hasonlót tapasztailtun!k a 
Miskolci TBFF-en is, ahol a 
gazdas� ve,;etó ren<,iszere$1eil 
részt :vesz a btjgáaért>é!kei\ete
ken és segítséget nyújí mun
káju1clioz. Itt olyan megoldást 
is választorotak, hogy a biigá
dolk a garoaságí vezetővel 
megállapodást kötöttek, 
amelyben a mús:zakolk szerint 
megkapott és a feladatolk el• 
végzéséhez szükséges lköte!lezó 
óraszám a1,apjálll tették meg 
váalalásailkat. 

NAGYON SOKRi!:TO ES 
VALTOZATOS lehet annak 
rendje-módja, ahogyan a gaz
dasági vezetők a szocialista 
biigád'okra tárrnas2lkodha1mak. 
Szerefménk, ha bővülnének 
ezek a t.apasztailatolk. Ezt az 
irányzatot kívánja elősegíteni 
az az új rendelkezés is, amely 
a szocialJista brigádok erkölcsi 
és anyagi megbecsülésével 
kapcsolatban a közeljövőben 
megjelenik. 

Dr. Szabó Miklós 

ll:lményem a szabadság hajnalán 

A 1zo0Iet és a Tomán had
terea Toka; felszabadítása 
titán Szerencs elött kemé
nveblt ellenállásba ütközött. 
A' községet körülzárták és kö
:Zel em, hónapia folyt a harc. 
�özben, a szovjet hadsereg 
ha71gszoróin keresztül érte
tú1t'ji.nk Miskolc felszabaduZá-

.. ,#ról. 
.-, .,Mi ts 11agyon vártuk már a 
, háború tJégét. hiszen az éleZ-

•miink fogytán volt. Búzát má1" 
' ��e11 nem láttunk, a kenyeret 

· kukoricalisztből sütöttük. 
_ December 11-ét frtunk, ami
kor anyám a tíztagú. család ré
szére· a maradék árpa és búza 
·Ocsúból dárált liszttel kenye
ret sutött. Alfa vártuk, hogy 

·�hessiinle a jó meleg kenyér• 
·· böl. ' 

, ' Mi. gyer�k. ezeknek a na-
poknak örültünk a legjobban. 

" .Onnepndpnak számított, ha 
. , .friss, ke,nye.ret ehettünk. Ha 
- j(

>

llakhattunk, bizony nem 
lörödtünk semmivel. Csak 
akkoT · zúgolódtunk. mikor 
anyánk .�� beuezette a fejadag
rendszert. · és kiszabta a napi 
17.dagot. Ha kértünk. a válasz 

' 
ez oolt: - níncs több, majd 
holnap. most menjetek lefe• 
küdni. 

December 12-én nagy volt a 
sürgés-forgás a községben. 
Apám a szobába parancsolt 
bennünket. de az ablakon ke
resztül is láttuk a magyar ka
tonákat, ahogy Hidasnémeti
Kassa irányába távoztak. A 
németek már korábban el
mentek. 

Másnap új katonák érkez
tek. Más volt az egyenruhá
juk és másképpen beszéltek. 
1944, decembeT 13-át írták. Ezt 
a dátumot csak késöbb jegyez
tük meg, mint Szerencs felsza
badulásának idejét. 

Mi. gyerekek. csak annyit 
tudtunk felforrni. ho1111 itt az 
,,ellenség''. Mint a bárányok, 
egy csomóban. megszeppenve 
vártuk. hoau mi fog történni. 
A házból senki nem mehetett 
ki apámon kívül. 

Két nap múlva a katonák 
házról-házra jártak, felszólít
va a fé1·fiakat. hogy menjenek 
a vasútra dolgozni. Az öcsém
nek és nekem - már nagyobb 

MAGYAR VASUTAS 

Segilellek 

a bóellakarilósban 
A rendkívilU. idöjárás és az erös ha:oazás míatt a budapesti 

igazgatóság területén harmadfokú. készültséget rendeltek el s 

ez azt jelentette, hogy az irodai dolgozók is segítettek a hóel

takarítá,sban. A rádió felhívására mindenki Í{1tlekezett a mun

kahelyére, hogy onnan autóbusszal Budapest pályaudvaraira 
induljon. 

�m� 
. 1 • 

Oi NDK-iavaslat 

Az európai feszültség csök
kentésének ig<en jelentős moz
zanatára került sor a köz.el
múltban. Walter Ulbricht, az 
NDK Allaimtanácsának elnöke 
december 18-á.n levelet jutta
tott el Gustxiv Heinemannhoz, 
az NSZK elnökéhez, s ezzel 
egyidejűleg szerzödésterveze
tét is, asmely a két német ál
lam kapcsolatainak nmmalizá
lá.sára vonatkozik. Időközben 
a válasz is megérkezett. A po
litikai megfigyelők egyöntetú
en fellúvják a fü,gyelmet a le
vélváltás tartalmáira, formájá
ra, a válasz gyorsaságára, s 
egyidejűleg arra, hogy a ja
vaslat az állarnszerződés-ter
vezet bon.ni ell.mzói szer.i.nt is 
alapot nyújthat a tárgyalások
ra. 

A javaslat f5bb pontjai sze
rint a két német állam lemon
dana az erőszak és az erőszak
kal való fenyegetőzés alkal

mazásáról egymással szemben; 
diplomáciai kapcsolaltra lépne 
egymással, Nyugat-Berldnt ön
álló politikai egy�ént ke
zelné; s elismerné a rnásodi'k 
világhJáborű után kialakult 
európai hat.áirokat. 

Az államszerzódés-tervez.et 
több pontja csupán gyakotilati,, 
illetőleg jogi rendezése lenne 
-a két német állam létével és 
kapcsolatával ÖSS!refüggő kér
déskomplexurnnak. Ez egyéb
ként Willy Brandt program
nyilatko,z,atában már egyéb
ként sem oljpn értelmében 
szerepelt, mint a megelözö idö
szakba.n, akáT Aaenauer, akár 
pedig Kíesinger kormányzása 
idején. Ennek ellenére, mint a 
sajtókommentá.torok rá.mutat
nak, a két német állam kap
csolatainaJc 1!0Mll4Zizálása, 
rrwgha a bonni álláspont vál
tozása a közeiedést reálisabbá 

· is teszi, nem !ehet látványos, 
ll,(!Jln !ehet gyors eredmények
r� számíta.ni. 

�il6·n�i Öomoál< 

Rendkivül nagy figyelmet 
looltetteik a lrozelmúLt olasz 
fejleményei is. Mint ismere
tes, 14 ember ha.Wlát olko:r;táik 
a milánói és római bombarob
banásdk. Bár az olasz rendőr
ség szerint a nyomozás még 
tart, sót éppen most érkezett 
,,legkomplexebb és legkénye
sebb szakaszába", senki elött 
sem kétséges, hogy a támadás
ba lendült olasz fasiszták és 
anarchísták ái1lnak a merény
letek elkövetésével vádolt sze
mélyek mögött - politikailag. 

A helyzet megértéséhez rö

olasz munkásosztály hónapok 
óta folyó haroa. 

A másik tény amelyet a 
bambamerényletekkel össze
függésben kell nézni, a fasiz
mus aktivizálódása. A nyugati 
sajtó már hónapok óta közö! 
cikkeket a szélsöjobboldalt 
csoportokról, melyek „új 
rend", ,,Ifjú Európa'', s m�s 
hangzatos nevek alatt. nem is 
túlságosan álcázva, kiképzótá
borokat tartamak fent, s rob
bantásra, utcai harcra, diver
ziós a;kciókra tanítják tagjai
ka>t. 

A két t.ény !közötti összefüg
gés rendlkívül logikus, Az olasz 
munkásosztály aktív harca, !ke
mény, következetes fellépése 
moz;gásba hozta a jobboldalt. 
A kormány megpróbállta ugyan 
a szélsóbak>daliak ,,nyakába 
varrni" a történtelret, de sem a 
zavaros, egymásnak ellent
mondó rendőri jelentések, sem 
a jobboldal mosakodása és vá
daskodása nem nyugtatta meg 
a közvéleményt. Egyre több
ször és több formában hangzik 
el, fogalmazódiik meg a véle
mény, hogy lényegében a jobb
oldali ily módon - a zavaros 
helyzet tisztázásána!k jelsza
vával - s:aeretne leszámolin,i a 
baloldallal és a burzsoáziát 
nyugtalanító, egyre határozot
tabb követelésekkel fellépő 
m unikás tömegekkel. 

SALT-1 

Végezetül a nemzetközi 
politika rendkívül élénk 
eseménysorozatából érdemes 
kiemelnünk azt a tár
gyalássorozatot, ronely még 
november 17-én ikewődött, s 
most hétfőn fejeződött be a 
finn fővárosban. Az elözetes
nek szánt, s mint a közZeimény 
is utal rá, folytatódó táTgyalá
sokon a két szuperhatalom, a 
Szovjetunió és az Egyesült 
AZlamok képviselői a straté
giai fegyverrendszen1k korlá
tozásáról folytattak eszmecse
Tét. 

.,, viden fel ikell vázdlni két, a 
jelenlegi. olasz be1pol;i,tikai 
helyzetre rendlóvüli módon 
jelilern� tényt. Az egyik az 

Természetesen - mint a zá
róközlemény is rámutat� -
közvetlen eredmények ilyen 
rövid idő élllatt nen1 születhet
tek, de a tárgyalópartnerek
nek módjában állt egymás 
álláspontjával megismerked
niök s ,,megértés jött létre 
am'lmak: a kérdéseknek az áa.
talános körére vonatkozóan is, 
amelyek a további szovjet
amerikai eszmecsere llárgyát 
alkotják". Igen biztató egyéb
ként az a k&riWmény is, hogy 
nemcsak általánosságban ha
tározták el a tárgya.lások foly
tatását, hanem .kitűzték a leg
közelebbi tanácskozás helyét 
és idöpontját is. Ennek értel
mében a SALT második „me
nete" 1970. április 16-án kez
dődik Bécsben. 

Onody György 
A kemény hidegben ,lól esik a melegedés 

(Laczkó Ildikó képríport;a.) 

fiúk lévén - apánkkal kellett· 2n kézzel-lábbal mutattam, 
menni. hogy haza akarom vinni. Köz

Az úton apánkat faggattuk: ben Mészáros bácsi a tolmács 
- Mi most hadifoglyok va- is odakerült és elmondta a ka-

fllJ'U,nk? tanának. hogy mit akaf'ok. -
Apám nem szólt - csak mo- Ezután felém fordult és f'ám

solyogta butaságunkat. Végül rivalt. hogy - kusá; -, mi-
annyit mondott: közben vállán megigazította 

- Dolgozni fogunk. lecsúszott fegyverét. Nem el-
Az állomáson már sokan Zenkeztem tovább, megettem 

voltak. Köztük régen látott is- a csajka gulyást. 
merösök. A felnóttek síneket Ezután legnagyobb csodql• 
hordtak és hidegvágóval vág- kozásomTa elkérte az üres bög
ták el ott. ahol robbantva volt. rémet és újra színültig töZtöt-
1:pítették a vágányt. Mi. gye- te. miközben minden merítés
rekek, téglákat tisztítottunk né! mondott valamit: - ez a 
mea a maZtertól. Délben meg- mamuskáé. ez a szestráé. Mé
ettiik a hazait. Délután foly- száras bácsi a fiilembe súgta, 
tattuk a munkát. hogy - gyorsan vigyem haza 

Pár óra múlva szovjet kato- a testvéTeimnek. 
nai konyha aördült az álla- Elindultam haza. Közben 
más elé. A katonáknak ebédet vissza-visszanéztem. de nem 
hoztak. Valami felséges illat láttam mást. csak a nagy, bun
te-rjengett a levegöben. úgy dasapkás, pufajkás szovjet ka
néztem a falatozó katonákat, tana mosolygó arcát. 
hogy a szemem majd kiesett. Még két hétig találkoztunk. 
Szinte együtt nyeltem velük az Késöbb én hordtam azqknak a 
ételt. katonáknak az ebédet, · akik 

Hogy mit beszéltek,, nem nem tudtak a konyhához jön
tudtam. De egyszer csak in- ni. Nekem min(!ennav kijáTt a 
tett az eayik. hogy menjek oda két csajka gulyás. Egész jól 
és egy csajka babgulyást adott. összebarátkoztunk. Már tol
Mohón nekiestem az ételnek. mács sem kellett. értettük egy
Régen éreztem ilyen ízt a mást szavak nélkül is. 
számban. Egy pár kanál után Iván Klebunov - mert így 
abbahagytam az evést. A ka- hívták -. gyakran felkereste 
tana megint mondott valamit családunkat is, Azóta nem tu
és a kezemben Zevö csajkára dok róla semmit. Szívesen ta
mutatott, treztem. hogy azt lálkoznék vele újra. 
kérdi - miéTt nem eszem? - Kisvárdai János 

Tegyük szebbé az állomásokat, 
a munkahelyeket 

felszabadulásunk 25. évfordulójára! 
1970 ELSO NEGYED2BEN 

országos ünnepségsorozat ke
retében emlékezünk meg ha
zánk fe!s7.abadulásának 25. év
fordulójáról. Ezeknek az ün
nepségeknek tartalmuk mel
lett külsőségekben is méltónak 
kell lenníük e nagy jelentősé
gű történelnti eseményhez. 

Nekünk, vasutasoknak, akik
nek munkahelyein - pályaud
varainkon, állomásainkon -
az ország lakosságának jelen
tős része megfordul, olyan 
környezetet kell teremtenünk, 
amely a f'end és tisztaság te
kintetében is tükrözi azt a 
változást, azokat az eredmé
nyeket, amelyeket a felszaba
dulás népünk számára jelen
tett. 

Allomásaink felújítása, tata
rozása anyagi erőnkhöz ké
pest intézményesen történík, 
ennek üteme azonban nem ki
elégítő. 

Az állomások, munkahelyek 
rendben tartásával kapcsola
tos munkálatok mellett nem 
nélkülözhető az ott dolgozók 
figyelmessége, gondossága, az 
öntevékenység, amely számos 
apró hiba kijavítását, a kör
nyezet szebbé tételét biztosít-

ja. Hiszen sok esetben csak a 
figyelmességen múlik, hogy az 
állomások, a munkahelyek a 
rend, tisztaság és kult.iráltság 
képét tükrözzék. 

Szolgálati vonalon rendele
tileg intézkedtek az állomások 
csinosítására vonatkozóan, ez 
azonban csak akkor járhat tel
jes sikerrel, ha a végrehajtást 
széles körú társadalmi mozga
lom, öntevékeny kezdeménye
zés támasztja alá. 

Felkérjük a központi vezető
ség tagjait, hogy az állomások, 
a munkahelyek szebbé és kul
turáltabbá. tétele éf'dekében 
indított mozgalmat a maguk 
területén támogassák, 

KÉRJOK, HOGY A KISZ
FIATALOK, a területi bizott
ságok, a szakszervezeti, mű
hely- és osztálybizottságok te
gyék magukévá a mozgalom 
célkitúzéseit, hogy a dolgozók 
mozgósításával minél eredmé
nyesebben valósuljon meg cél
kitűzésünk 

Szabó Antal s. k., 
a Vasutasok Szakszervezete 

főtitkára 
Rödönyi Károly s. k. 

miniszterhelyettes, 
a MAV vezérigazgatója 
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� � 
! Pályázati felhívás ! Szalmurvezetü.nk meghívá

sára a Benczúr utcai székház
ban vasutas labdarúgó csapa
tok: vezetői gyűltek össze, Ott 
láttuk az NB. I-es Szombat
heli,i Haladás, az NB. IJB-ben 
IIZffeplá Székesfehérvári MAV 
1/;lóf-e é& az NB. 11-ben „pas
"'- mesterhármast" elért 
Debreceni VSC, Budapesti 
VSC é8 Gt1óri MÁV DAC ve
:tetöit. A baráti beszélgetésen 
részt vett dr. Csanádi Györf/11 
közlekedés• é& postatlf111i mi
lliszter is, 
. Szabó Antal fátitkár ildvö

zölte a vendégeket, majd meg
köszönte az 1969. évi eredmé
nye; munkát. A né!gy é!!vonal
belli csapat jó szereplése -
hangoztatta a szakszervezet 
gportszerető főtltikára - kitű
nő átlagot és becsüiletes mun
kát bizonyít. 

Felkészillnl 1970-re 

� � 
� Az Utasellátó Vállalat iparitanuló-fe1vételt hirdet az � 
1 1970/71. tanulmányi évre szakács, cukrász és felszolgáló i :s szakmára. :: 
� Jelentkezhetnek azok a leányok és fiúk, akik Vlll. ál- � 
§ § § talá-nos iskolai végzettséggel vagy éret+,ségivel rendel.kez- § 
§ nek, illetve az általános isko-ia VIII. osztályába vagy · 11 § 
� ködP!skola IV. osztályába járnak és 112 1970-es évben a � 

Ezután felhívta a vezetők 1'1-
gyelanét, hogy itt az ideje fel
k>észiilni 1970. feladataira. Ja
l>jZSolta, hogy igyekezzenek. 
erősíteni a csapatok, de ne 
egymás ellen harcoljanak. A 
spol'ltenlrolcs visszaállítása az 
egye!Jemes magyar sport, az 
egész magyar labdarúgás ér

deke. 

Dr. CsanácJi Gylirgy Jutalmat ad iU dr. Rákly Kálm4uuak, a 
labdarúgó szakosztály elnlikének. 

� VIII. általános iskol1t végzettak a 18., illetve az érett� � 
s ségizettek a 20. életévüket még nem töltik be. s i Tanulmányi idő: az általános iskolát végze�teknek 3 � 
� év, az érettségiz'<?tteJenek 1 és 1/2 év. 1 § Munkaidó: napi 7 óra. Szabadság a szakmunká.&Mnuló- § 
� törvényben előírtak szerint. � 
§ A tanu'lók a tanulmuínyi idó alaU - érvfolya,m.uktól és § 
� tanuDmányi eredményüktől függően '- havi 95-430 Ft � 
§ közötti ösztöndíjat kapnak és 112 utolsó évben jutalék• § 
� ban részesülnek. Ezen túlmenóen díjmentes étkezést és � 
§ munkaruha-ellátást biztosít a vállalat részii.kre. § � Sikeres szakmunkásvizsga letétek után - egyéni el· � 
� bírálás alapján - külföldi kiküldetésre is aor kerülhet. 1 
� - J elentkeznt lehet személyesen. vagy ajánlott levélben � 
i 1970. február 10-ig az alábbi helyeken: Budapesten la- � 
� kók a vállalat központjában, a személyzeti osztályon (Bp. � i V., Vera, PáJné utai 24.). i § Vidékiek esetében az illetékes kirendeltségek személy� 1 
� zeti és ·munkaügyi előadóinál az alábbiak szerint: � 
� Pest, Nógrád, Komárom megye területéről: Budapest § 
1 Délt pu.; Szolnok, Békés megye területéről: Szolnok · 1 
� MAV állomás; Fejér, Veszprém megye területérál: Szé• § 
1 kesfehérvár MAV állomás; Szabolcs-Szatmár és Ha;dú· j 
i Bihar megye területéről: Debrecen MAV áJlom.ás; Bács, � 
� Csongrád megye területéról: Szeged, Dóm tér 3.; Bara- § 
§ nya, Tolna megye területéről: Pécs MAV állomás; Bor- � 
i sod-Abaúj-Zemplén megye területéről: Miskolc, Szemere � 
1 u. 8.; S<YrTl,O{J'Y, Zala megye ,területérál: Siófok ha:/óáUo- � 
i m,ú;; Vas, Gyár-Sopron megye területérál: Szombathely, � 
1 Gábor Andor u. 18. i 
i Jelentkezéskor fe1 keli tüntetni a személyi adatokat, 1 

Ezzel a megállapítással 
&gyetértett dr. Csanádi György 
miniszt.er is, majd hozzáfűzte, 
hogy a vasutas sportnak min
dig egységesnek kell lennie. 
Ne feledkezzenek meg róla, 
hogy hétfőn reggel a vasuta
. sok tízezrei - ő maga is -
kere!lik a sportújságban, a hét
fői lapdk sportrovataiban, 
/logy a vasutas csapatok ho
gyan szerepeltek. 

A magyar sportélet gondjai
val, egész helyzellével tisztá
ban levő miniszter ezután a 
sportéletünkben jelentkező 
,,V'égletekkel" foglalkozott. 
Azzal, hogy Magyarországon 
egy-egy eredmény nyomán 
vagy temetnek, vagg lakodal• 
mat tartanak. Most például a 
uehsz!ovákok elleni 1 :4 után 

Ml LETT VELOK? 

temetnek. Vi!Szol!lt, ha a prágai 
3 :3-as mérkőzésen az utolsó 
gólt nem kapjuk be, 3 :2-es 
győzeleanmel a magyar labda
rúgó válo�tott jut a mexicói 
16-os döntőbe, akkor minden a 
legnagyobb rendben volna. 

A vasutas labdarúgó csapa
t.ok 1969. évi eredményeit ér
tékelve hangsúlyozta dr. Csa
nádi György, hogy ilyen évre 
még nem volt példa a vasutas 
labdarúgósportba.n. Az NB. l
es Szombathely biztosan sze
rezte meg az élvonalban ma
radál;ának jogát, a Székesfe
hérvárnak is sikerült az NB. 
!/B-ben maradnia, a buda�
ti, a debreceni és a győri vas
utasok pedig NB. II-es baj
nokságot nyerték. Befejezésii,l 
arra kérte a sikeres egyesüle
tek vezetőit, hogy a „ vasutas 
szívet", a vasút iránti szerete
tet igyekezzenek a jövőben is 
ébren tartani. Végül átadta az 

(Vedres Jf=ef felvétele) 

e�ületek vezet.áinelk a szak
szervezet jutalmait, tisztelet
díjait. 

Köszönet a ·segítségért 

Az egyesületek vezetői ne
vében dr. Rákly Kálmán, a 
Szombathelyi Haladás labda
rúgó /l?akosztály elnöke kö• 
szönte meg a szakszervezet er
kölcsi és anyagi elismerését • 
Elmondotta: a sportolók is 
tudják, hogy a szakszervezet 
és a tárca vezetói is figyelik 
munkájukat, eredményeiket és 
ez fokozot erőt ad nekik a ver
senyeken, mérkőzéseken. Kö
szönetet mondott a szaikszerve
:zietnek és a minisztériumnak 
- a többi egyesill.et nevében 
is - azért, hogy segitséget 
kaptak a sportlétesítmények 
rendbehozásához, fejlesztésé
hez. 

Vedres József 

� iskolai végzettséget, a legutolsó iskolai átlagereaményt, � 
� a választott szakmát, azt az idegen nyelvet, amit tovább i 
� kíván ta.nul111i, továbbá áLlandó Laikáscinnét. j i A beérkezett jelentkezések alapján a vállalat a. to- i 
� robbi teendőkről. irásb<ztn értesítést kü!.d. j J.,.,.,.///..,.,.,,,.,,.,.,..,,.,.,,.,.,.,..,.,..,.,,..,.,..,,..,.,,.,.,✓,.,✓.,,✓.,✓✓✓✓✓.,..,,....,..,..,.,.,.,..,.,.,.,.,..,.,..,.,...,.u,.,,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,� 

Dely Péter magyar bajnok 
A MAV Nyugati se háza tá

ján mostanában nagy az öröm. 
Az NB II-ben biztos - sót, 
fölényes - bajnokságot nyert 
a sakkcsapat és így visszajutott 
a legmagasabb osztályba. Ra
gyogó „ráadás" volt erre, hogy 
vasutas versenyzá, Dely Péter 
nyerte az 1969. évi országos 
egyéni bajnokságot. 

Ceglédtől T Okióig 
A csapatbajnokság izgalmai 

már a múlté, a csapat készü. 
lődik az NB I. 1970. évi küz.. 
delmeire. A fő cél: ne váltson 
.,returjegyet" az együttes, sike
rüljön ott maradni a sportág 
legjobbjai között. A ceglédi vasutáhlomás ve. 

21énylőhelyiségében viszony-
1:a.g • .,közepes" forgalmú estén 
k4restük fel Reznák Jánost, 
� mdilt segédvezénylő dolgo. 
zfilt itt. Hatalmas termetén 
csa,1t úgy feszül az egyenruha. 
Eteznák János 1947 őszén, még 
ipari tanuló korában ismerke. 
dett meg a birkózássaL Mint 
afféle masszív gyerek, az első 
időkben nem szívesen vette, 
ho(IJI vannak a szőnyegen nála 
erősebb legények is. Pedig 
vqlta.k. A ceglédi vasutasbír. 
kózók abban az idáben 11.agy 
nt?Pszerűségnek örvendtek. 
Néha-néha elmaradt az eclre
sekról, versenyekról. Az ak-. 
kori neves birkózók, főleg Sza
lisznyó József és Gál József 
J:antázi.át láttak benne és rá
beszélt.ék a további edzésekre. 

A kezdeti lépések 

Most már belátom 
iru?ndja beszélgetés közben -, 
hogy nek1k volt igazuk. 1948 
ny�, mililt utolsó éves ifis.. 
fu, országos másodilc lettem, 
minimális pontkülönbséggel. 
Ellenfelem, a négyszeres ifjú. 
sági bajnok volt, akin egy év. 
vel később, mint felnátt ver. 
sen.yzá vettem revansot. Hir
� olyan „nagy nevek" kö.. 
Zlé csöppentem, mint a szintén 
vásutas klallSzis birkózó, Ko. 
v'áós Gyula, Növényi Norbert 
és mások. Az 1949. év már si. 
kert hozott számomra. A fel
nőtt országos bajnokság:ban 
második lettem. A kötött.. és a 
szabadfogás egyaránt kedvem. 
re való volt. 

Üstökösként robbant be a 
bfokó:.:ás élvonalába. 1951-ben 
nr.el".te az első magyar bajnok
ságot, amelyet még tizenegy 
követett. Hetet a szabadfogás.. 
�. ötöt a kötöttfogásbain 
szerzett. 1956-ig félnahéz, ké
s(il>b nehézsúlyban aratta s.i.. 
kereit. · Há-rom világbajnok. 
ságon vett részt: egy harma. 
di.k, egy negyedik és egy ötö. 
d,.ik he,y fémjelezte tehetsé
gét. Az 1960-as 1'6mai olim.. 
11iá11 veretlenül negyedik, Tó. 
ki6ban 1964-ben az ötödik he. 

, lyen végzett. Ha figyelembe 
vesszük e világversenyek ei:ős 

mezón�t, akrrt.-or az eredmé
nyeket jelentős sikernek kell 
tekinteni. A Vasutas Európa. 
bajnokságon négy alkalommal 
az értékes rnásoclik helyen 
végzett. Egyszer nagyarányú 
„fogyasztás", háro:mszor pedig 
néhámy kilós súlykülönbség 
ütötte el az első helytől. 

Kellemetlen „epizódok'' 

- A sikeres versenyzői pá. 
lyafutásának voltak-e kelle

- 0t1en mozzanatai? 

- A na-gy versenyeken szin
te kivétel nélkül rossz sorso
lást kaptam. Ez pedi,g a bir
kózósportban éppúgy, mint a 
többi sportágban a végső he.. 
lyezés szempontjából reru:Mti. 
vüli hátrányt jelent. Ezek sok. 
szar kedvemet szegték· de az 
új küzdelmekre való f;lkészü.. 
lés mindig új erőt adott. Azt 
is balszerencsémnek tudha
tom be, hogy az 1952.es hel.. 
sinki és az 1956-os melbourne-i 
olimpián sérülés miatt nem 
vehettem részt. Végeredmény. 
ben azonban nagyon sokat 
köszönhetek a sportnak. Mint 
versenyző, Spanyolország ki
vételével bejártam Európát, 
voltam Amerikában. Japán. 
ban. A szeretetet és megbe. 
csülést mindi'g éreztem. 1960-
ban, a római olimpia után 
„Munka Erdemérem" arany 
fokozatot kaptam. Számomra 
is elérkezeet azonban a fájdal. 
mas búcsú, s 1965-ben ver-

senyooi pályafutásomat befe ... 
jeztem. 

Emberi magatartásáról, 
klubhúségéról már versenyző.
társa és jó barátja, Gál Jó. 
esef b=é!. Az a Gál József, 
aki az 1950-es stookholmi vi. 
lágbajnokságcm a nagy esé
lyes svéd Karl Frelj legyózié. 
Slével öregbítette a magyar 
binkózósport hírnevét. 

Jelenleg vezető edző 

Reznák János a kat.onaévek 
letöltése után, 1954-ben került 
a va.sútlhoz. Cegléd állomáson 
raktárnokkém dolgozott. Ké-. 
sóbb sikerrel elvégezte a 
Vasútforga,lmi Technikumot, 
majd sportágában oktatói mi
nősítést nyert. Tizenöt éven 
keresztül ,,bumlizott" Cegléd 
és Budapest között. A sok 
ajánlat ellenére sem vált 
meg Ceglédtől, szeretett vára. 
sától, a vasutasszínektől. J e
lenleg a Vasutas spor1ikör bir. 
kózó szakos-ztályánál mi!lt ve.. 
zetőedző dolgozik. Sokszor 
még maga is „beszáll" egy. 
egy mérkőzésre. 

Ezeket azonban nem emlí
tette Reznák János. Az erós 
emberek általában szerények. 

Sz. Tóth András 

Dely országos egyéni bajnok
sága viszont még ott gyűrűzik 
a közvéleményben. Hogyan si
került a vasutas sakkozónak az 
országos siker, amely - bár 
Delyt a jó nevű nemzetközi 
mesterek között tartják számon 
- meglepetési okozott. 

Bevalljuk: nem vagyunk az 
elmesport szakértői. Ezért két 
kitűnő elméleti és gyakorlati 
sakkozó, sakkszakíró vélemé
nyét közöljük Dely győzelmé
rőL 

Flórián Tibor: Dely Péter 
régóta a legképzettebb sakko
zók közé tartozik. Jól ismeri az 
elméletet, . fóleg a taktikában 
lelérnényes, de nem idegen 
számára a stratégiai jellegű 
pozíciójáték sem. A múltban 
azonban elég volt egy.egy ve-
1'eség a rajtnál, vagy valamely 
kedvezőtlen külsá körülmény 
és máris elvesztette küzdáked. 
vét, nem tudta teljes mérték
ben kifejteni tudását. Tavalyi 
III. helye és idei elsősége an
nak is jele, hogy a küzdőké
pességben is előrelépett. 

Bán ienő: Dely Péter most 
első ízben nyert bajnokságot, 
de veretlenül és biztos fö
!énnyeL Széleskörű elméleti 

Dely Péter 

ismeretei és kitúnó taktikai 
készsége révén már két for
dulóval a befejezés elátt 
oly411, elónyt szerzett, hogy 
elsősége nem volt vitás. 

Végül érdemes meghallgat
ni, hogyan nyilatkozott ma
ga Dely Péter: 

- Eddig tiziennégy alka
lommal jutottam az ors�!}PS 
egyéni bajlllOkság döntőjébe. 
Sátoraljaújhelyen szerettem 
meg ezt a szép sportágat. 
Pályám kezdésekor nagyon 
sokat köszönhettem Szabados 
István területi sportelnöknek 
és Véghseá László MAV SAC 
akkori elnökének. A mesteri 
címet 1954 nyarán kaptam 
meg, a MAV-nál 1970-ben 
ünneplem húszéves vásutas 
versenyzői múltamat. A nem
zetközi mesteri címhez 1961-
ben jutottam. 

- dres 

ÚJÉVI KÓSZÓNTÓ AZ ÜGYELETEN 

- KI ne Igyátok! Azonnal Indulni kell a - A hölgy mindenáron hóeltakarító brigáddal! a múlt évbe • •  • 
vissza akar utazni 

(Pusztai Pál roJzai) 

19'9. JANUAB L 

- 10 ·v1ETNAMZ:. szAK
MUNKAs�ANOI,,ó tRkE
ZETT Szombathelyre. Egy
részük a REMIX"11@k, a töb
biek pedig a MAV járműjavi
tónak a tanulói lesznek, Az i,.. 
kola elvégzése után 'mint hír• 
adástechnikai műszerészek éa 
Diesel-lakatosok térhetnek 
vissza hazájukba. 

- 41 • 1:Vl SZOLGALAT 
UT A:N n11U{ldíjba ,venult Mar
kó Ist-i,án felügyelő, a pécsi 
igazgatóság forgalmi osztálye1 
személ11zetí csoportjának fő
elóad6ja. Az idős tllaStltasC 
munkatársai melea szeretettel 
búcsú,i;tatták. 

- Nagyképernyós telm-
ziói ajándékozta� a nyíregy
házi pályafenntartási főnök
ség dolgozói, a nyírpazonyi ál
talános iskola tanulóinak. Az 
új készüléket december 19· 

én adták át. A jobb vételi le
hetőség biztosítására �ég te
tőantennát is felszereltek. 

- Me�riotta veaetllségri• 
lasztó klizgyúlését a kiskun
halasi MA V M'I'E. />tz eddigi 
elnök Belényi Mihály nyug
díjaztatása miatt lemondott. 
Helyette Suba László • intéző 
lett a sportkör elnöke. Az új 
vezetóségbe számos fiatalt is 
beválasztottak. 

- 1:RTEKEZLETET TAR
TOTTAK Miskolc Gömöri ál
lomás szocialista brigád,jainak 
vezetői, A megbeszélésen meg-

' 

á�lapodtak, hogy a termelési 
fe!adaiolé maradéktalan telje
sítése mellett nagy gondot for• 
dítana.k a munkatársak közötti 
együttmú�ődésre. 

- Jubileumi munkaver-
1 senyt szerveztek .a Tapolcai 

Vontatási Főnökség dolgozói 
hazánk felszabadulásának 25. 
évfordulója tiszteletére. A ver-
senykiírásban nemcsak a von
tatási, hanem az egész helyi 
vasútüzem érdekeit Is figye
lembe vettek. lgy szeretné
nek hozzájárulni ·az „élüzem" 
cím n:t�gszerzéséhez. 

A szerkesztoség üzeni 
Vol06inovsz1,.l Já.n.os, Mol-Dár Pál 

Debrecen : Nagy Elemér UJszász ; 
Szilád! Sándor- Szeged; 11,;pi Jó
zset Bp. Józ.setváros; Szücs Ff
ren.c . Hatvan ; Ho� Józsd 
Veszprémvarsány; KlS'V'árd.a1 Já• 
nos, Szabó Józs'lf; Behán Rózsa 
Miskolc; Oláh Jen<'! Plécs ;  Klsválr· 
dal .JsWáll N3'fregyháza; Tófill Tl• 
bor Kls.lrun.haJ.as; Dancs Jóuref 
Tapolca;. l,evelelket lapunk anya• 
gához fel.hMználjuk. 

A &portlclirl v�ztásokr61 B7A1r
keszt6ségQnkbe · küldlitt nagyon 
sok tud6sfl:á&t kilszönett.el vet. 
tük, de azokat belybJliny mlat, 
közölni nem Áll m6dunkb&ll. 

A H I VATAlOS 
LA P B Ó L  

A Hivatalps Lapból � szalai<..,., 
vezeti bwottságok és a dol.gozó1' 
figyelmébe ajánljuk a köv�.,,.S.. 
ket: 

50. sd.mb61: 123 1U{l.1119. t. .A;. 
Válto:1Jások' a Magyar - AManwas
utak szel"V'<!zetében és �él'_ sze
vezeti egységek elneve� 
megváltoztatása.. 

123 180/1969. U. B. MAVAG u,,
k-épe$ !gazolvá.nyóJ< �téM 
1970. évre. 

123 578/1969, U. B, K- Kezelé!II 
Utasítás a nemze!>közi """"1;él!y
és poggyászforga!OIIlll'a (PIV) (L 
�z. módosítás). 

51. OZÚl\b61; 12i 9'7/18619. 8. B, A 
Gy6r-SOpron-Eben.fu<rtl Vasutak 
és a buda.pestJ. Vas�tósát 
ha.tá.-ának módorutása. 

55 310/1989. BVIQI. IV. ttj pénz
tári elszámolási re.nd-ellkeresell: 
éleffl>el-éptet.ése 1S'70, jan.uáir l-'fl61. 
. 123 960/1989. 2. B'. Hóelta'k:aritá!il 

mun.kiln· fogl.a.11r<>z1Jatott dolgoozók 
díjazása, 

uo 0'36/18619. ,. e. � 
ken,tés kiterje,;ztése az egész� ártalmas m unJr:.ater1lleteken élm11 
utasltás móóos:lillisa. 

IIIAGYAR VAlltJTAB 
a Vasutaso't SUlmzervezetéllell: 

lapja 
ilzerkesztl a 5>erkesrt5 blZ<>tlil4IC 
· F6szerkeszf5: GulyAa Hnlll!I 
Fele!Os szerkeszt6; vtst Fereno 

Szerlteszt&l!11: 
Budapest VI„ Benezllt atea 0. 

Telefon vAr081: .129-ffl 
Ozeml : 19-'1'1 

KladJa és terjeszti a Néllllzaft 
r,aokladó Vállalat Bud:ap<!ill 'l7ttA 
Rákóez! 111 Sf, Telefon: Ut-lll 
Fele!Os kÍadót G4J?o1' Má""21t ' 
• NfPll"'IV• Lapkll!d6 .• Vállalat 

fgazgat6111 • 
CsekkszAmtasz.t_m:· "f&,HS.001-d 

Szikra "8pn7omda 

! . ,_ 
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Atadták a forgalom1iak 
a Hungária körúti felüljárót 

December 22-én ünnepélyes külsóségek l:özött Sarlós István, Budapest 
Fóváros Tanácsának vb-elnöke arntt· fel a hidat 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XIV. 2VFOLYAM, %. SZÁM. Ára 40 fillér 19'70. JANUAR 15. 

A nevelés elválaszthatatlan 
a szakszervezet 

erdekvédelmi tevékenységétől 

A kc!zponti oozet&ég 1968. december 13-án intézkedési ter• al.ista brigádok. A mozgalom 
oet fogadott el az a.gttáció, a propaganda és a kulturális tevé: jelentősége a termelési ered
kenység fejlesztésére, Egy év elteltével - 1969. december 29-t ményeken túl, abban is meg• 
iLZésén - az elnökség jelentése alapján visszatért az intézke. mutatk-ozik, hogy több ezer 
dm terv végreluljtásának értékelésére. Ebben a cikkben ki- dolgozó a mozgalom kereté• 
t)()Mtosan közöljük a jelentésben fog!a!takat. be-n tett vállalása alapján t1é• 

gezte el az általános és közép• 
A központi vezetóség intéz- tán. Az :Iskolarendszerű fel- iskolát, különböző szakmai 

t..°"dési terve hosszú távra nőttoktatás rendszerességével, tanfolyamokat és szerezték 
megszabta azokat a tennivaló- tantárgyi kötöttségével a leg- meg a szakvizsgáikat. E moz
kat, amelyeket a s�..rve- jobban segíti a műveltebb, a galom keretében lettek rend
zeti szerveknek az agitáció, a sokoldalúan fejlett ember ki- szeres könyvolvasók, vettek 
propaganda és a kulturális ne- alakítását. Felmérések alap- részt ismeretterjesztő előadá.
velés fejlesztése érdekében ján a szolgálati helyek most sokon, akadémiákon és e 
tenniük kell. Az elnökség és a dolgozzák ki perspektivikus mozgalom vezetett sok dol,go
területi bizottságok munkater· terveiket, elsősorban a 8 álta- zót könyvtárba, színházba, 

Fél évvel a kitűzött határidő előtt készült el a 302 méteres közúti híd. A híd elkésziilté-vel a Nyugati pályaudvar személyzcté nek is könnyebb leO a munkája. és nem bosz-szankodnak többel a lezárt sorompó előtt az autósok, gyalogosok sem. 
(MTI Fotó Mező Sándor felvétele.) 

vükben konkretizálták a ten- János iskolai végzettség meg- múzeumba és tette óket ter-
nivalókat, 11z intézkedési ter• szereztetésére. mészetjárókká. Az 1969. évben 
vet eljuttatták az alapszerve. Az 1968í69-es tanévben az a vasút teriUetén 7686 szocia-

zetekh.ez. általános iskola. különböző lista brigád 74 939 fóvel ver-
A köz.épszerveknél egy-egy osztályait elvégezte 1078, senyzett a cim elnyeréséért, 

függetlenített funkcionárius a középiskolát 2262, az vagy megtartásáért. 
vette át a munka közvetlen egyetemet, főiskolát 1031 A '°;;zocializmus idószakában 
irányítását. Az alapszervezeti dolgozó, fontos sze:-epet töl,t be a bal-
vcí.!a.sztásol: során a korcí.b• Egyetemeken és felsőfokú vas• esetek számának csökkentésébia.knál -nagyobb körültekin• útforgalmi technhlr.um!>an 292 ért, a dolgozók munk:ivédelmi 
téssel került sor a kultúrncve- fő tanult társadalmi ösztön- ismereteinek növeléséért foly-

E:1·köl�si meghe�sölés 
- anyagi elismerés 

lési reszortosok kiválasztására, díjjal. tatott agitáció és propaganda. 
A szervezeti és személyi felté- A társadalmi munkavédelmi telek tehát általában megfele- A vasút területén az általá• fe!ügyelók és aktivisták százai 
lóek, az aktivisták oktatása nos iskolai végzettséggel nem ellenőrzó és nevelő munkáju,k 
alaposabb és széles körúbb rendelkezók S?.áma aggasztóan fokozásával, a társadalmi te
volt a korábbiaknál. De nézzük növekszik. Erősen befolyásolja 

vékenység kiszélesítésével szea végrehajtás részleteit. a beiskolázáSt a nagymérvű remek érvényt nap mint nap A szakszervezeti tömegpro- munkaerőhiány, a leterheltség, a munkavédelemre vonatkozó 
na'fa:nda fontos es-'•o"ze a 'I'ár- az anyagi és erkölcsi ösztönzés t" é k „ 1 . , • ,. ""' • orv nye , ren,,e eteic es uta-
sa almutilt. időszerű kérdései hiánya. Az elkövetkezend0 sitások következetes betarM.-tanfolyamok, amelyek temati- években Is elsődleges célk.itű- sá:ra. 

A szocialista brigádmozgalom viharos gyorsasággal bódí• tott tért. A mozgalom több mint egymillió főt sz.'l.mlá!, és a munkásosztály legjobbjait tömöriLL A legnemesebb emberi tu• lajdonságoka.t fejleszti, segíti a. tehetség, a.z ötletesség és a fe• lelő;15égtudat tiil·sadalmi méretű érvén3·esiilését. E mozgalom az uJ gazdasági mechanizmus körülményei között is na.gy fel• 
adatokra hivatott. Sót az új igények ezekkel a kollektívákkal szemben Is magasabb küvetelményekci támasztanak, Ezrei ö�zszefüggésben szükségessé vált a brigádok ösztönzésének, ells• merési remlszeréne.k továbbfejlesztése, 

kája igen népszerű a hallgatók zésünk az általános iskolára 
előtt. Alkalmas arra, hogy tár- irányul. Intézkedés történt a munka- A Minisztertanács és a SZOT 
sadalmunk gazdasági, politikai A termelési agitáció és pro- védellnl agitáció és propagan- elnöksége hatá:oz:itot hozott a 
kérdéseivel és az ezekkel ösz- paganda fontos feladata a dol- da fejlesztésére. szociali5ta brigádok új lcitün-

kitilntetésekliel Jutalma.
zoU szoc.lalista brigádok 
az elnyert fokozatokkal 
arányban álló pénzjulaJ• lJZclüggó szakszervezeti fel- gozók köi:;azdasági szemléle. 1969-ben az oktatás szem- tetés.i és elismeresi rendszeré-

ről. f:rdemes megviz;;g4Jni, ml- ma.t kapnak. adatokkal foglalkozva, széles tének fejlesztése, a széles tö• !éltetésére 3 munkavédel• lyen változásokat jelent t"L. a )(örú információs fórumot biz- megeket érintő népszerű mű- mi film kés-Lült. Fokozott régivel szemben. A bronz, ezüst és arany foko-
tosftson a tagság tájékoztatá- szaki-technikai kultúra erósi- gondossággal szervezték zatű kitüntetések jutalmazási sára, prob)émáinak, kérdései- · tése, az üzemi demokrácia ad- meg a munkavédelmi Az egyik, hogy tovább fej- összegét a kollektív szerzó<l� 
nek megvál.aszolására. ta lehetőségek k:ihasznt :sára felilgyelók és aktivisták leszti az erkölcsi elismerés állapítja meg. A további lti-

Az 1968/69-es oktatási való ösztönzés, az alkotó kez- oktat.í.sá.t. rendszerét. A bronz, ezü.st és tünLetések esetén a már emlí-
évadban 350 szolgálati he- deményezőkészség kibontakoz- Na.gyol>b súlyt kapoít a szol- arany fokozatú brig.ádjelvé- tett felsorolás sorrendjében a 
lyen U31 ia.nfolyam tatása. A tudományos techni- gálati helyeken az ABEO ok- nyek mellé olyan új kitünteté- b:·igádtagok 1500, 2000, 3000 fo. 
30 585 ha.llgatóval fejező- kai ismeretterjesztés egyik tatások és vizsgáztat-ások szer- sek adománycmi:!6.t is lehetővé rint jutalomban részesülnek. 
döU be, Az 1969/'I0-es ok- igen lulsznos formája a mű• vezése. Mindinkább kezd nép- teszi, mlnt a „Válla.lat kiváló Régi pro!Jlémát old meg az tatá31 évadban a differen- szaki munkásaJcadémia, amely- szerűvé válni a szellemi ve- brigádja", a „Szalcrna kiváló is, hogy a jövóben mcgszúnik cláltabb érdeklíidés ki- nek célja a dol,gozók szakmai télkedókkel egybekötött múso- brigádja" és a „Magyar Nép- az elismeréseknek a részvétel elégíiésére tartalmilag két képzése, továbbképzére. Az ros munkavédelmi , kiállítási 1:öztársaság kiváló brigádja". idejétól függő automatikus 

cím odaítélésére, illetve meg• 
tartására vonatkozó döntése 
alapján lehet adományozni. A 
váhlalati, miniszteri és kor
mányszintű brigádkitünteté
sekre vonatkozó javaslatokat 
pedig csak a vállal a ti szak
szervezeti tanács döntése 
alapján lehet elóterjeszteni. A 
szocialista brigádok pedig ma
guk tehetnek javaslatot arra, 
hogy kl részesüljön egyénileg 
kitüntetésben. Ugyanakkor 
dönthetnek a brigádnak járó 
pénzjutalmak differenclált !el
osztásában. 

A konnány- és SZOT-hatá• 
rozat szocialista brigádokra 
vonatkozó új irányelveivel te
hát újabb lehetőséget nyitnak 
meg a mozgalom továbbfejlő
désében. Ha a vállalatok gaz. 
dasági és szakszervezeti veze
tői a határozat szellemében te
vékenykednek, akkor bizonyá
ra még eredményesebbé válik 
a szocialista brigádok munká
ja. 

L. G:,. azonos ra.:igú, 1968,'69-es oktatási évben 1750 kocsi gazdag anyaga, amelyet Ezeket - sorrendben - a vál- adományozása. Bár az új elis-tie tematikájában különböző munk:ísakadémiai előadás az elmúlt évben mintegy lalat igazgatója és Szakszerve- merési rendszer figyelembe .-
-------------

tagozatú 1470 tanfolyam in- hangzott el, s a részvevők szá. 20 OOO dolgozó tekintett meg. zeti bizottsága, az illetékes mi. veszi, hogy a brigádok mióta 
dult 31 798 fővel. ma e!ét·te az 55 ezret. A társadalombiztosítás terű- niszte:: és a szakszervezet el- vesznek rész: a mozgalomban, 

A társadalom- és természet- Az agitáció és a propaganda !etén az inté?J.ltedési tervbe!l nöksége, ·a kormány és a de az adomán11ozás elsódleges 
tudományi n�zetek, a vi.lágné- hatására sreles körben foglaltak szellemében az ok- SZOT elnöksége együttesen feltétele a kol!ektivák tényle-
z:m, politikai, gazdasági és bontakozott ki a szo- tatások, felkészítések szervezé. adományozza. A brigádtagok, ges eredménye lesz. Ugyanak• 
kulturális ismeretek formálá· cialista munkaverseny, amely- sén kívül nagyobb súlyt he- ha. arra érdemesek, a brigá�- kor számol azzal is, hogy egy-
fának népszerű és nagyon a!- nek alapvetó feltéteie a lyeztünk a felvilágosító mun- jukka! azonos sztntú egyéni egy vállalaton belül különbö-
ka'.mas tümegpropaganda-e;z. folyamatosság és az ál- ká.ra. A do!gozók cgészségvé- kitüntetésben is részesü!het- zi.k a szocialista brigádok te-
küze:i az ismeretterjesztő elő- landóság. Ezt a célt szolgál- delme érdekében írásos anya- nek. v-ékenysé;;:e. Hiszen jól tudjuk, 
adások. Az ismeretterjesztés ják az l !J69/70 évi munkaver- got készítettünk „Egészségügyi a kiváló brigádok mellett ta-
tartalmi célkitiizései hözött kü- seny irányelvek, célkitűzések, felvilcí.gosítás, megelőzés, gon- Az új rendelet ameUett lálhatók gondokkal küzdő, sót !ön is hangsúlyozni kell, ho(f'J amelynek pozitiv hatása meg- dozás" címmel 2000 példány- hogy növeli az erkölcsi elis- formálisan tevékenykedő bri. 
crő$it:ésTe szoT1tl a szociaEsia mutatkozott a termelési válla- ban. Kevés azon.ban a propa- merés jelentőségét, formáit, in- g.ádok is. s ez gyakran nincs 
társadalmi szemléletre, tr.aga- !¼.;ok konkrétságában, az azok ganda a vasutas társadalom- tézményesíti az erkölcsi és az összefüggésben a brigád korá
tartda,a nevelö politikai feit'i· végrehajtására tett intézkedé- biztosítás szolgáltatásai, az új a,nyagi elismerés egységét, ösz- \'a!. A mozgalomban rövidebb 
léaosító mmika szerepe. sekben. egészségügyi létesítmények szehangalja azt. idő ó:.a. részt vevő kollektívák 

A szocialista erkölcsi tud&t A termelési' agibíció és pro- tudatosításával kapcsolatban. színvonalasabb, tartalmasabb 
meg:;zlkí�díti.sa és gazdagítása paganda a szocialista munka- (Folytatás a 2. oldalon) A jövőben a ki!lönböző tevékenységet folytatll,(lk né-
c-álj.i:'l61 töl:,bet kell fogiallcoz- verseny értékelésének és nyil- .-----------------------------, hányszor, mint a régebben 
r.i mind a köz-, mind a magán- vánosságának bi:atosításiával, ténykedők. 
é;et időszeríi erkö!csi problé- pozitív jelenségeinek hatásos 

T J , b 
Az új rendszer természete-

miiva.Z, áZ egyzn és a társada- és meggyőző bemutatásával, a :[% nap apan ,ílfl sen megkívánja, hogy a bri-
lom viszonyával, a mun:Caer- Vel'senymozgalom most !dala- gádmozgalom értélcelése, a k!-
kö:cesel, a vezetök é3 beosz. kuló új arculatának széles körű tüntetések és címek adomá-
lottak munka.kapcsolatával. ismertetésév�l, az anyagi és TlkióMl Osak�!lf a világ leggyorsabb expresszvonatán nyozása, az eddiginél is. körül-
Kagyobb figyelmet kell fordi- erkölcsi ösztönwk feltárásával, � tekintóbben történjék. A gaz• 
tani az egyéni és családi. élet az elnyerhetó kitüntetések és dasági és a társadalmi vezetés 
k.é:Jés�ire, a családi nevelé5 ju,talm11< közismoctté tétel(vel gond�bban elemezze és mér-
&;gitésére, a szabad idő hasz- jelentős mé::tékben elósegíthe- Jege!je a brigádok tevékeny-
tos e:töltésére. ti a versenymozgalom vonzá- s,égét. 

A harmadik ötéves 

terv utolsó éve . . •  
A vasútnál a jubileumi 

munkaversenyeknek hagyomá
nyai vannak. Az MSZMP IX. 
kongresszusára indult szocia-
lista munkaversenyben 
amely a jubileumi versenyek 
sorozatát nyitotta meg - a 
vasutas dolgozók Is tanúbi• 
zonyságot tettek szorga.muk
ról. 

Hazánk felszabadulásának 
25 éves évfordulójának tiszte• 
letére - csatlalcozva a köz
ponti felhíváshoz - a miskol<;i 
iga,zgatóság valamennyi cso
mópontján és szolgálati hel11én 
széles körű munkaverseny in
dult meg, hogy a. történeln�í 
évfordulóról újabb munkasU.:e
rekkel emlékezzenek meg, 

Az önköltségcsökkentésre, a 
pontos és tervszerű vonatfcr-
galomra, az utazási �bes-ság 
növelésére, valamint a kocs.i-Ezen a ttlren a fejlődés las- si körén ek növel:edését. 

&ű. o:ta, hogy az alap..,zerveze- A szocialista munkaverseny 
te;c egy része nagyobb sú;:, t leg."llagasabb szlntű formája a 
he,.rez a tanfolyamok szervi!- szocialista brigádok tevékeny-
2.ás.ó:.-e, mint az ism-s·retterjes:::- sége. Tagjaik tudatos:m tti<re
tó mu::ikára és annak tartalmi kednek a hármas jelszó valóra 
\·�nat�wzásalra. Főleg az épi- váltásá,ra. 

Ez annál is fontosabb, tartózkodási idő csökkentésére 

tés, és pályafenntartási szak- Egymás segítésére, neve-
c:.:olgcí.!a.t terüLetén, faktar.yák- lésére törekednek, példa.• 
ban, munkásszállásokon La- mutatással, ismereteik 
kJ;mál szül-:séges javítani a közklnccsé tételével, a 
he-:1,1zeten. közös�-ég egyes tagjalvaJ 

;',,fa általános társadatmi szemben lámasztot-t köve-
lgé:1J' a ta.nuiás. Magasabb ielményekkcl, 
képzettságü dolgozókra van A munka ember- és jellem-
szükS:ége a vasútnalt is a gyors formáló hatásának legkézen
lltemű, techni:mi fejlődés fo1Y- fekvóob bizonyítékai a szoci- (Riportunk az 5, oldalon) 

mert a társadalmi és er• tettek felajánlásokat. 
kölcsi megbecsülés mellett A felszabadulási munkaver-
megvalósul az anyagi el• senyt 1970-ben egész éven át 

folytatni kívánják. Ismerés összhangja. Is. A miskolci iga::oat6sá.g VM• 
A kormány. és SZOT-határa- utasainak jubileumi verseny
zat az említett indokol< figve- mozgalmát emeli az a tény is, 
lembevételével gondoskodik hogy az 1970-es esztendő har
arról, hogy a különböző kitün- madik ötéves teroünk utolsó 
tetési fokozatok odaítélésénél éve. A vasút vonatkozásában 
érvényesüljön a demokratiz- ennek sikeres teljesítéséhez 
mus. Az elismerések bármely szeretnének hozzájárulni és 
fokozatát csak a termelési tii· kedvező feltételeket teremteni 
nácskozásnalc vagy munkaér- IV. ötéves tervünk megalapo-

tekezletnek a s-zocia.lista briQád zásához. 
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A felszabadult Pesten 
megalakult a Szakszervezeti Tanács 

A nevelés elválaszthatatlan 
a szakszervezet érdekvédelmi „ 

tevékenységétől 
(Folytatás az 1. oldalról) állításokat rendeztek nagyobb 

mllDlkásmozgalmi ünnepségek, 
évfordulók, aktuális polilt:i:kai 
események alkalmával. Ahol a 
technikai fe1tételek biztosítot
tak, író-olvasó találkozókat 
rendeznek. Jelenleg a vasút 
területén 54 góc- és 157 letéti 
könyvtár dll a dol.gozól: ren,
delkezéséTe. 

lönbözó módszereit és farmé,. 
lt jobban ki kell használ.ni. AZ ILLEGALIS kommunis

ta és baloldali srocláldemok
rat.a vezetők körott 1944. októ
ber 10-én egységmegállapodás 
jött létre. amely nagy szere
pet szánt a szakszervezeti 
mozgalomnak a fasizmussal 
szembeni ehlenállils kiibanta
koztatásában. Ez a megálla
podás teremtette meg az alap.. 
ját annak a köZÖL'I harcnak is, 
melynek eredményeként a 
szakszervezetek a felszabadu
l.ás után rövid időn belül a 
munkáso!c érdekeit védő szer
vezet.ek1té váltaik. 

A szovjet csapatok felszaba
dító harcának eredményei 
nyomán a Tiszántúlon és a 
Dtt,us.-TiaM kö7.én a szervez
kedési szabadság gyorsan tes
tet öltött. Az ideiglenes kor
mány székhelyére, Debrecen,be 
szinte naponta éI'keztek hí
rek Szeged, Mi&kolc, Szolnok, 
Péc& é1 a többi város élénk 
szakszervezeti életéről. 

A =kszervezetek a felsza
badult országrész városaiban 
éil nagyobb falvaiban mínde
nü,tt cselekvő f'észeseivé i,"ál
t,aJe 4 nemzeti bizottságoknttl:, 
a. falusi és városi önkormán11-
zatok1tale. A szakszervezetek 
képviselői, mindenekelőtt a 
kommunista párttal való 
.-gvetértésben a nem7.et!?vűlés
ben is megfogalmazhatták a 
szervezett munkások garoasá
gi és politika1 követeléseit. 

1945. január l-én Szegeden 
meejelen-t a szakszervezetek 
heti közlönye, a Muiik4 első 
S".á.ma. Ugyanel!ak januárban 
látott napvilá!(ot a szegedi 
s-zakszervezetek új alaoszabá
lya, ame1y mintegy 30 hel.Yi 
szervezetnek - köztük a vas
utasok szervezetének is -
adott útmutatást a moz�lmi 
é1et szervezéséhez. irá..'lyításá
hoz. 

A KIBONTAKOZO szak
szervezeti mozgal011l s:rem
pontjából. k."ii!önösen neveze
te/f 1945. ja-nuát' 18. Ekkor 
Budán még áll1: a harc. A 
Vároa befészkelt németek 
maluicsul védték állása.i:kat. A 
felszabadult Pe;ten azonban 
már megindult az élet, elkez
dődött a srervez.l;:edés. A sza
bómunkásak Almássy téri he
lyiségében ezen a napon tar
tották első összejövetelüket 
azok a régi szakszervezeti ve
zetők,. aki.1;:et a felszabadult 
k.erület.ekben sikerült felllru
tatniok a szervezőknek. A 
meghi"l,nttak lassan gyülekez
tek, mert közlekedés még nem 
volt, így U jpestről, Pesterzsé
betTól és a város más részei

ből is gyalog kellett megtenni 
az utat. 

A megbesiklésen, amelyen 
mintegy harmincan vettek 
l'�Zt, köztüJ.t Ap-ró Antal, 
Kossa lstván, Kisházi Ödö,i, 
Va.s-\Vítteg Miklós, két kér
dést kellett megoldani: ho
rn;an, kikből hOzzák !étTe a 
köiponti irányitó szeTvet, a 
Szakszeroezeti Tanácsot, s ho
,ryan, halttd;aw:ik t01>ább a 
sze,-oozkedés útján. Ennél a 
kérdésnél az is felvetődött. 
hogy milyen fiormában szer
vezkedje."'lek azoknál a szak-

máknál, amelyek dolgozóinak 
a Horthy-rendszer megtiltotta 
a szerve2lkedést, illetve csak a 
»hazafias", keresztény szerve
zetekbe engedte belépni őket. 

Az új Szttkszervezeti Tanács 
összetételében viszonylag ha
mar megegyeztek. Annál na
gyobb vita alakult ki a szerve
zeti forma kialakítása acörül. 
A kérdés ugyanis az volt, 
hogy szakmai vagy iparág.i 
szakszervezeteket hozzanak-e 
létre. 

MEGALLAPODTAK AB-
BAN IS, hogy gondoskodnak 
megfelelő helyiségről, és fel
kutatják a régi Szaktanács va
gyonát és irattárát. A székhá
zat illetően a választás a Fiu
mei út - ma Mező Imre út -
4. számú házra, a „Kivándorlók 
otthonára" esett. Az épület 
első emeletén gycxrsan kitaka
rítottak néhány szobát, s a 
maroknyi apparátus - a fő
titkárral együtt mindössze né
gyen ,1oltak - ott kezdte meg 
munkáját. 

Január végé.rt az elsó ösz
szejövetelen részt vett kom
munista és szociáldemokrata 
vezetők, a két munkáspárt 
megbízásából aláírták a Szak
tanács összetételére vonatkozó 
megállapodást. Ennek alapján 
február 7-én, hivatalosan is 
meg;ahkult a Szakszervezeti 
Tanács. Elnöke Vas-Witteg 
Miklós, főtitkira Kossa lst-ván, 
alelnöke TöTök János lett. Az 
egyes ti t:kárságok vezetésével 
CsapláT Pétert, Ratkó Annát, 
Piros Lászlót, Keleti Mártont 
és PetráJ: Ferencet bízták 
meg. 

Abban az időben, az adott 
helyzetet figyelembe véve, 
mindkét munkáspárt elVi ál
láspontjaként született meg az 
elhatározás, mely szerint min
den dolgozó Téteg számára 
meg kell teTemteni gazdasági 
érdekvédelmi szervét. Az 
MKP abból indult ki, hogy 
így az ország újjáépítéséért és 
a tömegek megnyeréséért 
folytatott harcba a nép egy
re szélesebb rétegei kapcso.1-
hat6k be. A január 18-i ta
nácskozáson is ennek szelle
mében fogalmazták meg a 
részvevők a sza.;rszervezeti 
mozgalom tagságára vonatko
zó alapelvet : ., . . .  a szakszer
vezet tagja. lehet minden de
mokratikusan gondolkodó ma
gyaT dolgozó, politikai párt
állásra, nemzetiségre és val
lásra való tekintet nélkül." 

A FELSZABADULAS UTAN 
a szervezkedés szabadd á  válá
sával, a dolgozók tömegei is
merkedhettek meg a szerve
rettség gondolatával és sokan 
élhettek azzal a lehetőséggel, 
hogy önként belépjenek az új
já alakuló vagy teljesen új 
szakszervezetekbe. Érthet-0, 
hiszen a Horthy-rendszer 
egyes foglalkozási ágakban -
vasutasok, pastá.sok, közalleal
mazottak, peda.g6gu.sok, of'-
vosegészségü,gyie k stb. 
megtiltotta a szervezkedést. 
Éppen ezért nem véletlen, 
hogy az elnyomó rendszer 
korlátaitól megszabadulva a 
vasutttsok, postások, közalk4l-

Tartalmas, vonzó ifjúsági élet 
A Bp. Keleti pályaudvari csomópont 

KISZ-biwttságának választása 
nemrégiben zajlott le. A beszá
moló a több mint félezer ifjú 
kommunista. munkájának ered
mén.yeiTől és életükkel k/Lpcso• 
latos gond;aikról 9,ólt. A kül
döttek megvitatták az elmúlt 
két év eredményeit és a mun
kával összefüggő problémákat. 

Növekedett a !iat::ilok között 
a KISZ befolyása - áJlapítot
ta meg Acs Péterné a beszámo
lóban -, s ez nemcsak a tag
létszám 200 fővel való növeke
désében volt. érezhető, hanem 
a KISZ-fiataloknak a többiek
re gyakorolt hatásában is. 

/u elmúlt két évben politi
kai, kulturális és gazdasági 
munkában egyaránt sikeres ak
ciókat hajtottak végre. A több 
mint ötezer tárradttlmi munka
ÓTa., a k!izel 1 millió forint 
megtakarítás, a 2530 mázsa 
összeg')újtött hulladékvas 
mind-mind beszédes bizon.yíté-

ktt a szorgalmasan munkálko
dó fiatalok tennial,arásának, 
áldozatkészségének. De tovább 
is folytathatnánk a sort. 76 fia
tal vett részt a „Szakma iftú 
mestere" mozgalomban, 121-e!l 
politikai, 72-en különböző kö
zép- és felsőfokú álbmi ok
tatásban vettek részt. A mtt-r
xisttL középiskoléban 13-an, az 
egyetemen pedig 5-en tanul
nak. 

� fenti eredméBYek ellenére a 
vitában felszólalók mindegyi
ke a KISZ-élet javítását szor
galmazta. Javaslatot tettek a 
színesebb, tartalmasabb ifjúsá
g;, mozgalmi élet szervezésére, 
s végül is mindenki egyetér
tett abban, hogy a vezetőség
választó taggyűlés helyesen 
elemezte a gondokat és jó út
mutatást adott az újjávál.asz
tott vezetőségnek, hogyan vé
gezhetik el még sikeresebben 
a holnap feladatait. 

K. J. 

mazottak és pedag6gmok el
sők között alakították meg ú; 
sza�zervezetü.ket, 

A régi szakszervezetek 
gyors talpraállása, az újak 
megalakul.ása, a legfontosabb 
feladatok, célkit(!zések awn
nali megfogalmazása, a társa
dalmi küzdő téren való meg
jelenésük és aktív tevékenysé
gük mind-mind elósegítették, 
hogy bennük a tömegek érde
keik megvédésének biztos zá
logát lássák. 

Visi Ferenc 

A szakszervezeti könyvbárak 
helyzete az elmúlt évek alatt 
nem fejlődött megfelelően. A 
könyvtáTak nagyrészt elavul
tak, korszerűtlenek, könyvál
lományuk nem megfelelő fej
lesztése miatt a va.sutas dolgo
zó/e körében nem va,nzóa,k. 
Ehhez h=ájáru1t a könyvtári 
propaganda gyengesége is. 

Ennek ellenére a lehetősé
gekhez képest segítik a felnőtt
oktatást, hozzájárulnak a szo
ciaUsta brigádok kulturális 
vállalásai kialakításához, ki-

AKI MER, AZ NYER 

(Gnstav Krlppl rajza.) 

.,Szocialista m6don dolgozni, 

élni és gondolkozni !" 

Kulturális tevékenység 
a szocialista brigádokban 

Tíz évvel ezelőtt bontako
zott ki hazánkban a szocialista 
brigádmozgalom, s rövid idő 
alatt országos méretűvé fejlő
dött. 1'íz év alatt több mint 
50 ezer vasutas tűzite mellére 
a különböző fokozatú kitünte
tő jelvényt. 

Egyetlen korábW munka
mozgalom sem volt annyira 
alkalmas arra, hogy a dolgo
zókban rejlő alkotó energiát, 
tehetséget felszínre hozza. A 
brigádmozgalom egyiJc fő tö
rekvése, hogy mind több dol
gozót táf'sadalrni tömegmére
tekben múveltebbé, kulturál
tabbá tegyen. 

A vasutas szocialista brigád
vezetők második országos ta
nácskozásán és a SZOT által 
összehívott III. országos szo
cialista brigádvezetói tanács
kozás alk.almával többször 
is felvetődött a szakszervezeti 
szervek feladata és felelőssége 
a kulturális vállalások helyes 
kialakításáért, a vállalások tel
jesítésének biztosításáért. 

Az elmúlt év végén a szol
gála.ti helyelcen, az ü:::emel;.
ben felmérést végeztünk a szo
cialista. brigádok 1969, évi kul
turális vállalásait illetően, ab
ból a célból, lwgy a tapaszttt
latok alapján a szükséges tn
tézkedések mellett több segít
séget adjunk a szocialista brt.. 
gádoknale az 1970, évi kultu
rális vállalások helyes kiala
kításához. 

Az önm(ivelést a brigádok 
általában Igen széles körűen 
értelmezik. Beleértik a sza�
mai oktatást, továbbképzést, 
az általános m(iveltség emelé-

sét és a politikai lrepzést. Több 
helyen tapasztaltuk, hogy 
munkaidő kezdé.;e előtt, vagy 
után ebédszünetben, csoportos 
beszélgetést tartanak aktuális 
kül- és belpolitikai kérdése'.c
ről. vagy a dolgozók többségét 
érintő problémákról. Az álta, 
lános m(iveltség megszerzése, 
fejlesztése sokoldalúan mutaL 
kozik meg a szocialista brigá
doknál. Az ismeretterjesztő 
előadásokon, mtmkásakadé
miálcon való részvétel mellett 
kezdenek kialal:ulni. a külön
böző 1mívelődési vetélkedők is. 
Az „Ismerd meg hazádat" 
mozgalom, a színház- és mozi
látogatások, a televízió adá
saina.lc nézése és a rendszeres 
olvasás jelenti az utóbbi idő
ben elért eredményeket. 

Hiányosságként jelentke-
zik viszont, hogy alacsony az 
általános iskola 8 o.sztályánalt 
elvégzését vállalók szám:i. Eb
ben a kérdésben sok helyen a 
szakszervezeti bizottságok ré
széról ne..,n kellő az agitációs, 
propaganda és felvllágosító 
munka, de több támogatást 
kellene biztosítani a tovább
tanuláshoz a szolgálati veze
tőknek is. 

Az utóbbi időben a különbö_ 
zó rendezvényeken, termelési 
tanácskozásokon, szakszerve
zeti taggy1'.liéseken a brigádok 
egyre jobban hallatják szavu.. 
kat. A brigádok állásfoglalása 
ma máT bizonyos mértékben 
közvéleményformáló, meTt a 
brigádok tagjai munkahelyei
ken megbeszélve véleményü
ket, azt formál;á,k és tovább 
adják. 

Hol'Váth Ferenc 

A múvé&zeti propaganda 
továbbfejlesztése érdeké
ben megszerveaiült az 
opera,bérletezést. Segítsé
get adtunk a József Attila 
Szinház vasutas bérletezé
sének kfala.lútásá.hoz is, 
így kb. 1300 dolgozó ren
delkezik opera- és színház.. 

bérlettel. 
Művelődési intézményeink 

tartalmi munkájának támoga
tására 1 280 400, áll.agmegóvá
sáira és kisebb beszerzésekre 
1 760 OOO, egyéb kulturális tá
mogatás az alapszervi költsé-g
vetések jóváhagyása alapján 
1 216 OOO, a MA V fejleszt.ési 
alapja terhére 2 256 OOO, össze
sen tehát 6 691 400 forlntot 
fordítottunk kulturális célok
ra. 

M(!velódési intézményein,k
nek évente miilltegy 280 OOO 
látoga,tójuk van. A taTtttlmi 
munkában, TendezvénveJ:ben 
nagyobb mérvű változás nem 
történt. Feltétlenül szükséges, 
hogy tt szórakozási lehetősé
gek fenntartása mellett bő• 
vüljenek az önművelést, poli• 
tikai nevelést szélesítő pTogra
mo1:. A toVlábbtanulók segíté
sét, az ismeretterjesztés kü-

A mu:nká=állások, a 11.ul
túrkocsik művelődést szolgáló 
technikai berendezései, fe!S'Le
relései eiavu1tak, korszerűtle
nek. A mintegy 19 OOO szállás

helyeken, laktanyá,kb1J11. la.kó 
vasutas dolgozó művelődési, 
szárakozási igénye csak Tész
ben biztosított. A meglévő rá
diók és televíziók számottevő 
része használhatatlan, javítá
suk jelenleg különböző pénz
ügyi nehézsége.'cre való hivat
kozással nehézkes. Felülvi.zs
gálatra szorulnak a kultul'láilis 
ellátottságot biztosító normatí
vák is. 

A központi vezettsség 1988. 
december 13�án elfogadott in
tézkedési tervébói adódó fel
adatok végrehajtása minden 
szinten megindult. A jelerrtés
ben vázolt eredmények és hiá
nyosságok felsorakoztatásánál 
figyelembe kell venni azokat a 
körülményelcet és adot,tsá.go. 
kat, amelyek között szakszer
vezeti szerveink a feladatolt 
szervezéséhez és végrehajtásá
hoz hozzáfogtak. Közismert a 
vasút területén az ero,Te nö
vekvő tendenciát mutató mun
kaerőhiány, sok szolgálaiti he
lyen a dolgozókra háruló mun
kai.ntenzitás erősödése, a fenn
álló bérfeszültség, nem megfe
lelő szociális körülmények, 
ame1ye!c mind befolyásoló té
nyezőként jelentkeznek a napi 
agitációs, propagandamunka 
végzésénél, amely egyben fel
adatul szabja a:ktlváink jobb 
felkészítését az agitációs, és 
p:-opagandamunka végzésére. 

A bizalmi legyen 
a közvélemény formáló ja 

.A !>EBRECENI JÁRMOJA• 

Vrl'ó üz� szaks�:r��;ti :k-
tívahálózatának fontos lánc-· 
szeme az a 147 bizalmi, aki a 
10 műhelybizottság vezetősé
gének irányításával dolgozik. 

A szakszervezeti bizottsá
gunk a szakszervezeti de
mokrácia gyakorlása, és fej
lesztése tekintetében nagy je
lenté;� iget tulajdonít a bizal
miak munkájának. s a csoport
értekezleteknek. Ezek az érte
kezletek egyrészt keretet biz
tosítanak a tagság szakszerve
zeti életének, másrészt a ta.a
fl?lúlések között biztositjále a 
vezetőség és a taasá.g kapcso
latát. Az értelcezleteket ered
ményesen fel tudjuk használ
ni a. tagság tájékoztatására. a 
megoldásra váró feladatok. is
mertetésére. A bizalmiak Í((Y 
egyre jobban a köz.vélemény 
forrr.álóivá válnak. hiszen ők 
ismerik legjobban a 15-20 
fős kis kollektívák problé
máit. közelebbi és távolabb.! 
érdekeit. Különösen a mun
kaidócsökkentés előkészítésé
nek időszakában. a kollektív 
szerződés és a munkavédelmi 
szabályzat fül(gelékének vi
tája során a március l-től vég
rehajtott bérrendezéskor volt 
tapasztalható a bizalmiak ré
széról az élénk felvilágosító 
nevelő és tudatformáló tevé
kenység. 

A BIZALMIAKNAK LEGFON

TOSABB FELADATA, ho.E(Y 
képvi,seljék csoportjukat a 
szaks?..ervezeti bizottság és a 
,gazdasági vezetés előtt. Ezen a 
téren az a tapasztalat. hogy 
műhelybizottsági, szakszerve
zeti bizottsági értekezleteken a 
felsőbb szervekkel történő 
kapcsolat során. a bizalmiak 
többsél!e csoportja tagjainak 
szószóló.ia és képviselőie. He
l!iesen ismertetik helyzetüket, 
tovébbítják ;a.vaslataikat, ész
revételeil:et. élet- és munlea
körülmén11eik javítására.. A 
httvoiita összeáltitásra kerü!ő 
információs jelentés alapját 
is a bizalmialctól szerzett ész
Tevételek képezik. 

Bizalmijaink aTTa. tö
rekednek. hoo11 a művezetők
nele eg11enran(lÚ partnerei le
Qílenek. és szavukat az élet
és munkahörülm,foyeket é;-in
tő kérdések eldöntésénél fi
gyelembe vegyék. A középve-

zetőle . többsége igénvli' is �lt 
b"lzalmi- észrevételét, bíráló, 
segítő megjegyzését. A mű
vezetők. gazdaság! vezetők 
sokkal többre becsülik azt a 
bizalmit. aki bátran és hatá
rozottan mond véleményt, 
mint azt. aki nem nyilatko
zik a l!azdasáiü vezetők előtt. 
A választások óta olyan ese
tet nem tapasztaltunk, hogy a 
gazdaság! vezető a szakszer
vezeti bizalmit tudatosan hát
térbe szorította volna. anya!(i. 
erkölcsi elismerésnél. csak 
azért. mert megmondta véle
ménvét. val(Y mert kiállt dol
gozótársa védelmében. A mű
vezető/e többsége a bizalmival 
úr:,y tárgyal, mint a dolgozók 
elismert képviselőiével. 

Font.os feladat. hogy a bi
zalmiak rendszeresen tovább 
képezzék magukat. ismerked
ienek mel! a fontosabb elmé
leti. politikai. világnézeti kér
désekkel. szakszervezeti hatá
rozatokkal és szakvonali ren
delkezésekkel. l!:zért a bizal
miak részére n11olc előadásból 
álló tanfol11amot szerveztünk, 
amelynek anyagát a SZOT ál
tttl leiadott témákon tii! a he
lyi g11akorlati sajátosságo1:kal 
és példákkal egészitettül: ki. 
A bizalmiak 80-85 százaléka 
vett részt a tanfolyamon. 

A SZAKSZERVEZETI BI• 

ZOTTSAG félévenként ösz
szevont bizalmi tanácskozáson 
ad tájékoztatást az ü1.erni 
szinten jelentkező feladatok 
vél(I'ehajtásáról. a szak:;zer
vezt>ti bizottság által vé�ett 
fontosabb munkákról. A mű
helybizottságo1t havonta tar
tanak biza.Imi értekezl,?tet. 
Egy-egy fontosabb feludat 
meghatározásánál a múl1ely
bizottsági ülésre a bizalmi,ikat 
ts meghívják. Mindebből az 
következik. hogy a bizalmiak 
többsége ismeri az üzemi szak
.szervezeti tanács. a szak,:zer
vezeti bizottság és a m1'.ihely
bizottságok munkáját. arról 
számot tud adni csoportjának. 
A bizalmi munka jelentőségé
nek elismerését fejezte ki az 
is. hogy a szakszervezeti bi
zottsái? munkaterv(',ben éven
te. a műhelybizottság pedig 
félévenként napirendre tíizl 
és értékeli a bizalmiak mun
káját. 

Voloslnovszki János 
szb-ti tkár. 
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NEMCSAK A TÉL AZ OKA 
Nena hiába· 

haltal. naeg a hősol. 
Felszabadulásunk 25 éTes iuhileumára emlékeznek 

az Északi .JármÍija1'íté dolgemi 

Ácsorgó gépek, 
várakozó emberek 

Wirth Kfu'oly nyilas képvi� 
selő még 1944. december 15-én 
a gőzmozdonyszereldében 
· üvöltve sz.ervezte a hungarista 
légiót. Kö2Jben a német.ek ra
bolták a gyárat, a munkások 
pedig a gépek, a felszerelések 
elrejtésével, a leszerelés lassí

•tásával, szabotázsokkal küz.. 
dött.ek ellenük. Az emberi mi
-voltukból kivetkőzött fasiszták 
hiába éltek a megtorlással. Az 
AndTáss1/•laktanva falánál 
·szinte ,iaponta haltak meg az 
·tszaki Főmilhely harcos kom
munistái, de az ellenállás nem 
csökkent, hanem a szovjet C3a• 
-pa.tok közeledésével egyre erő
södött. Egy hónappal később, 
1945. január 15-én pedig elsó 
munkanapját élte a felszaba• 
dult ürem. 

Megliezd&dött 
a romeltakarítás 

Az &i-.kl F6m6hely teJszabaduU dolgozóinak els6 munkás· 
gyűlése az MKP záB7,1aJa ala" 1945-ben. 

vés Kultúrotthonban megkez
dődött a kultúrélet is. 

�des, januári este. 20 óra 
előtt néhány perccel lépünk be 
Rákosrendezőn a vonatkísérők 
tartózkodó helyiségébe. Alig 
néhányan ülnek most az ütött
kowtt asztalok köriil. Az egyik 
vasutas éppen szalonnázik, a 
másik az újságját böngészi, 
egy harmadi:k pedig az utazási 
naplójába írogat. 

- Hát ez a két szundikáló 
ember? - mutatunk a lócán 
bundájukba húzódó vonatkísé
rókre. 

- Ők Is várnak a sorsuk
ra - válaszol Szabó István, a 
vezénylő segédtiszt. - Egyikü• 
ket még reggel küldték át hoz
zánk a Nyugatiból kisegítés
képpen, a másik vonatvezetőt 
viszont Debrecenből rendelték 
állomásunkra. Vonatjuk már 
lenne - Lököshá.zára és Szol
nokra - csa,k éppen mozdony 
nincs hozzá. Békéscsebai kol· 
légájuk, Papp Mihál11, az imént 
ment ki az 5666-oshoz, de ö is 
reggel óta várt itt. 

Ami nincs a menetrendben 

Mindenki panaszkodik: ese
ten.ként órákat, fél napokat, 
sót, 18-20 órákat kell készen
létben, várakozással tölteniök 
a vonatkísérőknek. Többnyire 
nincs mozdony a Tészükre ki
;elölt vonathoz. U gyanakkOT 
- furCS4 ellentmondás 
sok esetben azért nem lehet 
e!711-egy voootot elindíteni, 
mert a tiezénylet nem tud 
hozzá vonatkísérőt küldeni. 
Az egyik vona.l men.etirá-

nyítója rendszerint nem 
egyezik bele, hogy a vá
rakozó embereket egy másik 
vonalra, már csak „szakaszra 
váró", indulásra kész szerel
vényhez vegyék igénybe. A 
rossz vezénylés következmé
nye: gépre váró szakaszok é6 
szakaszra váró gépek. 

- Az én sz.erelvényem, a 
976-os számú tehervonat is 
mozdonyra vár még - szól 
közbe a kiskunhalasi Maróti 
Benő. - Reggel 7 óra 40-kor 

kezdtem otthon a szolgálafx>. 
mat, s ki tudja, miklor éreJQ 
haza ismét. 

- Nézz.e meg a menetrend� 
ben - javasoljuk nek,i tréfá
san. 

- Hiába nézem, nem leszek 
okosabb tőle. Aszerint már tá
lalhatná a feleségem otthon a 
vacsorám. De sajnos, minden 
:Jel arra mutat, hog11 nem éTek 
haza reggelnél előbb. Holoop 
este pedig ismét jelentkeznem 
kell szolgálatbe, mert „így írja 
elő" a fOTdánk. 

- Igen, a forda szoros min-. 
denütt, mert kevés az ember 
- magyarázzák a vonatkísé
rők. Vagy talán nem is lenne 
kevés - és sorolják a példá
kat ennek bizonyságára -, ha 
gondosabba,n irányítanának. 

240 óra, fele készenlét 

Maróti vonatvezető említi, 
hogy honállamásán reggel óta 
várt, míg délután 13 óra 22 
perckor elindulhatott Buda
pest felé. Több mint 12 órája 
ven szolgálatban, de alig négy 
órát töltött tengelyen. A ke

A főműhely súlyos körel
harcban szabadult fel A nyila
,sok, a németek vandál pusztí
tást végeztek a gyár területén. 
Az elsőnek gyárba lépő mun
ltásokat: Dévai Jenőt, Nagy Il
lést, Himberger Józsefet, He
gyesi Józsefet, JávOT Nándort, 
Régi Gábort és társaikat ször
nyű kép fogadta. A műhelyek
ben s a műhelyek között szá
mos hulla feküdt. A németek, 
a nyilasok kezében még ott 
voltak a benzineskaruiák, a 
robbanótöltetek, a gyutacsok, 
amelyekkel a gépeket, a felsze
reléseket akarták megse.rnmi-
5íteni. S ott voitak a kiégett, 
lerombolt, üszkös falak, e szét
bombázott úthálózat, a felsza
kított sínpárok, a l.etépeti 
elektromos- és távbeszélő-ve
ietékek, pusztulás és en11észet 
mindenütt. 

- A parancsnok egyik nap 
azt mondta nekem - emléke
zik vissza Tátrai József eszter
gályos, aki az ürem.i bizottság
ban kultúrfelelős volt -, hogy 
szombaton azután tánc legyen. 
Kinek volt akkor kedve tán
co1ni ? tgy hát nem szervez
tünk semmit. Az őrnagy azon
ban komolyan vette, amit 
mondott, s a felelősségre vonás 
után két napig ültem a bun
kerban. A következő héten 
megszerveztük a táncot. lgy 
indult a kulturális élet. A 

szovjet paran.csnok.!ág filmoe• 
titést rendezett és eljött hoz.. 
zánk az Alekszandrov-e1711ii.ttes 
is. Az ifjúsági mozgalom meg
alakulását pedig az 1945 őszén 
szervezett hűvösvölgyi kirán
dulást.ól számítjuk. 

élére, s ha nem is mindig hiM 
nélkül, de a becsület maga.s fo
kán végezték a munkájukat, s 
kezük nyomán átelakult, kOT
szeriivé vált az üzem. Meg
kezdték az elavult szersz{U:T_l
gépek a régi transznússzios 
megh�jtások felszámolását. új 
múhelyépületeket húztak, s 
nem feledkeztek meg munka
társaikról sem. Egymás után 
épültek a szociális létesítn;é· 
nyek, öltözők, mosdók, ebéd
lők. Jelentőségüknels: megfe
lelően, foglalkoztak a munlka
védelmi, szociális, munkásel
látási, kulturális és sportfel
adatok megoldásával is. 

---------------------------, resete az ilyen várakozások 

Még a Duna-parton folyt a 
hare, am.ikor mintegy 150-en 
hozzákezx'ltek az újjáépítéshez; 
az élet megindításához. 

- Az első feladatunk a te
temek eltakarítása, a műhe
lyek, az utak kitisztítása volt 
- emlékszik vissza Hegyesi 
József, az e,gykor•i műszerész, 
az Északi Járműjavító üzem 
sz.emélyzeti osztályának veze
töje. 

A romeltakarít.is, az élet el
Indítása együtt járt a politi
kai élet megváltozásával. 

- A Halom utcában meg
tudtuk: megalakult a pártszer
vezet. S akkor nyolcan-tízen 
átrn�:itünk, hogy megkapjuk 
azoir.at a szempontokat, ame
lyek alapján dolgozunk az 
üzemben mondja Deák 
György. 

Foclc Jenö elvtárs volt akkOT 
az üzem párt-összekötője. S ő 
is jelentős részt vállalt a jár-

A jármújavít6 munkásai 
azonban nemcsak az üzemben 
dolgoztak, hanem az ország te
rületén mindenütt. Akik vidé• 
ken voUak, azok a pályeépités
nél segítettek, a többiek tl le• 
rombolt Duna-hidak újjáépíté• 
sében jeleskedtek. A „Manci"• 
híd, a Déli össrekötó vasúti 
híd, a Kossuth-híd építésénél 
oroszlánrészt vállaltak a vas
utas lakia tooolk. 

Kifutott az ezredik 
mozdon„ 

Közben az üz.emból kifutott 
a századik, az ötszázadik, az 
ezredik megjavított gőzmoz
dony is. 1950. augusztus 4-én 
pedig a Budapesti Törvénysz_ék 
Cégbírósága bejegyezte a MA V 
Eszaki Járműjavító Üzemi Vál
lalatot. A jelenleg százéves 
üzem életében ekkor új kor
srak kezdődött. Munkásokból 
lett vezet-Ok álltak az ü;:em 

Százötven i rányvonat 
terven felü l  

- Hóakadályokkal még nem 
Modern iizem épült kellett megküzdeniük az idei 

télen Salgótarján külső pá
lyaudvar dolgozóinak. A nó-Az tszaki Járműjavító űzem grádi hegyeken megtört a hóaz utol.só évtizedben roham- vihar ereje. S amikor a szél léptekkel fejlődött. A régi gőz- mégis megtalálte ide az útját, mozdony. és teherkocsi-Javítás hosszában söpört végig e páh�yett korszerű villany- és lyaudveron. Szerencsére így D1esel-mozdonyok várnak or- nem is rakta tele hővel, invosló kerekre a szerel�o- 1-ább tekarította. kokban. Az egykor! ,1akll_fosok ;... Azért mi is megéreztük helyet! elektro1!1_os· es. Dies�l: a decemberi zord időjárás has�r:lok, teclmikusok � Ine': tását - tnondta Ujvári Ferenc nokok hada szorgoskodik ko- •iz • 1 - ··k ki • t ·  rülöttük. Aki ma belép ebbe e omas ?no . .' :1 - ep�en iz 

az üzembe, el sem hiszi, hogy esztendeJe tol ti b� _tisztét. a 
huszonöt éti előtt mi volt itt, ·

1 

J?ályaudvaron,_ s_ akitol a mull 
m·böi fe "lódött ilyenné. 1;v �edménye1rol, a �algótar-1 1 . • Jám tapasztalatokról es a ter-A . szakszervezeti biwt1ság ve.król érdeklődtünk. - Az helyi.,ségében vlsszae:mI�kezö elewmozgás nálunk is lelas• öt �unkás - Hegy!si J'!zsef, sult. Tübb átmenó szállítpézsi Józs_ef, Kasz!ls Jo�ef, mányt hosszabb ideig kellett 
1-uos�on . Jozsef, Deak GyoT� tárolnunk. A kocsiellátási ne
� Tatra, József __ - m-=!11atot • hézségek miatt mintegy 200 sa?gal vegy� buszkese0gd be- 1 vagon ipari termék els7..állítá
�l az elm�lt negye�záza�- sával maradtunk adósak de-roL S most, Január 15-cn, :um- b . R él · · 
kor ezt a jubileumot ünneplik, cem er'?en. 1;m em, Januar
elégedettséggel tekinthetnek ban_ potolhatJuk ezt a lema-
vissza az eltelt esztendőkre. radast. 

Hiszen nem hiába haltak 
meg a hősök és nem hiába dol- 1 
gozma.k az él<}k. 

Leples Gyötff 

Sok géprevárás volt 

késcsabai irányvonataikkal 
még a szolnoki rendezőpálya
udvart is mentesítették . . .  
A kocsik raksúlykapacitásá• 
nak kiheszná!ására tett erőfe
szítéseik 300-320 teherkocsi 
megtakarítását tették lehető
vé. 

v�rsenyz6szló 
a� irodában 

Az állomásfőnök irodájá
ban őrzik a szép verseny
zászlót, amit az első félévi tel
jesítmények alapján nyert a 
helyi MÁV-AKÖV komplex
brigád. A második csoportos 
állomások országos versenyé
ben elért első helyezésüket ta
núsítja a vörös zászló arany
hímzésű felirata. Most bíznak 
ez elsőség megtartásában, 
mert a második félévben is jó 
eredményeket értek el a köz
pontosított el- és f elfuvaro
zásban. 

műjavító újjáépítésében, ami
.
-------------------------

akkor nagyon fontos feladat 

A decemberi nehéuégek el
lenére is olyan jól zárták az 
1969-es esztendőt, hogy sem
mi okuk á szégyenkezésre. 
A kocsítartózkodás 92 száze
lékos előirányzetát 94 száza
lékra, e 100 százalékos kocsi· 
kih4sználási teroet 107,12 szá
zelékra teljesítették e műsze• 
ki nortne alel)ján. A tervezett
nél jobb eredményt értek el 
a vonatterhelésben is. Azért 
pedig aligha hibáztathatók, 
hogy nem tudtak eleget tenni 
az elvárt tehervonati menet
rendszerúségnek. Sok gépre 
várás volt ugyanis, amin a he
lyi vontatási kirendeltség sem 
tudott segíteni. Ez a probléma 
összefügg azzal, hogy a pálya
udvar csaknem a vonal végén 
van, s innen a határig 16 ez
relékes emelkedő következik. 
Emiatt 3-4 mozdony kell an
nak az elegyrnJennyiségnek a 
továbbításához, amit egy gép 
elhoz Salgótarján külső pálya
udvarig. 

A pályaudvar leadási for
galma nagyobb a feladásinál. 
Ebből annak kellene követ
keznie, hogy nincsenek külö• 
nösebb kocsiellátási gondjaik. 
Valójában netn így van, mert 
a leadás főként nyitott ko
csikban érkezik, a helyi üze
mek pedig leginkább fedett 
kocsit igényelnek gyártmá
nyaik továbbításához. Csak 
nehezíti a salgótarjániak hely
zetét, hogy a vonal elején két 
cukorgyár és egy cementgyár 
termel, s azok is két kézzel 
kapnak a fedett kocsik után. 
Azt, how a problémát azért 
oiszonyleg mégis jó! megol• 
dották, bizonyítje e szállitási 
tonnatervük 97 száze!ékos tel
jesítése. 

volt, hiszen a közlekedés, a 
vasút megindítása elsősorban 
a frontot szolgálta, de ezen tűl 
megteremtette a lehetőségét 
annak is, hogy javuljon a köz
ellátás, konszolidálódjék az 
élet. 

A járműjavítóban dolgozó 
150 ember nehéz körülmények 
között kezdte a munkát. A 

nagy üzem azzal a 150 lóerővel 
indult el, amit az egyetlen ott• 
felejtett aggregátorhoz kap
csolt Diesel-motor edott. Az 
első hét végén mégis négy 
megjavítobt gőzmozdony in
dult el az üzemből a Keleti 
pályaudva'lira. 

- Nehez.ebb volt ezeket a 
mozdonyokat kivinni az üz.em
ból, mint megjavítani, hiszen 
mindenütt fel voltak tépve a 
vágányok, szinte méterről mé
terre juttattuk el a gépeket a 
rendeltetési helyükre - mon
dotta Ágoston József. 

A k i  dolgozik9 
az egyék is 

Az első fizetési nap február 
23-.a volt. Az igazi fizetés 
azonban ekkor nem a pénz, ha
nem az élelmiszer volt. Az 
üzem első szovjet parancsnoka, 
Kulikov őrnagy, azt az elvet 
t)allotte: aki dolgozik, az 
egyék. S a kétkezi dolgozók 
kétszer annyi fejadagot kap
tak, mint a többiek. A kivá
lóan dolgozók négyS2>eres fej
adaghaz jutottak. Megalakult a 
2yári konyha is. Sót, a Törek-

Martfűi gondok 
A HőmRő HIGANYSZÁ

LA mínusz 7 fokra süllyedt. A 
zimankó.s időben egy órát :ké
sett a délutáni vonat, s a ha
zafelé tartó mun�k még
sem a váróteremben, hanem a 
peronon várakoztak. 

A martfüi kis falusi állo
más egyre nagyobb forgalmat 
bonyolít le. A község is terjesz
kedik, s e1J111"e többen dolgoz
na/e a Tisza CipőlllJárban. Me• 
holnap hatezren. Ráadásul a 
falu !élek.száma is ötezerhez 
közeledik. A gyár derékhadát a 
bejáró munkások alkotják. 
Kengyelről, Tireaföldvám!, 
Kétpóról, Homokról, Szajolból 
és még Szolnokról is sokan 
utaznak Martfűre. S mivel a 
vasút már nem győzi az uta
zókat, autóbuszon is jönnek. 

Amint azt Siman Endre ál• 
lomásfőnök elmondotta, 26 vo
natot fogad naponta a martfüi 
állomás, s ennek zöme mun
kásvonat. A koctik wekran ta
karítatlanok, de nem is ez 
okozza a legnagyobb gondot, 
hanem a zsúfoltság és e „se
besség". A szerelvény döcög, a 
kis mozdony mintha az utolsó 
útjára menne, oly nehezen ci
peli a vagonokat. 

SOKAN VANNAK, akik ezt 
a vonalat özönvíz előttinek 
tnondják. Ennelc ellenére nem 
cserélik fel a vonatot az autó
busszal, holott gyakran hajna. 
li 5--Jtor kell kimenni az állo-

másra azoknak, akik korán 
kezdenek, s az éjszakai mű
szakból hazatérők is bizony 
nem egyszer gyalogolnak ha
záig. Nyáron még istenes, hi-
9::en a motOTok, kerékpárok 
lcisegitik az embereket, téien 
azonban mindenki a vonatTCt 
húzódik. 

Általában ilyenkor jut min
dig az emberek eszébe: mikor 
korszerűsítik, nagyobbítják 
meg a rnart!ili állomást? A 
személyzet va!amikOT haUott 
erről, hogy bőv!ttk, újabban 
erról is kevés szó esik. Az ál
lomáson dolgozók taváSszal 
parkosítással, virágültet>éssel, a 
padok újrafestésével próbál
ják otthonosabbá tenni az ál
lomás környékét, de hát ez 
csak tavasszal van. Moot télen 
mindent elborít a hó, vagy a 
sár, s vonatra várva tízszere. 
sen is nehéz az ácsorgás. 

A CIPŐGYÁR TÖBB tVE 
mun:kaeróhiánnyal küzd. A tá· 
volabbl községekből lenne ls 
jelentkező, de hát a bejárást 
kevesen vállalják. S éppen e 
téli időszak miatt rettennek 
vissza sokan a ma.rtfüi mun.ka
t•iszonytól. A cipőgyár persze, 
ezután Is bővülni fog, és a be
járó dolgozók száma sem csök
ken. Megérné, hogy sok éve 
hallatszó panaszuk meghallga
tásra találjon. 

Sóskúti JúUa 

A versenyen kívül is produ
káltak néhány értékes ered
ményt a múlt évben a pálya
udvar dolgozó!. Föként azzal, 
hot111 munká:Juket vágányaik 
teljes átépítése közepette vé
gezték. A Budepestt li;pít�si 
Főnökség teljes talajcserével 
végezte a t"ekonstrukc!ós mun
kálatokat. Az építők munká
jának elősegítésére, mEgfelelő 
kiszolgálásukra nagy gondot 
fordítottak a salgótarjániak. A 
másik ilyen eredményt az 
irányvonatok képzésében ér• 
ték eL Az erre vonatkozó eló
irányzatukat 150 vonattal túl
teljesítették a múlt évben. 
Különösen fontos, hogy bé-

Jobb munkakörülmények 
ígérete 

- A munkakörülményeket 
és a kereseti lehetőségeket il
letően, sajnos, mi sem verse
nyezhetünk a helybeli üze
mekkel. Törzsgárdánk kitű
nően hel!Jtáll e munkában, de 
sok gondot okoz, how három 
váltóőrünlc és tiz kocsirende
zönk hiányzik. Ebből követke• 
zik - folytatta Ujvári Ferenc 
-, hogy a három állomási tar
talék.hoz gyakran nem tudjuk 
biztosítani az előírt létszámú 
tolatócsapatot. Kényszerű
ségből sokszor egy plusz egy 
fővel is tolatunk, hogy meg
birkózzunk a nagyon erős 
tranzitforgalommal. 

A nehézségek ellenére is bl• 
zakodó hangulatban dolgoz• 
nak a salgótarjáni vasutasok. 
Tudják, hogy a tél elmúltá
val folytatódik a pályaudvar 
rekonstrukciója, ami számuk
ra a jobb munkakörülmények 
ígérete. 

L, 1. 

miett igen kedvezőtlenül ala• 
kul. 

Szabó segéclvezényló erre 
megjegyzi, hogy a rákosrende
eőiek között is soken vannak, 
akik havi 230-240 órás szolgá
latukból csupán 120-130 órát 
utaznak, idejük többi részét 
kén!Jtelenek heszontalanul, ké
szeniétben tölteni. 

Kalina István vcmatvezetö, 
akinek ma délután 16 óra 58 
perckor el kellett volna indul
nia a 3568-as számú vonattal 
Dorogra, de még mindig itt ül· 
dögél a vezényletben, az utazá
si naplóját mutatja: 

- Tessék, nézzék meg a leg
utóbbi szolgálatomat! Huszon
három órából- csa.1;: három és 
fél óra a produktív idő. Meg
tettem ezalatt 34 kilométert. 

Nézzük a naplót. Va,lóban, 
Kalina István és két fékezöje 
reggel 6 órakor jelentkezett 
szolgálatre aeon a napan a 
3492-es tehervonathoz. 14 óráig 
vártak átvett szerelvényük 
mellett, azután sz.emélyvonat
tal - ön.költségben - sürgő
sen Dorogra küldték őket. Ott 
kaptak egy gőzöst, s üresen, 
gépmenetben Tokodra kellett 
menniök. Aztán vissza, ugyan
csak gépmenetben ugyanazzal 
a mozdonnyal Dorogra. Az ok
talan utazgatás1ól senki sem 
tudott elfogadható magyaráza
tot adni, végül egyetlen vona
tot- - a 3487-est - továbbítottak 
Kalina Istvánék Óbudáig azon 
az éjszakán. 

Jobb együttműködést!  

- A z  mégiscsak valamit -
élcelődik egy másik vonatve
zető, Major András. - Nekünk 
a 3660-as kispesti átállítós for
dához a múlt szolgálatban gé
pünk is, vonatunk is, szaka
szunk is volt, reggeltől más
nap reggelig mégis csak 17 ki
lométert teljesíthettünk Rákos
rendező és Kispest között. Mi
előtt egyetlen egyet fordulhat
tunk volna, le is telt a szol
gálatunk.. Kőbánya teherpálya
udvarra jöttek értünk a levál
tók. Sem hideg, sem hófúvás, 
sem efféle természeti csapás 
nem bénít.otta a vasút forgal
mát. 

Az időjárás emlegetése hosz
szabb vitáit vált ki a vonatkí
sérők között. Van, aki úgy vé
li, hogy a nagy havazás sokáig 
érezteti hatását a forgalomban. 
A kedvezőbb időjárás beállta 
után is nehéz pótolni a kiesést, 
egyik napról a másikra meg
szüntetni az áruk, illetve a vo
natok torlódását. Mások vi
szont azt fejtegetik, hogy több 
hoo:záértéssel és felelösséggel, 
nagyobb körültekintéssel 
föként a fOTgalmt szotgálatte
vők, mozdony- és menetirányi• 
tók, vezénylók szOTosabb 
együttműködésével csök· 
kenthetök a problémák. A 
mozdonyok gazdaságosabb üze
meltetésére, az amúgyis hiá
nyos létszám ésszerűbb fel
használására több figyelmet 
kell fordítania minden illeté
kesnek. 

Ami a tél nehézségeit illeti : 
azok is ezt követelik. 

Kovács József 
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Okuljunk 
balesetekből 

-

Nem az ügyiratokat 

az ügyeket kell intézni 
Egy újítás hatéves kálváriája a bürokrácia útvesztőjében 

Ronászólás Szentlőrinc állomás dolgozóinak kezdeményezéséhez 
. 

. 

Motorilzem Főnökség akkori 
Teszortos mérnöke. Az M 44-es 
motorokkal kísérleteket vég
zett és a motor alapfordulata 

mellett a kompresszor teljes 
levegő . feltöltési Időértékét 10 
percben javasolta meghatároz
ni. 

A vasútüzem biztonsága 
megköveteli az állandóan jól bet lenni a dolgozók között, karbantartott fékberendezésehogy a reszortvezetők, ' párt-, ket. A motoros járműveknél a szakszervezeti és gazdasági ve-

A sok idős vasutas között én 
is nagyon aggódom a vasút je
lenlegi nehéz és rendkívül sú
lyos baleseti helyzete miatt, és 
erert igen hel11esnek tartom 
Szentlórinc állomás dolgozói
Mk orazágos szintű kezdemé
n11ezését, how minden szolgá
lati helyen vitassák meg az ei-

múlt idók súlyos baleseteit, és 

vonja le belőle mindenki a 

maga számáTa szükséges ta
nulságot. A kezdeményezésen 
túl én javasolnám azt, hogy a 
MagyaT Vasutas minden szá
mában foglalkozzon ezen té
mával, és adjon helyet az ez
zel ,kapcsolatos hozzászólások
nak. 

zetők jobban Ismerjék meg a kompresszorok teljesítményé
dolgozók személyes problémá- nek mérésére a mai napiJI 
ját, élet- és munkakörülmé- sinc:s kialakult egyszerű és 

Az első buktatótól a negyvenedikig 

A munkafegyelem nem kielégítő 

nyeíket. A vezetők, s a mun- II\egbízható jó módszer. A kül- A javaslat a szolgálati út 
kások között megja_vult kB;�- szolgálatoknál nehezen meg- betartásával a budapesti 
csola� lehet�vé tenne, hogy uJ- valósítható méTések és számi- igazgatóság IV. osztályától 
ra kialakulJon egy fegyelme- 1964. április 3-án érkezett meg 
zett törzsgárda, s akkor, véle- tások hel�ett

-: 
m�l11et nem is 

a Vasúti Főosztály 7. Gépésze
ményem szerint, sokkal keve- lehet elvegezni mindenhol - ti Szakosztályára. Az át!agéT-
sebb lenne a baleset. 

1 
átlagértékek meghatározását tékek meghatáTo:zását helyes-

A fentiek után szeretném én 
Is elmondani javaslatomat: 
Mint olyan idős vasutas, ald 
42 esztendót töltöttem el a 
forgalml szolgálatnál, úgy éT
zem, az egyik legnagyobb baj 
s vasúton a munkafegyelem 
hiányánál van, s ebból követ
kezik a legtöbb baleset. Tehát 
keresni kell a munkafegyelem 
megszilárdításának okát és 
Visszaállításának lehetőségét 
az anyagi megbecsülésen felül. 
A Vasút című lap 1969. évi 6. 
számában megjelent vezércik
ket átolvasva és kielemezve, 
nagyon igazat kell adni a kö
"-etkező mondatának: ,,A jó és 
fegyelmezett, utasításszeTÚ 
munkavégzés legjobb módsze
re a neveló, felt•ilágosító mun
kán kivfü, ha a szolgálati ve
zetó állandóan beosztottai kö
zött van." 

Varga József javasolta újításként 1963. Xll. nek tartották, de a meghatáTo-
ma, vélt vagy nem vélt sére- Székesfehérvár állomás 27-én TibOTc József, a Tákosi zási elvek miatt a 7 A. l. és 
lem idejében tisztázódhatna. r---�--------------------, a 7 A. III. alosztályok között 
Az emberek nem gépek, hogy vita keletkezett. 1964. VI. 26-
bekapcsoljuk óket, az embeT án a Vasúti Tudományos Ku-
nagyon is éTzó, hús-véTból va- tató Intézet klséTleteit kérték, 
ló teremtmény, s az érzelmek amelyet azonban ők a JáTmii-
harmóniája nélkül Titmustalan kísérleti Osztály kevés létszám 
az élet. Hogyan is hangolód- , és a 8:zakosztál11 által meg-
hatnak össze az éTzelmelc a ve- adott fontosabb munkák miatt 
zetők és beosztottak között, ha 1965. II. 16-án visszautasítot-
egyik-másik vezető csak tá- tak. volTól nézi, hogy mi van oda-
lenn. Az élet és magánélet, a A 7 A. osztály a· kísérlete-
k6zügy és magánügy sok-sok ket !T'.indenképpen szükséges-
gondja feszíti, néha túlfeszíti nek tartotta, ezért 11)65. V. 17-
az ember hangulatát. S ilyen- én 105 094/1965 sz. alatt utasi-
kor különösen jólesne a bará- totta a budapesti, debreceni 
ti szó, a megértés. Mert ne ii;azg,atósftgok IV. osztál:vait, 
csak alckor menjepek a dol- hogy 1965. VI. 30-ig a szüksé-
gozókhoz, ha akarnak tőlük ges próbaméréseket végezzék 
valamit, hanem menjenek ak- el. 
kor is, ha ő akar valamit. Ta� A beérkezett mérési adatok lán csak beszélgetni, elmon- alapján a 124 858/1966 sz. ügy-dani apró baját, bánatát, és iratban megindult a marato-talán választ kapni azokra. 

ni vita. A 7 A. I., 7 A. III. 
Véleményem szetint nagyon alosztályok a 7 C és 10 C osz-

sürgősen változtatni kellene tályok több mint 40 bejegy:zé-
az edd'.gi szemléleten, és meg se található a jelzett ügyirat-
kellene valósítani - nemcsak oon. Újból megállapították, hangzatos szav.:ikkal - a ve- hogy az átlagértékek megha-zctók és a dolgozók jobb, em-

tározására a külszolgálatnak beribb kapcsolatát. Amíg a 
vasút helyzete nem javul meg szüksége van, de a kísérleti 
lényegesen, a vezetök elsóren- eredmények eltérése miatt 
dú feladata teTmészetesen a nem tudnak közös nevczóre 
vasúti szolgélattal ;áró teen- (Gusiav Krippl rajza.) jutni. 

Közel hatéves vita ered
ményeként 1969. II. 12-én 
olyan határozat született, 
hogy azoknak a módszereknek 
és mennyiségi jellegű előírá
soknak részletes ismerete 
szükséges. melyet az 11:szakl 
Járműjavító üzem alkalmaz a 
Diesel- és villamos mozdonyok 
álló, illetve átadási próbája 
alkalmával e mozdonyok lég
sűrítőjének vizsgálatánáL 
Ezért a 7 A. III. alosztály 
részletes jelentést kért az 
üzemtől. 

Az tszaki Jármiij4vít6 
üzem 1969. IV. 22-én a kéTés
nek eleget tett. Ezeket a mód
szereket azonban nem tartják 
elfogadhatónak, meTt ezek 
próbapadi adatok és nem köz
vetlenül a saját motorleljesít
ményhez igazodnak. 

1969. VIII. 6-án újabb hatá
rozat született: (amely már 
5-6 évvel ezelőtt is megtör
tént) a VTKI Járműkísérle.ti 
Osztály méréssel egybekötött 
adat©'űj tésére van szükség a 
különböző jánnűtfpusokon. 
mert az ellenőrzés alkalmával 
betartandó határértékek szám
szerűen nem állapíthatók � 
A munka eTeilményes elvégzé
séhez d,-. Helle-r GyöT(JVtől 
vártak felviláqositást. A VTK1 
JáTmúkísérleti Osztály viszont 
eddig még nem adott választ. 
illetve 11em tett jelentést • 
vizsgálat eredménvéTól. 

A vasútüzem biztonsága na
gyon jól karbantartott fékbe
rendezést követel. E kérdés

Ez egy aranyigaxság, de ho
gyan néz ez ki a valóságban? 
Vezetóink legtöbbje a legkü
lönbözóbb társadalmi szervek 
funkcionáTiusai, vb-tagok, ta
nácstagok, népi ülnökök, s így 
a legkevesebb idót tudnck töl
teni a vasúton, a munkahelyü
kön. Ezt a kevés időt pedig 
teljesen elfoglalja a mind in
kább növek\'Ó adminisztráció, 
így a dolgozók közé kimenni 
már- nincs idejük. Ez a folya
mat eleinte csalt a magasabb 
beosztású vezetőknél volt ta
pasz+..alható, de lassan ,.rára
gadt" a ' kisebb vezetőkre, az 
állomás-, a vontatási és �',Ilá
lyafenn tartási vezetőkre, sót, 
már a reszortvezetókre is. 

dók ellátása, hiszen ezért kap
ják a fizetésüket. Csak ezután 
következzenek az egyéb fw1k
c!ókkal járó• munkák. A · re• · 
szortvezetők .. ,,?1 nag}•on sürg� 
sen meg kéir szühtetnt; 'hógy 
a vez�nyló tl,;zt, a térfónök és 
az oktatóliszt adminisztrációs 
munl.ával túl legyen terhelve 
Hiszen az íróaszta.1.hoz köti és 
így keveset tud igazi hivatá
sával foglalkozni, keveset tud 
a dolgozók között lenni. A 

vasútnak meg kellene hozni 
azt az áldozatot, hogy ezekTe 
az írásbeli munkákTa kiiiön, 
függetlenített embert állítan,i 
be. Ne legyen az oktatótiszt 
egyébként fegyelmi biztos is, 
mert a sok fegyelmi elvonja 
erejét é<; Idejét az Igazi mun
kától, az oktatástól, a térfő
nöknek, a vezénylőti-�ztnek ne 
kelljen naponta órákat eltöl
teni a kocsisérülSsek jelenté
sének vizsgálatával, a balese
tek Yizsgálatával, a bünteté
sek kiírásával, és lehetne még 
sorolni tovább. 

---------------------------------------, ben nem lehet engedményeket 
tenni, a legszigorúbb fegye-

Az emberek nem gépek 

Egyik-másik tekintélyes 
tisztséget viselő vezető olyan 
ritkán megy a dolgozók közé, 
hogy az már sokszor egészen 
érthetetlen. Sajnos, olyanok
kal is előfordul ez, akik „lent
ről" törtek fel, akiket onnét 
emeltek ki, és a dolgozók jog
gal elvárhatnák, hogy őket 
nem kell hívni, jönnek ma
guktól is, hiszen közülük ke
rült ki, erős a köteléh:. Sajnos, 
amint azt nagyon sok tapasz
talat bizonyítja, nem elég 
erós. Pedig a dolgozók elváT
iák és emberileg jólesile ne
kik, ha egy-egy ÓTáTa, vagy 
még kevesebbTe is, a maga
.sabb beosztásban dolgozó volt 
társuk elbeszélget velük, meg
látogatja őket. Nem formális, 
mesterkélt hangulatú találko
zókat szeretnének, hanem 
őszinte, rangkülönbség nélküli 
bes:zélgetést, kertelés nélküL 

Ilyen találkozók kellenének, 
és akkor nagyon sok félreér
tés, meg nem oldott problé-

Többet lenni 
a dolgozók között 

Szerintem a balesetek meg
előzése és a munkafegyelem 
megszilárdítása egyenlő azzal 
a feladattal, amiről eddigi 
mondataimban szóltam. Töb-

Ankét a tá-rsada lm i  tu la jdon 
véde lméről 

A SZEGEDI IGAZGATO
SAG területi szerveinek kép
viselói és a gazdasági vezetők 
közos tanácskozáson értékel
ték az árukárok alakulását az 
igazgatóság területén, s ele
mezték a vasútra és a népgaz.. 
daságra gyakorolt káros hatá
sát is. 

Az igazgatóság ve;,:etójének 
be.;zámolója szerint az áTuká
Tok alakulása éves vinonylat
ban azt mutatja, hogy a kifize
tett összeg a múlt évivel azo
nos szinten mozog. 

- Az árukárok okainak fel
derítése és a károk megelő
zése érdekében szükséges in
tézkedések megtétele népgaz
dasági, vasúti és egyéni érdek 
is. Minden foTint, amit kárte
rítésként kifizet a vasút, csök
kenti az év végi n11e-reségré-
1zesedés összegét. Tehát a 

kárösszeg csökkentésében 
minden vasutas érdekelt -
mondotta Kiss Károly elvtárs, 
majd így folytatta: 

- A vasút vezérigazgató.. 
jának és a Vasutasok Szak
szervezete elnökségének a 
munkaversenymozgalom 1968 
évi cél ki tűzése! között mint 
elsőszárnú irányelv szerepelt 
az, hogy ,,a vasút gazdasági 
eredményeinek javítása érde
kében minden szállításra fel
kínált árut időben, a minőségi 
követelményeknek · megfele
lően kell elfuvaroznl". 

VÉGOL IS A KERESKE
DELMI OSZTALY a károk 
csökkentése érdekében az ér
dekelt társosztályokkal közö
sen 12 pontban foglalta össze 
azokat az intézkedéseket, ame
lyek végrehajtásától feltétlen 
javulást várnak. 

Sziládl Sándor 

TÁMAD .AZ ·A2 ? 
. .  . 

Jobb félni - mi51t 1negije ·ni 
Dr. Erdődi Zo ltán főorvos 

az influenzáról és  a megelő zésről 

Az influenzás megbetegedések 
száma nő. Egyre gyakrabban 
jelentkeznek kisebb-nagyobb 
járványok, és sohasem jósolha
tó meg előre várható kiterjedé
se és súlyossága. Bár nem cse
kély számmal fordulnak elö 
influenzás megbeteg2dések a 
melegebb évszakokban is, a ta.. 
pasztalat azt mutatja, hogy 
,árván11 fellépésének elsősor
ban a téli hideg, nyiTkos idó
járá.s kedvez. Ez a tény adja 
meg az időszerűségét e néhány 
figyelmeztető sornak. Mielőtt 
azonban a megelözésre és vé
·dekezésre Táté,-nénk, következ
zen néhány szó a betegség lé
nyegéről 

Első teendö; 
orvoshoz fordulni 

Az influenzát meghatározott 
víruscsoport okozza, s a meg
betegedést a cseppfertózés köz
vetíti, amely majdnem csaik 
embert támad meg. A tünete
ke� mindenki jól ismeri. 
Rövid (néhány óra, eset
leg 1-2 nap) lappangási 
idő után többnyire bor
zongás vagy hidegrázás jelenti 
a kezdetet, amelyet rendszere
sen láz követ. A közérzet Tossz, 
a beteg levert, fejfájásTól, vég
tagfájdalmakról panaszkodik, 
és általános hurutos tünetek 
jelentkeznek nála. Vannak for
mák, melyeknél a gyomor-bél
huzam kóros működése áll elő
térben. A betegség az orvosi 
előírások betartása esetén több
nyire néhány nap alatt lezaj
lik, és gyógyul. Vannak elhúzó_ 
dó esetek is, de ilyenkoT több
nyiTe már komplikáció lépett 
fel. A leggyakOTibb kompliká
ció a tüdőgyulladás, amely nem 
ritkán kórházi kezelést is igé
nyel. Egyes járványok súlyos
sága és komplikációra való haj
lamossága nagymértékben vál
tozó. 

A betegség fellépése esetén de az esetleaes ,negbetegedé
fontos a mielőbbi ágynyuga_ seknél az enyhe lefolyás is je
lom. Sajnos, elég gyakran h;i!- le;itős eredménynele számít. 
Jani di:sekvő hangsúllyal : ,.En A fertőzés módjának lsmere
az influenzát lábon hord cm te a..--ra int, hogy a járván:,os ki r· Ezt a felelótlenség�� saját időszakban lehetós5g szerint szemflyükkel és környezetük- kerüljük a nagyobb gyülckeze-kel sz�mben nem lehet elégrié · A 1 elítélni ! Alti fgy beszél, az azt teket, mozit, színhazat. eg-

enyhébb hurutos tünetek jehangoztatja, hogy a józan ész lentkezése esetén függesszük és orvosi tanács ellenére n.em fel a baráti látogatásokat, főleg felcüdt !e, és ezzei fokozott olyan családnál, ahol csecsemő mértékben tes=i ki magát a vagy gyenge ellenállóképességú komplikáció veszélyénel:, em- • idős • ember lakik, mert ezeknél beTtársait pedig fertózi, meg- a betegség iránti fogékonyság betegíti/ nagyobb. Gondosan válasszuk 
Láz esetén feltétlen!ll hl\•- meg öltözékünleet, mert a meg

junk orvost! A kórisme felálli- hűlés ténye is fokozza a meg
tása az ó dolga, és vizsgálata betegedés veszélyét, Főleg erős, 
alapján ő fogja a legeredmé- vízhatlan lábbeli, meleg alsónyesebb gyógykezelést előírni. nemű (hölgyeknél ez ne legyen Laikusok között, sajnos, elter-

hiúság-!), sapka, kendó, kalap jedt az a tévhit, hogy a peni-
cillin (Vegacillin tabletta) g:vó.- viselése ajánlatos. 
gyítja az influepzát. Sose fe
ledjük, hogy az árból egy 
gyógyszer hatásosságára nem 
lehet következtetni., és ne kö
veteljünk az orvostól „drága 
gyógyszert", hanem bízzulc a 
gyógyszerrendelést a szakem
berre, és egyéb utasításait is 
pontosan kövessü!c! 

A megelözés 
a legfontosabb 

A gyors és teljes gyógyulás
nál is nagyobb eredmény az, 
ha a betegség fellépé5ét sike
rill kivédenünk, megelőznünk. 
Erre többféle módon töreked
hetünk. Először a védőoltáso
kat említem. A vasút-egészség_ 
ügyi szolgálat sok ezeT személy 
oltására elegendó oltóanyagot 
biztosított. Az eredményes 
egészségügyi felvilágosítást di
cséri az is, hogy a leginkább 
veszélyeztetettek el óírt oltásán 
sokan voltak önként jelentke
zők is. Az oltás 100 százalékos 
védettséget ugyan nem nyújt, 

Alkoh 1l helyett C-vitamin 
Az étkezés sem közömbös. A 

megfelelő kalóriabevitelt bizto
sítani kell. AmennyiTe semmi 
bizonyíték sincs aTra, hogy sze_ 
szes italnak báTminemú meg
efózó hatása volna (inkább 
csak kifogásnak használják ezt 
egyesek, akik amúgy is szíve
sen néznek a poháT fenekére/), 
úgy annyil'a jelentős a vitami
nok, főleg a C-vitamin el!enál.. 
lóképességet fokozó hatása. 
Járványos idószakban ezért a 
C-vitamin rendszeres szedése 
nagyon is tanácsos! 

Befejezésül csak annyit, 
hogy fertózó betegségelmél is 
érvényes a „jobb félni, mint 
megijedni" álláspont. örven
detes lenne, ha fenti néhány jó 
tanács megfogadása az influen
zás esetek számát csökkentené, 
hiszen fokozott figyelmet érde.. 
mel ez éppen a vasutasoknál, 
akik munkájuk jellegénél fog
va a megbetegedés veszélyének 
fokozott mértékben vannak ki
téve. 

lem megt.artái,á!'a va_n . �;r,!j\;:.� . 
ség. A fékbe�=deúsak kar
b:mta.'1;á.sánál az egyik legfon
tosabb feladat a légsűrítő be
rend<'!zések jó állapotba.n való 
tartása és az állandó jó telie
sítés. A teljesítmény megbíz
ható és könnyű ellenőrzését 
!tivánja a javaslat elósegften:. 
de sajnos, E\Zt 6 évi vita sem 
zárta le eredményesen. Tud
juk, hogy a túlzott fe!elósl0g
érzet hatotta é.t ezt vitát. és a 
nagyon precíz és pontos átlag
értékek mezjiatározását kí
vánta elősegíteni, de ez a� 
ügyintézés a hosszú huzavona 
az ellenkező eredmén)Te veze
tett. 

Mikor születik 
döntés ? 

A VTKI Jármúkísérleti 
Osztály kísérleteitől 1964-ben 
nem lett volna szabad eltekil,
teni. Amennyiben a kísérletelt 
elmaradtak, jobban kellett 
volna az igazgatóságokat segí
teni a munkában. hogy elfo
�thatók legyenek az általuk 
megadott értékek. FelvetódLk 
a kérdés, hog11 a VTKl Jdr
múkí.sérleti Osztály tud-e más 
eredményeket s:olgá!tatni, 
mint az iqazgatóságok, akü, 
ezen ;ármávek üzemeltetését 
biztosítják, 1:ag11 az 'ts:;:al;i 
JáTmúja1,-ité Üzem. amely a 
légsúTitók j.1vításáért teljes 
felelősséggel taTtozik. Vajo!l 
ezen újabb mérési eredmf
nyek után is hatéves vi:a 
fog következni? Helyesen ren• 
delkeznj felelősségteljes fel
adat. Azok. akik fontos ügyek
ben nem mernek állást foglal
ni, és a legkülönfélébb ind�
kokkal huzavonákhoz, a bu
rokráciához fordulnak segít
ségért, hogy a felelősségtől 
mentesüljenek, elvesztik em
beri és szakmai tekintélyiiket. 

A dolgozók javaslatainak 
így az újításoknak az lntéa� 
sét Is kormányrendeletek sza
bályozzák. Nem ür,yiratokat. 
hanem ügyeket kell intézni. 
Jól lehet. a Vasúti Fóosztál;v 
ügyintézése szerint sehol sem 
tartózkodott az ügyirat a me�
engedett időnél többet. ezért 
senkit elmarasztalni nem le
het. de a Vasúti Főosztály 7 
A. osztál:-:ánal, és a szakvéle
ményre k.'jelölt főelőadó.iána'< 
ez az ügyintézése sem növeli 
a tekintélyét 

Sebestyén János 
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Utas voltam a világ legmodernebb vasútvonalán 
Kádár Márta naplójából 

Jobb szociális és m1mkakörülményeket ! 

látogatás a Nyugati pályaudvar 

kereskedelmi f őnökségén 

VIGYÁZZUNK 
EGYMÁSRA! 

Jtt a tél és ecyre nehezebb 
a forgalmat b{ztosítanl. a esú-
5zós. jeges talajon n:igyobb a 
baleseti veszély i$. KiJ.lönösen 
sok oondot okoz II vaiútnál, 
hom, ittas emberek tilos he• 
ly<tken közlekednek. Jó leru1e, 
ha minden állomás minden 
vasutasa meii:akadályozná az 
ilyen járkálást. mé� akkor is. 
ha az ismerőséről Val!J' roko
náról van szó. 

Ezek a körülmények mf:r zetnek mun,kásailrna:k, mint a 
elegendő magyarázattal szol- MAV és még náluk is akad 
gálnak a létszámhiányra és a megoldatlan probléma bóven. 
munkaeróvándorlásr-a is. De Ilyen a létsz.ámhiány, vagy a 
nemcsak erről van szó, ha• korlátowtt raktározási lehető
nem az aránylag alacsony ke- ségek. Bár egy vagon állás
resetró! is. S mert áZ átrakó ideje hivatalosan 6 óra, láto-

A raktár Múfolt, nehéz az anyagmozgatás 

gatásurukko<r volt olyan, ame
lyik már 114 órája állt kira
katlanul. 

Horvátb János és munkatár
sai vízvezetékcsöveket rakod• 
nak. 

(Szónyi Lajos felvételei.) 

Mi lehetne a megoldás? 
Schuk Géza szerint az átrakó 
munkások fizetését kellene 
emelni, s javítani kellene a 
szociális körülményeken is. 

Zsoldos János 

Segítség Banja Lukánal. 
A Banja Luka-i földrengés 

sűjtotta lakosság érdekében a 
J1igoszláv Vasutak VezéTigaz
gatósága kéréssel fordult a 
s:oomszédos országok vasútigaz. 
gató.ságaihoz, hogy bocsássa• 
nak rendelkezésükre nélkülöz
hetetlen szen1€ly-, poggyász
és teherkocsikat a hajlékt.al1;1-
nok ideiglenes elhelyezésére. 

A felhivas alapján: Auszt
riából, Magyarországról, a Né• 
met Szövetségi KöztáTsaságbóZ 
érkeztek az első, e célra alkal
mas kocsík, melyeket a vasu-

tascsaládokon kívül, a rászo
ruló lakosság zömmel és gyor
san el is foglalt Ideiglenes ott
honként ... 

Az így összegyűjtött kocsik 
száma mintegy 600 volt, s azo
kért a jugoszláv közvélemény 
köszönetét nyilvánította a kár
vallotta.1;: nevében. A segítség 
más formái is megnyilvánul
tak, nemcsak a szomszédos, ha
nem a távolabb eső európai 
országokból is. 

,.Zeleznicke Novine" 
1969. XII. 12-i számából 

A nyári ruhákról télen 
Az új nyár! egyenruhák be

vezetése óta lapunkban töbll 
méltató írás jelent meg, s a 
cikkek joggal áll!tották, hogy 
csinosabbak, elegánsabbak !et. 
tek a vasutasok, s az új ruha 
könnyebb, szellősebb, fonna.. 
tartóbb, mint a régi volt. 

Az igaz, hogy most már s 
téli ruhák előkerültek, mégis 
úg_v hisszük. nem idószen'.itlen 
a nyári ruhákról, pontosabban 
a nyári ruhák tisztításáról 
szólni. 

Az ú; nyári egyenTUha 1di
l!i11lege1 tisztftást, kezelést 
kíván, mivel ani,raga 100 szá· 
=alékos műszál. Az új ni,árl 
egyenruhákon az úg�ezett 
tisztittisi „kresz" t4lál1Mst6, llffll 
nem kíván ugyan kiilli11Ö1ebb 

magyarázatot, de a tapasztala.. 
tok azt mutatják, hogy nem 
mindenlci veszi figyelembe a 

,.ruhakreszt". 

A ruhába varrott utasítás 
első ábrája egy piros kör• 
alakú táblán áthúzott tál. Je
lentése, hogy a ruhát mosni 
tilos. A 2. ábra egy áthúzott 
mosógépet ábrázol. Ennek ér. 
telme, hogy a ruhákat géppel 
sem szabad mosni. A 3. ábrán 
150 fok feliratú vasalót lá
tunk: vasalni csak vizes ru
hán keresztül, mérsékelten. 
meleg vasalóval szabad. A zöld 
körben levő lombík egyérteL 
mtlen utal arra, hogy a ruhá• 
Irat csak vegyi úton szabad 
tisztítani. 

H. K. 
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VEZETŐSÉGVALASZTO-KÖZGYÜLÉSEK A BVSC-vívók két évtizede 

NagYkanizsától Sopronig 
A BUDAPESTI VASUTA- vesi Csaba, dr. Kamuti Jenő, 

SOK VIVóSZA:KOSZTALYA Kamuti László, Kovácsné Nyá-
1949 decemberében alakult - ri Magda, dr. Mendelényi Ta
akkor Budapesti Lokomotív másné, d1·. l\fendelényi Tamás, 
néven - és a vívópenge olyan Székely Tibor. Érdemes Spor
mesterei bábáskodtak a szak- toló lcitüntetést Erdós Sándor 
osztály felett, mint Bay Béla, és dr. Papp Csaba kapott. A 
Duronelly László, akiknek ke- két évtizc•l legeredményesebb 
zel alól már addig is olimpiai versenyzője, dr. Kamuti Jenő 
és világbajnokok kerültek ki. kapta dr. Cs,:mádi György 111i
Igaz, hogy nagyszerű gárda ta- niszter tiszteletdíját. 

Mire ezek a sorok napvilágot 
látnak, országszerte befejeződ
nek a beszámoló vezetőségvá
lasztó sportköri közgyűlések. 
Ám a tanácskozás, a választás 
eredménye ottmarad a sportkö. 
rök berkeiben, hiszen ez a te. 
vékenység az elkövetkező két 
esztendő alapjait rakta le. Er
demes tehát visszapillanatni 
néhány vasutas sportegyesület, 
sportkör közgyűlésére. A tanul
ságok sohasem vesztik el idő
szerűségüket • • •  

GYŐR 

Az egész közgyűlés hangula
iát kedvezően befolyásolta a 
labdarúgócsapat NB II-es baj. 
noksága. Sót Havas József el-
11ökségi beszámolójának egyik 
alapvető hiányossága az volt, 
hogy javarészt c.�ak a labdarú
gó.szakosztállyal foglalkozott, 
és a többi sportág „árnyékban" 
maradt. Ezt több hozzászóló is 
kifogásolta. 

Örömmel fogadta a közgy,!. 
lés Szamosi Nándornak, a bu. 
dapesti területi bizottság mun
lrntársának hozzászóláz�t arról, 
hogy a szakszervezet és a 
:KPM a jövőben is támogatni 
!ogja a Győri MA V-DAC szak. 
osztályait. (Első lépés lenne a 
győ1·! sporttelep labdarúgópá. 
lyájának rendbe hozása. - A 
szerk.) 

A választás során a MAV
DAC új elnököt kapott Békés 
Ferenc személyében. A sport
hoz értő s a sportot szerető új 
vezetőtől - akinek élete, sport
pályafutása szorosan a MAV. 
DAC-hoz fűződik - sokat vár
nak a Rába partján. UgyancsaTc 
neves, ismert győri sportember, 
Kovács Imre lett az NB I B-be 
t,isszajutott labdarúgócsapat 
edzője. 

KISKUNHALAS 

Igen népes volt a közgyűlés : 
a tagság mintegy 70 százaléka 
megjelent, hogy meghallgassa 
az elnö\,ség beszámolóját, fs 
vezetőséget válasszon, amt!ly a 
I<iskunhalasi MAV MTE sport
életét két éven keresztül veze
ti. Az elnökségi beszámoló 
visszapillantott az elmúlt 25 
esztendőre, és megemlítette, 
hogy ez a kis vasutf:s-egyesület 
olyan sportolókat nevelt, mint 
Bundzsák Dezső, a Vasas és' a 
magyar válogatott egykori ki
tűnő fedezete ; Horváth Klára 
válogatott női kézilabdázó és 
még számos, később nagyegye
sületekbe került sportoló. A 

szakosztályok értéTcelése. során 
különösen a torna- és a kézi
l<tbda.szakosztályoTc munkáját 
dicsérte a beszámoló. 

Ez kézenfekvő, hiszen a Kis. 
kunhalasi MA V kapta a Ma
gyar Torna Szövetségtől „a vi
dék legjobb szakosztálya" cí
met és díjat, TaMcs József 
nyerte a vidéki bajnokságot, és 
a Kiskunhalasi MAV tornász
csapata került az elsó helyre a 
vidéki II. osztályú csapatbaj. 
nokságban. Nagyszerű a kis
kunhalasi tornaszakosztály 
utánpótlása is. 

Akárcsak Nagykanizsán, Kis
kunhalason is „fiatalított' a 
klubvezetés. A nyugdíjba vo
nuló Belényi ,Mihálytól ugyan. 
is fiatal vasutas, Suba László 
MAV fő-intéző vette át az el
nöki tisztet. A közgyűlés köszö. 
netet mondott a távozó Belé. 
nyí Mihálynak eredményes 
munkájáért. 

NAGYKANIZSA 

A Kodály Zoltán Művelődési 
Otthonban dr. Izsák József 
számolt be a 12 szakosztály két 
év alatt végzett munkájáról. A 
beszámoló után a felszólalók 
többsége a tömegsporttal, a ki
öregedett sportolók helyzetével 
és jövőjével foglalkozott, d-e 
szó esett - a csemeték részére 

egyszerűbb tornaszerekkel 
felszerelt játszótér építéséről is. 
A tc.gság szívesen látná a ,no. 
torosélet fellendülését s egy 
motoros salakpálya építését is 
kérték 

A közgyűlés 15 tagú elnöksé. 
get választott, amely - első 
ülésén Biró Sánc!or MAV okta. 
tótisztet, a csomópont KISZ
titkárát bízta meg az elnöki 
tisztséggel. 

SZOLNOK 

Nagy érdeklődés kísérte a 
Szolnoki MA V nagy múltú 
egyesületének közgyűlését. 
Hangya Mihá.ly elnökségi be. 
számolója sorra vette a szak
osztályok munl{áját. Ezzel kap. 
csolatban a beszámoló hangsú
lyozta, hogy az üzemi párt- és 
szakszervezet, valamint a KISZ 

te. A 20 egyesület között szere
pel a Szolnoki MAV is. 

A 12 szakosztály munkájá
nak értékelése során a nagyon 
értékes nevelési eredményeket 
elért vívó- és atlétikai szak
osztály kapott dicséretet, de 
meleg hangon emlékezett meg 
a beszámoló a bajnokságot 
nyert és az NB 11-be feljutott 
férfi asztaliteniszezőkről és te
kézőkról, valamint az NB III. 
ba bejutott női kosárlabdázók
ról is. A labdarúgó-sza1cosz. 
tálytól viszont többet vártak. 

A közgyűlés ismét Hangya 
Mihályt választotta a Szolnoki 
MÁV SE elnökévé. 

SOPRON 

lált otthonra, tá."Tlogatásra a Az ünnepnapok után ismét 
vasutasok sportkörében. EteT� eredményeket érlelő, szorgos 
Ilona, Marvalits Györgyi (ké- munkával járó hétköznapok 
sóbb Székelyné néven ver- következnek. A BVSC férfi 
senyzett), Rerrich, Balthazár tőrcsapata, miután megnyerte 
és még nlhány élvonalbel� a magya1· bajnokságot, most a 
versenyző. március végén, Párizsban sor-

Valóban otthonra találtak, ra kerülő Bajnokcsapatok Eu
az akkoriban divatos szakosz- rópa Kupa tornájára készülő
tály vándorlások idején nem dik. :E:s az egész szakosztáiy 
átmeneti szállásra érkeztek. készülődik 1970. nagy hazai és 
M.a is hálával emlékeznek a nemzetközi versenyeire. A leg
vasutasszakszervezet segitsé- közelebbi cél : a kardozókat is 
gére. Amelyik vívónak szilk. a többi fegyvernem szintjére 
sége volt rá, nyomban rendes emelnl ! Ennek �rdekében ja-

A 120 küldöttből 112 részt állást kapott a MA V-nál, se- nuár l-től már Gerevich Ala. 
vett a közgyűlésen, amélyen gítették életviszonyaikat ren- dár, minden idők egytTc legna
Horváth István ismertette a 11 dezni. gyobb magyar kardvívó egyé
szakosztály munkájáról szóló Először a Semmelweis uL nisége vezeti a kardvívó1c ed
elnökségi beszámolót. Az el- cában kapott helyet a szakasz- zéseit, Horváth Zoltán segít
múlt két év során nem sok ki- tály, majd a Tanács körúton stgével. Előrehaladott tárgya
emelkec!ó eredmény született - ekkor már Töre!=vés néven lásolt folynak egy új, korsze
az SVSÉ-ben, az új vezetőség. - saját vívótennükben foly- rű vívóotthon építéséről is, 
nek majd arra kell törekednie tathatták tevékenys§güket, miután a Tanács körútról -
- hangoztatta a beszámoló -, amely a magyar vívósportban városrendezési okok miatt -
hogy 1971-re, az egyesület fenn- mind jelentésebb tényezőnek a szakosztálynak el kell köl
él!ásá.nak 25. évfordulójára, el- bizonyult. Később 1962-ben töznie. 
sősorban a labdarúgók, de más már bővíteni kellett a Tanács Olyan vívólétesítményt 
szafoosztályok is magasabb osz- körúti vívótennet ahol szeretnénk építeni - mondja 
tályba kerüljenek. nagyszerű nevelőmunka folyt. dr. Nedeczky Lás.zló szakosz-

A labdarúgók 1969. őszi haj. Mindezekról és még sok tályvezető - amely nemcsak 
rája jól sikerült, de a szakasz. egyébről, bőven hallani lehe- a BVSC, de az egyetemes ma
tályban elég komolyak a veze- tett azon az ünnepi vacsorán, gyar vívósport fellegvára le
tési gondok. A négy labdarúgó. amelyen részt vett dr. Csc.11ádi hetne. 
csapatnalc összesen egy intéző. 1 György közlekedés- és posta- Talán ez a vasutas vívók 
je van. örvendetes változás ! ügyi miniszter, a vívósport L�l- sikereinek egyik legfőbb té
történt a Rákóczi..sporttelep ! l:cs barátja, a Magyar Vivó nyezője. A fejlődést sohasem 
ügyében. A GYSEV és a MAV Szövetség 1.·olt elnöke is. Régi csupán klubérdekek alapján 
közösen vállalta, hogy a sport- barátok, a:,:k már letették a igyekeztek megvalósítani. 
telepet korszerűsítik. A romos kardot, á tő,t, a párbajt3rt, -dres 
csa1·noképülelet rendbe hozzák, rendszerint !gy ke:dt6k a be-
az oldal szárnyban vendéglátó- szérgetést: ,,En1lék.szel ?" 
kombinátot és 40 személyes Emlékezte!�. De ne'!l'.l feled
sportszállót lé:esitenek, az kezett meg róluk a vasutas 
egész épületet korszerű fűtőbe- társadalom a szakszervezet a 
rendezéssel látják el. KPM és a ' magyar sport i;;l,. 

F E L H ÍVÁS ! 
A Vasútgépészeti Techni- 1 

kum és Szakközépiskola szülői 
munii.aköwssége szeretettel 
meghívja a végzett és jelenle

- 30 évi szolgálat után 
nyugdíjba vonult Veres József, 
a MAV Debreceni Járműjavító 
Üzem tűzrendészeti előadója. 
Mint vasutas. mindig vagyon
őri és tűzrendészeti munkakö
rökben dolgozott, munkatársai 
és felettesei legteljesebb meg
elégedésére. Ezt bizonyítja, 
hogy a „Kiváló dolgozó·' ki
tünetést kétszer kapta meg és 
tulajdonosa még a Belügymi
nisztérium által adományozott 
.,Túzrendészeti érem" ezüst fo

kozatának is. 

- 2-3 NY.UGDIJAST BO
CSúZTATTAK a MAV Szom
ba.thelyi Járműjavító Üzem
ben. Bata Ferenc, a .iármúja
t>ító vezetője üdülőjegyeket 
adott át a távozó vasutasok
nar�. köztük Tóth Kálmánnak 
is, aki 40 évi szolgalat után vo
nult nyugalomba. 

- Többszörös véradókat 
tüntettek ki Miskolcon, a Ti
szai pályaudvar szakszervezeti 
bizottsága és a helyi Vöröske
reszt által rendezett ünnepsé
gen. Hárman „Kiváló Véradó" 
jelvényt kaptak, 42 dolgozó 
pedig tárgyjutalomban része
sült. 

- Nagyképemyós televí• 
zlót ajándékoztak a pécsi va�
útállomás dolgozói Drávacse
pely község iskolájának. A 
készüléket asztallal és anten
nával együtt adták át. 

- Lenin életműve címmel 
emlé!crendc'.Z'·�nyt sze,vezett 
- még az elmúlt év végén -
a Bp. Nyugati pályaudva� 
KISZ végrehajtó bizottsMából 
a!i:kult munkaközösség. Ekkor 
nyitották meg a Lenin élete e. 
képkiállítást is. amelyre az 
anyagot a Szovjetunióból kap
ták. 

A Hivatalos Lapból 
A tagság döntése értelmében nyító szervei sem. A jubileum 

továbbra is Horváth István ma- alTcalmából a Mc.gyar Nép
radt az SVSE elnöke, az elnök- köztársaság Kivá!ó Spor�o!ója 
ségi tagok sorában azonban 1:itiln-tetést kapta dr. Baltlia
több új névvel találkozhatunk. j zár Lajos, Czvikovszky Fe-

Vcdres József rencz, Bóbis Ildikó, dr. Feny-

gi hallgatóit a Gorkij Műve- A Hivatalos Lapból a sza.kszer
lődési Otthonba (Budapest, vezeti b!zotl6ágok és a dolgozck 
XIV., Angol utca 13_) az 1!)70_ ��:elmébe ajánljuk a következő-

az egyesület körüli problémák �---------------------------
ismerője és - ahol csak lehe.. 

január ill.én rendezendő sza... 1969. évt s2. sz:unból , 
lagavató bálra. llG 521/19G9. 3. A. A Vasúti Ruhá-

Meghívókat a Vasútgépésze- . zat:I Utasítás módosltá,;a. 
tett - segítője volt. Ennek el
lenére sem sikerült az egyik 
legfontosabb célkitüzés a 
vasutasok sportegységénelc 
megteremtése. Legalábbis nem 
olyan mértékben, amint azt sze
rették volna. Emiatt a taglét.. 
szám is visszaesett. 

A beszámoló bejelentette, 
hogy a vasutasszakszervezet és 
a KPM felmérte a vasutas. 
sportegyesületek létesítményei
nek állagát. A felmérés alapján 
az ország 20 vasutas.egyesüle. 
tét - a létesítmények fenntar. 
tása szempontjából - 1970. ja. 
nuár l-től saját kezelésbe vet-

A BVSC védi elsó ízben 

a „Dr. Palotás Józsei" vándordíjat 
Sem az időjárás, sem a hat 

héten keresztül tartó csapat
bajnokság nem kedvezett az 
első ízben kiírásra került „Dr. 
Palotás József" kötöttfogású 
birkózó emlék versenynek. 
Nyilván a rossz idő miatt ma
radtak távol - a többi között 
� Debrecen, Cegléd, Szo.Jnok 
legjobb vasutas birkózói. Csak 

a BVSC tudott teljes csapatot 
indítani. A budapestieken ki
vül pécsi, szegedi, nagykani
zsai és dombóvári, valamint a 
Törekvés néhány versenyzője 
lépett szőnyegre. 

Mind a felnőttek, mind az 
ifjúságiak csoportjában BVSC 
siker született. A felnőttek me
zőnyében, 48 kg-tól felfelé, a 

ti Technikum és Szakközépis- ) 1070. évi 1. szám'ból: 124 82211969. 

�ol�ban: Budapest, VII., Dam- 1 !�etrcé,�g 
h

::ii:��� 8
5z

�izta'; 3an1ch utca 4. sz. alatt, vagy tásl Széntáblázatba. 
a - 426-960-as telefonon 
lehet igényelni. 

Felvétel 

az Úttöróvasúthoz 

A szerkesztőség üzeni 
Vru•ga József Székesfehérvár ; 

Marosán Pál. Volos!novszki Já
nos, Czeglédi Sándor Debrecen; 
.iUaróti István Szombathely; K:is
várdai .JánOG, Kozma Zoltán Mls
lcolc; Szilád.i Sándor Szeged; 
Bognár Károly Tapolr..a ; Zsámba 
Tivada,r Berente szén pu. :  Né-
meth Pál Szerenos ; Illés Gyula 
Pécs : Leveleiket lapunk anya
gához felba.sználjllk. 

---------------------------------------, BVSC versenyzői győztek : La-

A MAV Széchenyi-hegyi út
törővasút felvételt hirdet az 
1970. február 10-én induló út• 
törő vasutas tanfolyamra. J e• 

lentkezhetnek azok a budapes
ti és lcörnyéki úttörő pajtások, 
a1cik az általános iskola IV., 
V., VI. osztályos tanulói, ta
nulmányi eredményük leg• 
alább 3,5-ös átlag1í, egészségi 
szempontból úttörővasutas 
szolgálatra megfelelnek és az 
isTcola úttörő csapata javasol
ja őket erre a Tcitüntetésre. A 
felvétel ideje és helye : 1970. 
január 25. és február l-én dél
előtt 9-12 óra között, az úttö
rővasút Hűvösvölgy állomá
sán. 

Fülöp Károly Polgár;  Földl Jó
zsef Szolnok ; Demjén Pál Deb
recen : Deák Gyula Soltvadkert: 

KERESZTREJTVÉNY 
VlZSZINTES : 1, 1970. folyamán 

tervezett egyik bét·ügyi intézke
dés. 13. Hegy Belgrád közelében. 
14. Róvld trétá:; történet, csatta
nóval. 15. Japán pénz. 16. Becs
mérlés. 17. A zsiráffélék család
j,nak egyik faja. 18. Erdélyi vá
ros. 19. Eráélyi folyó. 20. A tö
rök lovasság neve. 21. Olasz fo
lyó. 22. A rádium vegyi jele. 23. 
Görü5{ összetételekben víz. 25. 
Fordított muzsika. 26. Világta• 
Jan. 27. Gléda. 29. Ismeretlen asz
szonyság. 30. A főváros eg:yik 
parkjának neve. 32. Az átengedett 
tőke használati díja. 34. Azonos 
belül<. 36. Gyám latinul. 33. Tun
guz varázsló pap. 40. Hangtalan 
jel. 42. Híres francia szobrász 
(184-0--1917). 43. Halfarokban vég• 
:tödö f!liszteus isten. 44. Tibetben 
honos háziállat. 46. Sze,;zes ital. 
t8. Sűrűre, gazdagra egya,ránt 
mondható. 50. Na. végre l 52. 
Török név. 54. Magyar Endre. 
55. A fényáram mértékegysége. 
56. MUiatságon. táncos összejöve
telen. 57. Szüretelő edény. 58. 
Római 49. l<étszer is. 59. Kérdő
szó. 60. Vajon vág? 61. . . •  sen, 
cs�h város. 62. Svéd vegyész. a 
dinamit feltalálója. 63. Alma
fajta. 

FOGGOLEGES :  1. Híres hindu 
költő. 2. Nyelvcsap (latin) . 3. 
Rég:i húros hangszer. 4. Mért . • •  
későn. 5. Rag. 6. Szenegáli vá
rosba való. ? , Az USA egyik ál· 
la.ma. e. Kiváló 3114. 9. Vonat
kozó névmás. 10. Fordltott név
elő. 11. Alsó gégefő. 12. Kémszer 
bizonyos anyagok kimutatásár&. 
szolgál. 17. o. p. D. 18. Vajon 
ad? 20. Nagyon keskeny utca. 23. 
A m!lgvarok ősi hadi Istene. 24. 
Vándorió népesség. 26. V!lliglfJú
!!=öáE!l találkozó. 27. Skandináv lé• 

g!társosál!i. 28 Mohamedán böJt 
a • Korán klnvilatkozta.tásának 
em1él::ére. 31. El��rás1 mód 1de-

�en s'l'.óval. 33. Bővül. 35. 1970 

fl>tvamán terve-zett m'!lslk bérllgyt 
tntézkPdés. :n. V1>M�orok össze
csengP.qe. 39. KPrdőszóféle. 41. 
Kékpát (MqFe) . 45. Ritka férfi-

név. 47. Hirt hall róla. 49. Teteje, 
talcarója. 51. Fél kézzel 1 52. Elekt
romos vezeték, melyet védö bur
kolat vesz körül. 53. Molnár fele. 
54. Bűvész. 56. A virág része. 
57. Kérdés-felelet formájában 
irt magyarázó tnnlcönyv. 59. M. 
O. F. 60. Francia összetételekben 
völgy. 62. Népköztársaság. 63. 
rgekötő. 

BektUdend�: vízszintes 1. és 
függőleges 35. Beküldési batár• 
idő: február 10. 

Az előző keresztrejtvény helyes 

f .1. 

f!J 

fF 

llf 

-� -

megfejtése: A részesedési alap 
felosztásának űj rendszere. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
1969. évi 24. számunkban megje
lent keresztrejtvény helyes meff
fejtéséért: Nagy Lajos, Papkeszi, 
József Attila u. 9, ; Lőrincz Lajos, 
Szombathely, Tóth Arpád u. 20. ; 
Hettich László, Bp. XVI., Marx 
sétány 54.; Kelemen Agnes, Kis
kundorozsma, MA V-állomás: Fa
zola Henrik :témöntő szocialista 
brigád, Debrecen járműjavító VI. 
osztály. 

ták, Turba, Fuferenda, Vass, 
Hornyák, Ivanics, Pintér, Csá
bi, dr. Darabán. A pontver
senyben: 1. BVSC 45, 2. Szege
di VSE 12, 3. PVSK 7 pont. A 
vándordíj védője e0Y évig a 
BVSC birkózószakosztálya. 

- Kérni fogjUJk a Magyar 
Birkózó Szövetséget - mon
dotta Légrády József, a BVSC 
elnökhelyettese -, hogy a jö
vőben a versenynaptárban ko
rábban, lehetőleg a csapatbaj
nokság előtt adjon időpontot 
ennek a nagyjelentóségú, az 
OI'Szág vasutas bil1kózóit sző. 
nyegre szólító emlékverseny
nek. 

Felvilágosítást 52-74/6, üze
mi telefonon és a 364-836 vá
rosi telefonon adunk. Felvéte
li lapot kívánságra az úttörő• 
vasút vonali postán küld. A 
vasutas szülök gyermeke! 
elényben részesülnek. 

LeveleJkei illetékes helyre to• 
..-ábbltottuk. 

lllAGYAB VASUTAS 
a Vasutasok Stal<Bzervezetének 

laoJa 
Szerkeszti a szerJ<e,;ztll b1Zotttl�11 

F66zerkeszt6: Ouly�. lilDOG 

Felel0s szerkeszti!: Vlsi Ferenc 
Sterkesztőség: 

Budapest VI.. Bencztlr utca IL 
Telefon vér061 : 2211-1,2 

ilzeml: 1&-1'1 
Kladja és terjestt1 a N�T>Stava 

t.apkladO v,m,:a, Budapesi vn.. 
Rákóczi űt 54. l'eJefon: 224-811 

LtelelOs ltiadó : Gábor MAnon. 
a Néoszava Laok1adó Vállala1 

tgalEtatóla 
Csekkszamtaszém:  n.ets.001-61 

&zlltra l.aons,omd.o 

VA S UTA S O K  A H Ó B A N  

- A hókotró elhaladt. A vágány szabad, de 
viszont engem ki kell ásni a hóból • • •  

- Halló, !tt senki s-incs/ l\Zost ássák kí a 
vonatot a hóból és azután i-ndul. 

(Pusztai Pál rajzai,) 
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Ünnepe4ük méltóan hazánk 

/,lózalaJufáJának 25. év/orJufójál f 
Vasuta& dolgozók! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Legnagyobb nemzeti ünnepünk, hazánk fel
szabadulása 25. évfordulójának megünneplé• 
sére készül az ország népe. E történelmi év
forduló alkalmával hálával emlékezünk a 
testvéri szovjet népre, a felszabadító Vörös 
Hadsereg katonáira és mindazokra, akik sza
badságunk kivívásában, a népi hatalom meg
teremtésében segítséget nyújtottak. 

nyezését, melyek elindították a felszabadulási 
munkaverseny kibontalwzását. Ennek jegyé
ben folytatódjék egész éven át minden szol
gálati helyen, üzemben, főnökségn�I,_ hiva
talnál és intézménynél a felszabadulasi mun
kaverseny, melynek célja az 1970. évi va
sútüzemi tervek célkitűzések teljesítése, il
letve túlteljesítése. Feladataink az idei téli 

�zord időjárás miatt tovább fokozódnak. A 
terven felül sok olyan áru is elszállítási'a 
vár, melynek továbbítása a kedvezőtlen idő
járás miatt elmaradt. XIV. EVFOLYAM, 3. SZAM Ara 40 fillér 1970. F�RUAR 2. 

Módosítják 

Az elmúlt negyedszázad eredményei hazánk 
fej!ődésében azt bizonyítják, hogy élni tud• 
tunk a Szovjetunió által nyújtott lehetőségek
kel. A háborús károkat aránylag rövid idő 
alatt helyreállítottuk, a szoc-'.alista iparosí
tás, majd a mezőg�zdaság szocialista átszer
vezésének megvalósításával leraktuk a szo
cializmus alapjait és most a szocializmus 
teljes felépítésén munkálkodunk. 

Az orszégépítö munkában a vasutas dol
goz6ic mindig ott jártak az élvonalban. Nagy
szerű hivatásérzetről, az ország sorsáért érzett 
felelősségről tettek tanúságot, amikor a ro
mokban heverő ország vérkeringését leellett 
megindítani, és akkor is, amikor a rohamo
san fejlődő ipar és mezőgazdaság fokozott 
szállítási igényeit elmaradott technikai be
rendezésekkel, a munka intenzitásának foko
zás<'i-val kellett kielégíteni. 

A felszabadulási munkaverseny jelentő
ségét növeli, hogy az 1970. évi teruek és 
célkitűzések megvalósítása egyben a vasú't 
harmadik ötéves tervének teljesítését is je
lenti és a negyedik ötéves terv beindításá
nak kedvező feltételeit se,gíti. 

A vasútigazgatóságok, szolgálati főnöksé• 
gek, üzemek, hiOOJtalok, intézmények �1,go
zói és vezetői törek,ecfjenek a termelekeny
ség növelésére, a költségek csökkentésére, a 
munka- és üzemszervezés javítására, szín
vonalának emelésére. 

a kollektív szerződést 
A l\IAV 1969. évi március l-én hatálybalépett kollektív 

ner:rodésének van egy rendelkezése, mely szerint nHa a 
cazdasági körülmények lehetővé teszik, a kollektív szerző
dés egyes rendelkezéseinek a dolgozók javára rorténó meg
'l'áltoztat.isát, azokat felül kell vizsgálni . . .  " 75. § (1) bek. 

A különböző központi ren
delkezések és intézkedések -
a nyereségrészesedés felosz
tásának új szabályai, a bér
gazdáikodás új rendszere -
lehető·,é és időszerűvé tették 
a kollektív szerződés egyes 
rendelkezéseinek felülvizs
gálását. Ez a 'munka elkez
dődött, s mire e sorok meg
jelennek a dolgozók széles 
nyilvánossága elé, vitára lesz 
bocsátva a kollektív szerző
dés módosításának terveze�. 

Az előzetes tervek sze
rint a dolgozók javára 
,

0áliozik meg néhány ren• 
t:elkezés, a.melyek meg
vttatásában a tavalyi vi
tákhoz hasonlóan • részt 
vesznek a szolgálati he
lyek vezető szervei és 

dolgozói. 
Megvitatásra kerül: 
- a végrehajtó szolgálat 
dolgozói munkaidejének 
mértéke, 
- a •dgrehajtó szolgálat
ná! Jilkalmazandó munka
idókeretek meghatározása, 
- az egy szolgálatban eh 
töltött idő ma:i.imátása, 

- a heti pihenőnappal 
kapcsolatos rendelkezések, 
- a túlmunka és díjazá
sának kérdései, 
- az éjszakai munka pót
lékának mértéke, 
- az utazószemélyzet ve
zénylési rendjének egyes 
kérdései, 

a nyereségrészesedéa 
felosztásának új szabályai, 
- a készenléti szolgálat 
korlátozásának kérdései. 

A módosítás bevezetésének 
előkészítésénél figyelembe 
vették a munkaidő-csökken• 
tésre tett erőfeszítéseket, a 
munkaszervezési intézkedé
sekre kiadott rendelkezése
ket és azt az eredményt, 
amelyet a dolgozók és a ve
zetők összefogásából e téren 
Is el lehet várni, továbbá a 
gazdálkodás eredményeként 
mutatkozó, és a központi 
bérintézkedésből várható fe
dezetül szolgáló anyagi lehe• 
tóségeket. 

A szolgálati helyek vitafó
rumain a dolgozók megis
merkednek az új szabályok 

előzetes tervezetével, azokat 
mérlegelve elmondhatják vé• 
leményüket, javaslatot tehet
nek a tervezet kiegészUésérc, 
vagy megváltoztatására is. 

A kol1ektív szerződés mó
dosításának vitája január 
utolsó hetében kezdődhet 
a középirányító szerveknél 
és február hó 20-ig tart a 
külszolgálatnál. 

A vita során elhangzó 
észrevételek, javaslatok 
összegyűjtése a szolgálati 
hely vezetőinek feladata, 
s azt a középirányító 
szervek összesítve juttat
ják el felettes szervük-

höz. 
Azt várjuk a szolgálati he

lyek vezetőitől és a szakszer
vezeti bizottságoktól, hogy 
- amint azt a kollektív szer
ződés vitájánál is tették , 
most is a termelési tanácsko
zások szintjén szervezzél, 
meg a módosítások terveze
tének széleskörű vitáját, s 
annak jó előkészítésével te 
gyék lehetővé, hogy a dolgo
zók elmondhassák észrevé
telüket, javaslatukat. Segítsék 
elő ezzel is a kollektív sze;:
ződés rendelkezéseinek a dol
gozók javára történő módosí
tását. 

Dr. Banka József 

Az utóbbi években a vasút múszalci tech
nikai színvonala sokat fejlődött és ezzel egy
időben folcozódott a többi közlekedési ágak 
részaránya a szállítási teljesítmények lebo
nyolításában. Az idei :éli zord id?járá! . !a• 
paszta!atai azonban egyertelmúen bizonyit3ak, 
hogy bármilyen fejlett technika �ellett .. a 
vasuti közlekedés lelke a vasutas es a koz
lekedés gerince a vasúti közlekedés marad. 

A Forradalmi Mun1(ás-Paraszt Kormány 
elismerve a vasutas do!gozók nehéz és fe
lelősségteljes munkáját, a népgazdaság teher
bíró képességének figyelembevétel_ével hat�
rozatot hozott a vasutasok anyagi helyzete
nek és szociális körü!ménycinelc javítására. 

A megbecsülés arra kötelez bennünket, hogy 
lehetőségeinket mégjobban kihasználi:a, 1_l1,éltó 
módon vegyünk részt nagy nemzeti celunk 
megvalósításában, a szocializmus teljes fel
évftésélJen. 
· Vdvözöljü1: a vasutas dolgozók kezdemé

Rödi>nyl Károly IS. k. 
miniszterhelyettes 

a MÁV vezérigazgatója 

A MAV Vezéri.gazgatósá4Ja és a szalcszer
vezet elnöksége kéri a szocialista brigádo
kat, munkabrigádokat, a vasút „Kiváló dol• 
gozó"-it, a. ,.Szakma Ifjú Mestere"-it, ,,Kivá
ló Ifjú Mérnökeit, Technikusa"-it, valameny
nyi dolgozóit, hogy példamutatóan, fegyel• 
mezetten, képességeik legjavát adva segít� 
sék célkitűzéseink megvalósítását. 

Felhívjuk gazdasági vezetőinket, a szak
sz,ervezeti szervek, KISZ-szervezetek tiszt
ségvisewit, hogy adja.71.ak meg minden se
gíúiéget a dolgozók kezdeményezésének ki
bontakozásához. Biztosítsák a célkitűzések, 
vállalások teljesítésének feltételeit, a dol· 
gozók rendszeres tájékozta.tását, a megfeLe
ló érdekeltség kia.1.akí�ását. Kérjük a párt
szervezeteket, hogy az eddigiekhez hason
lóan támogassák és rnpítsék a dolgozók szo
cialista munkaversenyének kibontakozását. 

Meggyőződésünk, t.ogy a vasutas dolgozók 
megfelelő a.1ctivitással, kiemelked.o ered
ményekkel járulnak hozzá a nagy történel• 
mi évforduló méltó megünnepléséhez.. 
Gulyás János s. k. 
a Vasutasok Szak
szervezete titkára 

AZ ELSŐ H ETEK N ÉHÁNY TANULSÁGA 

A jubileumi 
felszabadulási munkav�rseny 
elismerésének szabályozása 

December vége és  az  új  esz.. 
tendő első napjainak hideg, 
hóviharos időjárása ugyancsak 
próbára tette a vasutat, a vas
utasokat. Ha itt-ott akadtak is 
kifogásol,ható intézlcedések és 
hozzááU.ásbeli hibák, a vas
utasság zöme, derékhada, 
szakszolgálati hovatartozandó
ság nélkül becsülettel helcyt
iíllt, dicséretesen dacolva hó
val, faggya,1,, éjjel, nappal, hét• 
köznap, ünnepnap ewaránt. 

A megpróbáltatások napjai 
után enyhe, több napos esős 
Idő következett. Amilyen gyor• 
san változatt az idójárás, a 
vasúti száliításban sajnos nem 
következett olyan gyors válto. 
zás. Talán egy kicsit hozzá. 
szoktunk, hogy minden a pá.. 
lya felszabadítása, a rakodás, 
a szállítás „csak amennyire le
hetséges". 

Lehet, hogy ennek a szemlé
letnek is köze van ahhoz, hogy 
január első heteiben koránt
sem alakult megfelelóen a 
szállftás. Ahelyett, hogy a de• 
cemberl hóakadályok miatt el
maradt szállítást pótoltuk vol
na, továl>b növekedett az el
szállitásra váró árumennyiség, 
növekedtek a depóniák. 

A tavaly olyan sokat em• 
legetett, elmaradt clőszál
lításnak most nem volna 
különösebb akadálya. Csu
pán kóból és kavicsból 2,8 
millió tonnát kell elszállí
tani az első negyedben. Ez 
napi 4000 kocsimegrakást 

jelent, 
'valamennyiünk előtt Isme
retesek a tüzelőanyag-, általá
ban az energiagondok. Ahhoz, 
ho(l'J a lakosság és az ipar 
szénellátása biztositva legyen, 
naponta legalá.bb 2400 kocsit 
ketl biztosítani a bányáknak. 
Nagy mennyiségű fútőolajat 
importálunk Romániából. En.. 
nek szállítása is vasúton törté
nik. Közeledik a ta'7asz gyor
sítani kell a műtrágyaszálll
tást. A cementiP11r ezrével vár
ja a kocsikat. A gabonaexpor. 
tőrök is újabb igényeket tá
masztanak. Záhony szinte 
egyetlen nap nem kapja meg a 
kért kocsi-mennyiséget. 

úgy számítottunk, hogy jó 

idóben talán az őszi forgalom 
danclárján született rakO<iási 
csúcsot is túlszárnyaljuk. Nem 
így történt. Amikor a szállít· 
tató felek kocsiért ostromol. 
nak bennünket, akkor például 
a tavaszia.s napnak számító ja
nuár 14-én csak 10 500 kocsi 
volt a berakás. Csupán a bu
dapesti igazgatóság területén 
600 kocsit nem tudtak kiállí
tani ezen a napon. 

Nem igazolja a lemaradást 
teljes mértékben az a tény 
sem, hogy igen sok száfüttató 
fél vagy még inkább címzett 
raktárnak véli a vasúti kocsit. 
Ha valaha volt mozgolódás, 
kezdve a szakminisztériumok.. 
tól a sajtó- és hírközlő szerve
kig, akkor most van ezek meg. 
szüntetésére, meggátlására. Ha 
lassú is a javulás, mégis ez a 
tendencia. 

szállittatók kocsligényeit, a'he
lyett, hogy közösen keresnék a 
megoldást. Semmivel sem in
do/colható, hogy a személyszál. 
lító vonatok tekintélyes része 
rosszul van fűtve, vagy vilá
gítatlanuZ közlekedik. 

Egyá1talán nem teljes a kép 
sem a feladatokat, sem a telje. 
sítrnényt hátráltató okokat és 
körülményeket illetően. Elsó
sorban az volt a célunk ezzel 
a cikkel, hogy felhívjuk a fi
gyelmet: 

minden tólünk telhetőt el 
kell követni, hogy a fel
szaporodott ámmennyisé
séget gyorsan, gazdaságo· 
san rendeltetési helyére 

szállítsuk. 
Emberrel, gé.ppel, kocsival a 
legnagyobb körültekintéssel 
gazdálkodjun,k. 

Hazálllk felszabadulásának 
25. évfordulója tiszteletére ki
bontakozott szocialista munka
versenyben legjobb eredményt 
eléró vasutigazgatóságok, va
suti csomópontok, főnökségek, 
mernek, et'kölcsi és anyagi 
el.is.merése tárgyában a Vasu
tascit Szakszervezetével egyet• 
értésben az alábbiak szerin1 
rendelkezem: 

1. A vasútigazga.tóságok 
munkaversenyében elért 
negyedéves összesített 
eredményektől függóen 
meghatározott szabadpré-
mium (juta.lom) összege, 
101 százalékos összesített 
eredményen felül minden 
további 1 százalék után 10 
százalékkal kerül feleme
lésre. 

2. Azon vasútigazgat6s4g, 
amely az éves összesített 
eredményei alapján elnyeri 
a vastíttga.!zgatósági mun• 
kaversenyb,en adományo
zásra kerülő Vörös Vándor
zászlót, egyben részére ado
mányozásra kerül a MAV 
Vezérigazgatósága és a Va.
sutasolc Szakszervezete El• 
nöksége által e célra ala
pított Felszabadulási Vörös 
Zászló, külön 200 OOO fo• 
rint jutalommal. 

3. Az a vas-útigazgatós4g, 
amely eredményeivel leg
;obban megközelíti a kitün
tetett vasútigazgatóságot, a 
MAV Vezérigat:gatósága és 
a Vasutasok Szakszerveze
te Elnöksége által oklevél 
kitüntetésben · részesül 
100 OOO forint külön tuta.
lommal, 

A vasút hibája legalább !-----------------------------------------, olyan súllyal esik latba a sz.ál-
lítási lemaradásban, min.t üz
letfeleinké. Az egyik hátrálta. 
tó ok, hogy meghosszabbodott 
a :kocsiforduló idő. 

Történik ez akkor, amikor 
a vasút múlt évi eredmé
nye robb millió tonnával 
kevesebb, mint például 
1966-ban volt. Akkor, ami
kor az export-, import- és 
tranzitszállítás az összvo-
lumen visszaesésével 
szemben örvendetesen 

emelkedik. 
Köztudott, hogy az exportnál a 
kirakás, az importnál a bera
kás művelete elmarad, a tran. 
zitnál pedig mindkettő kiesik. 
A hiba tehát elsősorban a bel
só szállításoknál van. 

Ha összevetjük az újonnan 
bes?R.rzett kocsikat és a selej
tezéseket, azt állapíthatjuk 
meg, hogy a szállí,tási kapaci
tás valamivel bővült a telje
sítmény lényeges csökikenése 
miatt. Javított a helyzeten a 
modern vonóerő arányának 
növekedése is. Sajnos sem a 
Diesel-, sem a villamos moz. 
donyok nem hozzák azt a tel
jesítményt, ami elvárható vol. 
na. 

Kifogásolható az is, hogy 
egyesek meg nem engedhető 
hangnemben utasLtják el a 

2;i évv,el„ ezelót� szabadult fel Budapest VI. kerülete. A vasúti főosztályon megtartott ju• b1leum1 unnepsegen -, amelyen részt vett Rödönyi Károly miniszterhelyettes a MÁV vezérigazgat-0ja é.s dr. Sarlós István, a Fővárosi Tanács VB-elnöke is '..... FüredJ László, a VI. kerületi Tanács elnöke mondott ünnepi beszédet. 
(Laczkó Ildikó felvétele} 

4. Az 1970 első félévi cél
kitűzéseket legjobban telje
sítő építési főnökségek, 
üzemek, .,Vezérigazgatói 
e.Jismerés"-ben és pénziU
talomban részesülnek. 

S. Az 1970. évi eredmé
nyek alapján MT-SZOT 
Vörös Vándor.zászló „Ki• 
váló vasúti csom6Pant", 
„Kiváló fanökség", .,Kiváló 
üzem" dmet elnyert szol• 
gálati helyek kéeü.Z a 1� 
kiemelkedőbb 10 részére 
adományozásra kerül o 
MAV Vezérigazgatóságána.k 
és a Vasutasok Szakszer
vezete Elnöksége által e 
célra alapított „Felszabadu
lási Oklevél", mellyel 
együtt a célkitűzések túl
teljes!tésének arányába-n 
külön jutaknnösszeg kerül 
kiadásra. 

6. Azok CJ fán.ökségek, 
-flzemek, amelyek a.z 1970. 
évi célkitűzéseiket még ki• 
emelkedő szinten teljesítik, 
és az 5. pont al.atti kitünte. 
tésben nem részesülnek, 
éves eredményeik alakulá• 
Bának függvényében Vet:ér
igazgatóí Elismerést és a 
vele járó pénzjutalmat kap
hatják. 

A fentieken túlmenően a 
vasútigaz.gatósá,go,k a Vasuta
sok SzaitSzervezete területi bi
zottságaival együttesen szolgá
lz.ti helyeik részére tűzzenek 
k1 megfelelő erkölcsi és anyagi 
elismeréseket. A szolgálati fő
nökségek vezet.ói és szakszer
vezeti bizottságai a rendelke
zésükre álló anyagi eszközök
kel gazdálkodjanak hatéko
nyan és céltudatosan. 

Jelen rendeletben meghir
detett kitüntetések, jutalmak 
az 1970. évi eredmények után 
járó kitüntetésekkel egyídőben 
kerülnek átadásra. 

Rödönyi Károly s. k. 
miniszterhelyettes 

vezérigazgató 
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25 éve történt 

Burgonyaosztás 

a Nemzeti Színháznál 
Az �zaki Járműjavító olda

lánál álló i?.énytelen, az idők 
sodrában megkopott épület két 
világháborút uiJtott, s benne 
vasutasok egész serege műve
lődött, tanult. A Töri hosszú 
ideig volt ti szakszervezeti 
mozglllomnak otthona is. A 
7'Ö1'elevés Múvelódési J{áz első 

Most, a 25!" évjordu!6 aJkal
�ból ;óleső .érzéssel emléke
zünk meg azokrái az embe
rekról, azokról a 25 év előtti 
kultúrmunkásokról, aJ...-ik a 
fel.szabadulás után sz.inte rö
md idő alatt országos hírűvé 
tették a Törekvés szfnjá,t.szó 
kört, akik felejthetetlen feUé-

lások is rendszeresen fe1kere
sik, s a ikör,yvkölcsönzésen túl 
számos sikeres író-olvasó-ta
lálkozót rendezett Radnóti Ká
rolyné és Vitéz Béláné könyv
táros. 

Nehéz lenne fe1sorolni mind
azokat a szakköröket, klubo· 
kat, amelyek a Törekvésben 
'.evékenykednek, hiszen leg
alább annyi sikerrel büszkél
kedhet a népi zene!car, a ka• 
marakórus, az irodalmi szín
pad, a dísznövény-, a fotó-, a 
filmszakkör, a táncdal és a 
műszaki klub, mint az előbb 
felsoroltak. A Törekvésben o 

beiratkozott i.agok száma meg
haladja az ezer főt, és közel 
nyolcszázan látogatják rend
szeresen, közülük nagyon sok 
vasu,tas nyugdíjas. 

Javultak a feltételek, de . . .  

A Magyar Kommunista Párt 
Központi Vezetóségének 1945. 
január 22-i határozata alapján 
létrejött a párt szakszervezeti 
osztálya, amély munkatervé
ben fontos feladatként jelölte 
meg a Jwmmun'i.sta vezetés 
érvényesítését a szakszerveze
tekben, de helyet kapott a 
munkatervben az üzemi bi
zott..<eágok mmlkájának megja
vítása és a szakszervezeti ta
gok ooztályhru:cos nevelése is. 
A párt vezetői azt is felismer
ték, hogy az értelmiségi és 
szellemi do1gozák újonnan 
alakult szakszervezetei, a ma
gánalkalmazottak régebben is 
működő swrvezcté;;el együtt, 
nagyszerűen felhaszn.álha tók 
a kommunista értelmiségi po
litika érvényre juttatásában. 

A párt, a szakszervezetek 
kommunista vezetőilllek ösz
szefógásával, munJ<ájuk elvi 
irányításával és gya.1<.orlati se-

Pest is halott város képét mu
tatta.. A hidak felrobbantva. 
Az óvóhelyek mélyéből elő
jött lakosság közlekedés, vilá
gítás, élelmiszer és ivóvíz nél
kül, járványoktól fenyegetve, 
az éhhalál küswbén állt. A 
két munkáspárt és a szakszer
vezetek vezetői ezekben a ne
héz napokban gyOl'-san fel
mérték a helyzetet. Tudták, 
hogy az él� megindítása azon 
múlik : sikeriil-e biztosítani a 
feltételeket, a. lcifos;;;tott, ki
éhezett lakosság ellátását. A 

Magyar Kommunista Párt pla
kátjai a felszabadulást Pest 
rombadőlt házainak falain ezt 
hirdették: ,.Ilyen tra.gikus 
helyzetben, mint a miénl,, nem 
volt még a.z ország. De 
élni akarunlc és élni fogunk! 
Budapest ismét főváros lesz. 
A szabad, demokratikus, füg
getlen MagyaTország fővá
TOs.ct." 

A gazdasági és szakszerve- gitésével a mozgalom üt.őeré- A párt, a magyar kommu-
zeti vezetők nem íukarkodnak re helyezte a keret. Ennek nisták hívó szavára megin
a segítséggel. Az elmúlt évek- eredményeként a fel:szabadu- dult a harc a főváros sokat 
ben uz épület 75 százalékát be- lás napjaiban elérte, hogy a szenvedett 1akosságána,k az 

t 
lülről tatarozták, s az elavult szakszeri,,ezeti mozgalomban éhezéstől és a járvámyoktól 

.& ,.Ki mii ud" győztes táncegyüttes egyik nagysikerfi pro- bútorok, mintegy 20 százalékát mind világosabban bonta.lcoz- való megmentéséért. Ebben 4 
dukcióJa a cigánytáno cserélték ki korszerú'bbekre. tak ki a marxista-leninista harcban jelentős szerep jutott 

szakp:ervezeti politika körvo-
lát.ogatóinak talán már az ,mo
ltáik sem élnek. Az öreg ház.
ban mégis fiatalos lendülettel 
pezreg az élet. 

A:r. 1888-ban létesült kultúr
ház történetét visszapergetni 
111zint.e lehetetlen, hiszen a fel
szabadulás elótlti időkről ni2l
esenek dolrumentumok sem, s 
akik ma a művelődési ház 
kirnyékén forgolódnak, sakkal 
IIZivesebben besZlél.nek az el
múlit 25 év eseményeiról. Ho
gyan is kezdődött az élet a 
felszabadul.ás után? 

A hagyomiíny kötelez 

A Járműjavító szovjet pa
fanCSnok.sága szorgalmazta 
1-egelőször a kultúra házának 
benépesítését, azután, ahogy 
kosz.olidálódott az élet, 
megkezdődött a járműjavító
ban a munka, a termelés. 
Nagyszerű, táncos f'endezvé
nr,ek egész sorá.t szervezték, s 
G ;ármújavítóban ma is na
won sok olyan ,,szaki" dolgo
zik, a.1..-i a kultúrházban akár 
mint sz!njátszó, táncos vagy 
társadalmi vezető, eredménye• 
un, siTeeresen tevékenykedett. 
Az ó munkájuknak, sikereik• 
nek is köszön:hetők azok az 
eredmények, amelyeket a mű
velődési ház az elmúlt 25 évben 
elért. S a hagyományok min• 
dig egy kicsit köteleLilek is. S 
ez a kötelességérzet hatja át 
jelenleg is a művelődési ház 
vezetőit, akkoc amikor otthoni 
adnak a művelődésre, tanulás
ra vágyóknak. 

Balogh La.jo$Mk, a mllvelő
dé.ri ház igazgatójának nincs 
szü.ksége dossziékra, dokumen
tumokra ahhoz, hogy beszá
moljon a Törekvés mindenna
pi életéről. 

Mindenki kedvére 

pésü.1o'kel gazdagították. a -oo.s- Javult.Ilk a technikai feltéte• n
llf

o
i. a szakszervezeteknel.. A Szak-

utas kuLtúrmunkát. Meg kell lek, s a kultúrház ma képes ar- tanács például a szervezett 

emlekeznünJk a Törekvés dalo- ra, hogy benne a népműva!.és 
• 

munkások ellátására számos 
sokról is -, alkilk közül na- korszerú módszereivel dolgoz- fogyasztási és elosztó szövet-

gyon solkan még ma is itt dol.- 2'41147c. Végigjárva az épületet kezetet szervezett. A2 élelme-

go:maik az :flszaiki Jármújaví- azonban úgy találtuk, hogy a A S2JOVjet hadsereg meg- zési munkások sza.k.szervezeté-

tóballl -, s aikik f.a:lQJl'ÓJ. falura Töre.1>:vésben folyó sokrétű, megújuló rohamait, a Mali- nek a sütőmunkásokhoz ihté-
magas színvonalú kultúrmun- novszkij marsall vezette 2. zett felhívása nyomán a 

járva ápoltálk a kórtl61Iloz.gall- kához képest szegényes a kör- Ukrán Front előnyomulását :nyersanyaggal rende1kezó sü
mat. nyezet, beázik a tető, kopott, már csak ideig-óráig tudták tőüwmekbe:n megkezdődött a 

Az ifjabb korosztály js meg- hiányos a padló, a folyosókon feltartóztatni a náci csapato..1<. munka. A cukrászok is meg
találja helyét a Törekvésben. piszkosak a falak, pereg a va- P..:rra awnt.an mindig jutott kezdték a sütést, elsősorban 
A gyermekb4!-"ttesek évr�l év- kolat. Az egész épület elörege.. idejük, hogy raboljanak, fosz- a kórházak, gyárai� és intéz
re nagyon szmvonalas vizsga_ dett Azaz: a szeUemében fia- togassanak, amit pedig nem mények részére. 
előadásokkal szórakoztatják a tal épület testében" öreg, gyó- tudtak magukkal "inni, azt 
lwzönségüket. Ugyancsak sok " gyításra vár. kíméletlenill elpusztították. A 

A vasutasok élelmezési ne-
részvevője van a Bánky Ró- t Leples György negyedszázada felszabaduit hézségeinek könnyítésére a 
bert-v-ezette bábcsoportnak, s -nagyobb á.Zlomásokon és a mii-
a gyemiekrajz szakkörnek is. 1--------------------------- helyekben üzemi konyhák lé-

A csendesebb szórakozást tesü!tek. Az élelme7,és bizto-
kedvelók is megtalálják hee Az elno

„

kse'g elfogadta 3 szaks1ervezet 
sítására, valamint a vasutas 

Jyüket A fillltélista szakkör- � .., családolc ruházati cikkekkel 

1lek 320 tagja van, A könyvtár 
történó jobb e1látására lét-

;elenlegi formájában 25 éve 1 970. e'v·1 ko"'ltse'gvete'se't 
rejött a MAV Konztim Szö-
vetkezet, amely értékes sw-

,m. Hatezer kötettel létesült cíális támogatást nyújtobt a 
még 1945-ben, s jelenleg több A -•---t elno·"t .. �;- vasutasoklllak. 
mint 11 OOO könyv várja az oi- = •= ,...,,,.,� lektív :mozgalmi i,géinyeinelt 

vasók>llt. 
január 9-én tárgyclta ÉG jóvá- kielégillésé.."e tpvábbi 5 800 OOO 
hagyta az 1970. évi költség- forintot kulturális, 3 168 OOO 
vetést, amely üdült.ellésre, kul- forintot swciális és üdült.ellési, 
túrára, sportra, egyéb n'IOZga].- 5 431 OOO forintot pedig sport
mi feladatokra az előző évinél céJlra irányoz elő. Ezek az 
nagyobb ö.ss:reget; irányoz eilő, összegeJk szintén magasabbak 
Ezt többek között az tette le• az elózó évinél. 
hetővé, hogy az alapszerveze- A tervezks SOI"á!1 az el.nö!t
tek 2 430 OOO forinttal több ség fokozott gondot fordított 
tagdíjbevételt terveztek, mint a nyugdíjasok. segíllésére is. A 
1969-ben. nyugdíjas tagok által befize. 

Az alapszervezetek összesí. 
tett ikőllségvet,ése 23 749 OOO 
forintot irányoz elő a dolgozólt 
érdekében kifizetendő mozgal
mi tevékenység, támogatásaik, 
juttatások fedezésére. Ez 
1 100 OOO forinttal magasabb a 
tavaJyinál. Ennek oka többek 
között az is, hogy a szakszer• 
vezeti központ az alapszerve
lret megillető 50 szá.zalékoo 
ta,gdíjrészeseclésen felm 
2 176 OOO forint különrészese.. 
dést juttat vi= a szakszer
vezeti biwt1Eágolma!lc és a 
nyugdíjas csoportoknak. 

tésre kerülő 1 154 800 forint 
brubtó tngdíjbevéteJ. 50 száza. 
léka, vagyis 577 400 forint a 
bélyegvét,elezés során eleve 
v.i.:sszamaradt a nyugdíjas cso
portoknál. Ezen felül az el
nökség a kö:z.pon,tl tagdíjrés.ze
S2désből fedezi a nyugdíjasok 
öss:res �ési segélyeit, 
mely 729 OOO forintot tesz ki, 
ezen túlmenően ügyvi leli, 
szerve.?Jési és egyéb k'iadásuk
ra 161 OOO forintot, a nvugdíjas 
alap.szervek S?.,ociális segély
keretének kiegészítésére (te
rületi bizottságok lrezeléében) 
80 OOO forintot, s végül veterán 
nyugdíjasok segélyezésére 

• 
A szovjet hadsereg :segítsé

gével vált lehetővé, hogy a 
felszabadított területekről el
indulhattak az első élelmi
szert szállító teherautók a fő
vároo felé. JanuáI' végén már 
a Józsefvárosi pályaudvarra is 
befutott az első burgonyaszál
litmány. A Szaktanács veze
tőinek intézkedésére a mind� 
össze néhá:ny vagonból álló 
teherszerelvény - a Népszín
ház utcán át - mozdonyos
tul kigördült a NagykÖ1'útra, 
a Nemzeti Színház elé, s a 
burgonya wzétosztására ott ke
rüli sor. 

• 
A Szakszervezeti Tanács „z 

MKP útmutatása alapján fon
tos feladatnak tartotta a fel-

sabadított területeken 9PO,TI..:. 
tán létrejött üzemi munkás
hatalmi :szervek, az üzemi bi
zottságok megerősítését és to-. 
vábbi kiépítését. Annál is ín.; 
kább, miv-el az üzemi bízott� 
ságok a tőkés t.ennelés és el
osztás munká:sellenó17.ésének 
szerveiként jöttek létre. Irá
nyításukat fokozatosan a :szak-
52J€rvez.etek vették ikézbe. A 

Budapesti Nemzeti füzottság 
január végén hozott döntése 
értelmében a Szaktanács elké
szítette a fővárosi üzemi bi.: 
zotrnágok működési szabály
zatát, melyben kimondta: ,,Az 
üzem vezetősége semmiféúi 
lényeges intézkedést nem te
het az üzemi bizottsággal -
ló egyetértés nélk:ül. A mun
káss:::akszen,ezetek- az alkal
mazottak szervezetei, abba llZ 
iga;?gatóság bele nem 1'ehetó." 

Ahogy telrek a napok, úgy 
vált egyre világosabbá, hogy 
az újjáépítés, a demokratik� 
át.alah'l.llás valóságos szükség
leteiből és a jelentős munkás
vívmányként létrejött szervek 
légfől:>b feladata a munka, a 
termelés alapvető feltételei
nek biztosítása, a t.ermelés 
munkásellenőrzése, az üzemi 
demokI'ácia megteremtése és 
mindezek segítségével a mun
káS06ztály hatalmának erősí
tése. 

• 
A közellátás megjavításáért, 

az üzemi bizottságok megszi
lárdításáért folytatott harc 
mellett a szakszervezetek ott 
voltaili az új hatalmi szervek
ben, s szervezték, irányították 
a romok eltakarítását II'ányí
tásuk mellett a /leZyreállítás 
és az újjáépítés névtelen hő
sei, a mu,nká&ol: ~szinte cso
dát múveltek. Bizonyára a 
vasutasok közül i8 sokan em
lélceznek azokrll 4 nllpokra, 
a.mikor reggeltől napestig ét
len, szom;an folyt ll munka. 
Számos helyen még egy Lál 
meleg ételt sem tudtak b!7,
toof tani. A zsír néfüüli főtt étel 
vagy a leggyengébb rantott
leves főúri eledel volt Ar
ról nem is szólva, hogy a lllaPi 
15 dg kenyér beszerzése mit 
jelentett a munkásoknak. 

Ezeknek a feladatoknak az 
elvégzése minden nllP 1ia1'cot, 
osztályharcot jelentett a szak
szervezetek számára. S ennek 
a harcnak az élén olyan kom
munisták, szakszervezeti veze
tők és szervezett munkások 
álltak, akik már a háború 
alatt is megértették, hirdették 
és tettekkel bizonyították, 
hogy a német fasizmus és 
magyar kiswlgálói, az újjá
születést akadályozó reakció
sok csak harcban győzhetők le. 

Visi Ferenc 
- A legnagyobb múltra a 

Törekvés-tánckar tekint visza
sza. Igazán nagy fejlődést 
azonban. az e1mú1t három év
ben ért el. ,,Ki mit tud" győz
t.ese voit 1968-ban, s ugyanek
kor megkapta a „Kiváló együt
tes" címet is. A 30 fős tánckar 
Manninger Miklós koreográfus 
vezetésével sikerrel szerepe1t 
Jugoszláviában. Budapesti, 
valamin,t vidéki fellépéseik 
egész sora hirdette a vasutas 
kultúrházban folyó, magas 
színvonalú munkát. 

Ez a juttatás HO OOO fo
rinttal haladja meg az elő
ző évit. Ezzel együU a 
bruttó tagdíjnak 55, 7 szá
zaléka marad az alapszer
veknek közvetlen részese-

dés formájában. 

115 OOO forintot, tehát ösiszesen 
1 085 OOO fordntot biztosít 
ugyancsak központi tagdíjré
szesedésból. 

lgy az 50 :százalékos alap
részesedést teljes összegé
ben szociális segélyekre 
fordíthatják a nyugdíjas 

Szocialista brig�k, 
könyvúirosok figyelmébe! 

PIiianatfelvétel a balettóráról 

A Törekvés Múvelódésí Ház 
könyvtárának azonban nem
csalt vasutasok az olvasói, ha
nem a környékbeliek, az isko· 

Szellemi vetélkedő 

a felszabadulás tiszteletére 

A szervezési és káderbizott• 
ság ifjúsági albizottságának 
kezdeményezksére a budapesti 
területi bizottság felszabadu
lásunk 25 éves jubileuma al
kalmából szellemi vetélkedőt 
hirdetett. A vetélkedőn részt 
vehet a budapesti igazgatóság 
területén levő szolgálati he
lyek, hivatalok, intézmények 

minden 35 évnél fiatalabb dol• 
gozója. 

Az előkészítő munka már 
javában folyik. A szakszolgá
lati helyek és üzemek elődön
tőit február 15. és március 15., 
az üzemi csomóponti közép
döntőket március 15. és április 
30., a t.erUleti döntőt pedig 
Jegkésőhb július 15-ig bonyo
lítják le. 

Egyooként a tagdíjbevétel to
vábbi 44,3 százaléka sem ke
rül t.eljes egész.ében központi 
vagy területi szinten felhasz
nálásra. Anna!k: jelentős részét 
az elnökség - mint alább lát
ható - közvetett formában 
juttatja vissza a tagságnak 
koHektív jellegű szociális, 
üdültetés!, kulturális és sport
feladatok megoldására. 

Az alapszervezeti források 
t.ervezését a szakszervezeti bi• 
zottság10k a kiadott irányelvek, 
valamint a tagság igényeinek 
és a helyi követelmények fi
gyelembevételével végezték. 
Nagyobb öuzeget (8 226 OOO 

forintot) irányoztak elő szociá• 
lis és intézményes segélyekre. 
Kultúrnevelési tevékenysé(71'e 
5 603 OOO, sportra 625 O?O forin
tot. E:ren túlmenően a központ 
részben tagdíjból, részben jó
léti forrásból a dolgozók kol� 

esoporlok. 

összegeresként meg:állapítha-

��
gy 

az
a 

1�.ro:i
g
g�

as 

k�r�� 
vetésben összesen 1 662 OOO 
forintot terveztek (577 400 + 
1 085 OOO). Ez az összeg 44 szá
zalékkal több a nyugdíjasok 
áltail 3 fori11•tos jogfenntartó 
tagdíjjal beszedett 1 154 800 
forint éves tagdíjbevételnél. 

Az 1970. évi szakszervezeti 
költségvetés csupán vázlatosan 
bemutatott néhány előirány
zati számadata is szemléltető
en jelzi, hogy a tagság külön
böző igényeinek kielégítésére 
jelentős összegek állnak ren
delkezésre, melyek takarékos 
és körültekintő felhasználása 
valamennyi. szinten gazdálko
dó szakszervezet! szervnek 
elsőrendű feladata. 

Se1nsel Károly 

Nagy múlttal rende1kezó 
könyvkiadásunk abból is ki
vette részét, hogy Lenin Mű
vei, kisebb írásai, szenvedé
lyes cikkei eljussanak a ma
gyar olvasókhoz. A Szikra 
örökébe lépő Kossuth Kiadó 
mellett szinte minden kiadón/< 
feladatának tekintette a lenini 
eszme terjesztését. 

Közel hetven év telt el 
azóta, hogy az első lenini írá
sok Magyarországon megje
lentek. A felszabadult Ma
gyarországon végre legálisan 
is megindulhatott Lenin Mű
veinek rendszeres kiadása, s 
ma már több mint három 
millió példányban olvasható 
a lenini eszme, a lenini gon
dolat. 

A nagy évforduló tisztele• 
bére olyan kiadások megjele
nését várjuk. melyek tovább 
gazdagítják ismereteinket, tu
dásunkat Az alábbiakban 

közöljUk kiadóirus t,erveiból a 
kiemelkedő kiadványokat: 

Et.'rópa Kiadó: Saginyan: 
So1'Tentoi karácsony, Dal.go• 
zom, jól vagyok . . . (válogatás 
Lenin ZeveLeiből). Kosstitil 
Kiadó: Lenin a kommunista 
erkölcsről, Lenin utolsó írá• 
saiból Lenin az ideológiai 
munkáról, Nemes Dezső: A 
lenini eszmék ereje, Réti 
Lászlói Lenin és a magyllr 
munkásmozgalom, Találkozá
solc Leninnel. Magvető Kiadó: 
Lukács György: Leninről, 
Drabkinll: Téli Mpforduló. 
Móra Kiadó: Lenin él, Törté
netek Leninről, Nyebilickij: 
lgy élt Lenin. SzépiTodalmi 
Kiadó: Gyurlcó László: Négy• 
memközt a forradalommal. 
Táncsics Kiadó: Lenin a szak• 
szervezetekről. Zenemúkíadó. 
Dalok Leninről. Zrínyi Kiadó 
Lenin és a szov;et fegyver,a 
erők. 

- Standov:v -



fflO. PEBRUAK 2. MAGYAR VASUTAS 

Uhony teljesítette tervét 

A jubileumi munkaversenyben 
még jobb eredményt szeretnénk elérni ... 

A szocialista brigádmozgalom 
összetartó erőt jelent 

A makói pályafenntartási rendeleteket, a szooi.aiLi6ta ver
szakasz sárga épületei űgy he- senymozgalomról. 
lyeZJkednek el a téli tájban, 

Beszélgetes Tóth Géza állomasfönökkel és Katkó Elemérrel, a szakszervezeti 

bizcttsiig titkárával 

mint a hóba szórt kukorica- Az anyagi elismerés 
szeme.lt. Hideg van a Maros 
partján. Az emberek szíves-eb- ösztönzően hat 
ben húzódnak a melegbe, a 

Az ország keleti kapujában 
- Záhonyban - most is, núni 
az év minden napján, megfe
szírett, s nagy= ru cséretes 
mun:ka folyik. Ezek a téli hó
,r.apok azonban különösen erő
aek, hiszen a napi 1000 éJJ 

10 OOO tonnákat - többségé
ben - a szabad ég alatt rak
ják át a munkások, s a nehéz 
fizikai munkán túl a mínusz 
8-15 fokos hideg bizony pró
bára .teszi az ember akaratere• 
jét. 

tűz köre. A pályafenntartási Szerintem - mondja 
lle'k tovább dolgozru, sót mi szakasz dolgozói ritkán veTőd- Polgár Sándor múhelybizott
több, másnap ugyanezt a nek össze, hiszen a leghide- sági titkár - helyes és idő.sz.e
nyi,rkos, vizes ruhát veszik fel. gebb téLben sem áil meg a rű megreformálni a mozgal
Szinte ugyanezt a panaszt munka. A nagy terület, a tá- mat. 
rnondtáJk el a többi átrakán is. volság miatt nemigen adódik - Mi már tettünk haso.nJó 

A tél itt is nehezíti a m11nkát 

Záhony nagyon sokat kapott alkalom baráti beszélg,etésre, javaslatokat az elműlt időaz elmúlt években, hiszen a tal.á1kozóra. Kondorosi Józsej szakban-, folytatja Tóth Mihajdani kis faluból ma már 2 intéző irodájában most mégis hály, a József Attila aranykoés fél erer lakooű község lett. 
össregyú!t,ek néhányan, hogy a sz01·ús brigád vezetője. Amilro!r 

Sokat fejlődött az állomása is, tavaly a Béke, a November 7 - A tél csak közvetve nehe
zítette a munká.ndm.t - mond
ja Tóth Géza állomásfőnök -
ugyanis a hóesésből, a hófű
vásból ez idáig még nem ju
tott nekünk. Ezt persze 
nem hiányoljuk - mosolyo
dik el -, ugyanis jól megva
gyunk a 60-80 centis hótaka
ró nélkül, mert ha még a vál
tókat is kellene tis:zltítammk, 
i,gazán nem tudom, mi lenne 
velünk. A telet azért így is 
érezzük, mert a dunántúli 
nagy hófúvások, no meg a vál
lalatok késedelmes ki- és be
f'akásai miatt nap mint nap 
kevés kocsi:--.·xpunk. Nagyon 
:sok áiru elszállításra vár, amit 
csak akkor tudunik továbbíta
ni, ha a napi szükséges kocsi
mennyiségen felül többletklo
csikat kapunk E2Jért fontos 
most a kocsifordulóidó rövidí
tése, az eJ,egyek gyorsabb moz
�tása. Ennek érdekében a 
vasutasok is sok.alt tehetnek. 
Mi magunk is szétnéztünk a 
sa,já.t házunk táján - folytat
ja tovább az állomásfőnök -
és azokat az apróbb hiányos
ságokat, amelyek előfprdultaT, 
a, munkánkban, kijavítjuk. 
Gandoldk itt elsősorban az át
ra3cások jobb s gyorsabb meg
� a még jobb 
elegyrendezésre, wnatöss,re
állitá5ra, a klocsik gondosabb 
kiválogatására, hogy ezre! is 
segítsünk magururon és máso
kon. 

Milyen. . .eredtnénsek!lcel zár
fák az 1969..es gazdasági évet? 

brigád kü7Jd a magasabb fo- de mi is űgy érezzük, hogy a soocialiSta. brigádrnozg,a.Jomról, és az Uttörő szociadisla brigád kozatokért, illetve a s:oocialis- jobb szociális körülmények ér- a helyi tennivalókról beszél- társaságába!ll. elnyertük az ta címért. dekében a:ziért van még tenm- � Előttük a Magyar aranykos.zorűs jelvényt, felve-- Az állomás dolgozóinak való. Vasutas legutóbbi száma, tettük: hogyan lesz tovább? A 50 szá:zialéka vett, illetve vesz Szerényi József amely ismerreti a legfrissebb legú/abb rendeletek bizonyos 
részt a brigádrnozga.lomban - mér.tékig választ adnak erre a folytatja tovább Katkó Ele- .---------------------------. kérdésünkre is. Különösen mb. A szocialista brigádrnoz- örülünk II nagyobb anyagi el-
g,alom szolgálati helyein.ken 

2 5 - b d 1 f 1 
ismerésnek, amely bizonyára 

tömegméretűvé vált, hatással éve §%.a\. .a\. U Í C ösztönzően hat majd a mozga-
van a brigádon kívüli d,olgo- ,, lom fejlődésére. zókra, az üzem életére, s be-

E k • J 
,, '"' • , .,, 

Ez pedig igen nagy szó, hi-folyásolja dolgozóin,k hangula- az sza 1 arm U 11 a VJl to szen eredményekben a pálya,. tát, gondohlrodását. Az eddigi J/ fennita.rtási szakasz eddig sem eredmények alapján megálla- szerénY'k,edett. A munkaterület píthatjuk, hogy a szocialista hatvanöt dolgozója évek óta brigádmozgalom nagy segitsé-
hat szociaJlsba brig,ádb3in dol-get nyújtott és nyújt a terv.te!-
i;ozik. Az elmúlt évek során jesítéshez. A műlt évben is 
ötször érdemelték ki a szo-eredmén.yesen dolgoo';tun,k, de 
cialista mu:n,kahely címet és a jubileumi munJklavemenylben 
moot várják a hatodi.ka!t. Csak még jobb eredményeket sze-
egyetlen példát érdemes el-retnénk. elérni. Biztosíték erre 
mondani a,-ra, hogy a szocia-dolgozói.nk munka!kedve és 
lista brigádmozgalom milyen azok a fel<tételek, amelyek se-
öszetartó erőt jelent a pálya-gítik munkánJmt. Valamennyi 
fenntartási szakasz számára. swl.gáJa'lli hely és a körzet va-
Köztudott, hogy Makón a rnil-lamennyi állomása ellkészí tett.e 

a jubileumi versenyfelaján- liomos termelőszövetkezetek 
lást, amelynek elsődleges cél- óriási Jronikurrenciát je!ente-
ja ,az 1970. évi terv maradék- nek a gyárnk:nak, imézmé. 
tai.m teljesítése, illetve túltel• nyeknek, így a MAV-naik is. 
jesítése. A versenyt a Leni� Nos, amíg a felépítményi sza-
centenárium és hazánk felsza- T..aszból, ahol jobb a kereseti badulásának 25. évfordulója 

lehetőség, majdnem minden jegyében hirdettük meg, de a 
embef' eltávozott, addig a pá-verseny értékelésére CS(J)k az 
lyafenntartók közül senki sem év végén kerül sor. Az &zaki Jármüja.vitó felszabadulásának 25. évfordulója 
cserélt munkahelyet. Nagy szó: alkalmából megtartoU jubileumi ünnepségen részt vett dr. 

A törzs!fÓrda Rimóczi László, a 3. szakosztály vezetője és Gulyás János a még segédmunkáshiányuk 
vasutasszakszervei'll/f titkár;i. is. A jubileumi..üru),ell,Siget .U� AACB. --• ..... ,. • - jobb megb�ülé� rényi Mikllis, 1''1)htbizottság tiflt'á1ea líyitotta•meg,�in'ttjd Gör• 
bicz Sándor, az ü,zem igazgatója mondott ünnepi beszédet. A fiatalok helytállnak - A verseny iközben érté-

kelik-e a brigádok munikáját? _ A fiaita.lolk sz.eretnek i<bt - Igen! A >körzeti ü:zlemgiaz-
do'·--·' _ mondJ·a Vadlövő dászak minden hó 7-ig össx,e- .,,,.,=-

g,ezi.k ,az elmú1t hániapban vég- János, a Ságvári Endre szo-
zett muru.Gl.t és az eredmények cialista ifjúsági brigád vezetó-
bi.rtok:ában igyels§_zünik mmden je. - Soikan közülünk itt sze-
segítsé� megadni a brigá- reztek szakmunikás-bizonyít-doknak. Segíti a munkánkat ványit. Brigádu.n,kból Tábori mi.nden bÍ2lOIUlyal az a 6 mil-

Antal, Kollár Iván és én. a lió forirut is, amit bérráépítésre 
Budapesti Pályafenntartási 

Technikumba járunk. Gémes 
János és Szabó Ferenc pedig 
Szegeden az 11:pítőipari Tech
nikumban tanul. Az ifjűsági 
brigád a tanulásban és a mun
kában igyekszik „felnőttnek" 
számítani. Teljesítményün!t 
hónapok óta száz százalék fe
lett V&"l.. 

A mos,toha időjárás nem 
akádályozza a pályafenntartási 
szakasz m1.ll'.ikáját. Téliesítésse: 
sike1·ült tovább folytatni a 
Szeged-Rókus pályaudvar ker
tészetében megkezdett mun
kát. Ezenltivfü segítettek a hó
elitakaríUisi munkában, a lro
csimosó-telepen és a rakodás
nál. Az elmúlt évben a Buda-

pest-Hódmezővásárhely
Makó gyo-rsvonat járat beindu• 
lása után szükségessé vált a 
régi típusú átereszek megerő
sítése. Szeged-Rókus pályaud
varon a pályruie,nntartás dolgo
zói új transzforrnátiorhelyisé
i;et adtak át. 

Talán hetedszer is 

sikerül? 

- Milyennek ígé:t"lreziik az 
1970-es esztendő? 

- Pályafenntartási főnök
ségtől megJkaptuk már a ju
bileumi év legfontosabb tenni
valóit - váilaszol Kondorosi 
József és egy gondosan össze
fúrott iratcsomót tesz az asz
talra. - Ez volna az - m,;md
ja. - Ujs.zegedtól Hódmezóvá
sárhelyig csinosítjuk, rendez
zük a pá-l.yát. Azt szereoménk, 
hogy az évfordulók tiszteleté
re ez a szakasz mintaképe le• 
gyen a többieknek. Virágoo
kerteket létesítünk a régi állo-: 
másépületelc köre. 

Szabad'011'1 fiolyik a beszélge
tés a rervekr51 és+ einrepzelé
sekről. A br\gác\ltezet.ók el
mondják, hogy ioZ ó!kollektivá
juk mivel tud hozzájáruln,i az 
ünnepek sikeréhez. Am a vál
I,alások egész évre szólnak. A 
mp,kói pályafenntamási szakasz 
célja

J hogy hetedszer is elnyer
je a szocialista munkahefy d
met és közülük keriüjön ki az 
igazgatóság legjobb brigádja. 

Ma még nem tudni, hogy a 
sok versengő brigád közül ki 
lesz a büszke cím tulajdoruxsa, 
an,nyi aronban már bi.2rtxl&, 
hogy a makói brigádok egyen
lő eséllyel és lendülettel raj• 
toltak január első napjaiban. 

Molát Ferenc 

- Az áruszáUitási tonnater
ml11,ket /15,5 százalékra teljesí
tettük ugyan, de körzeti szin
ten. - hiszen több állomás taf'• 
toziik hozzánk - 534 ezer ton
náoo.l szátlítottunk többet, 
mint amennyit az éves terv 
előírt. A kocsiiartózkodási idő 
0,7 százalékkal jobb a rerve
rettnél, s az irányvonatok áit
J.agos terhelésénél is nagyon 
jó eredményeket értünk eL 
Megemlítem a kocsi'ki'hasmá
lást, amely 0,14 százalé.ldml 
jobb a céli�'úzésnél. Ezt az 
eredményt elsősorban azza.l 
értük el, hogy a „szé1es" áruk
hoz a 1�edvewbben :ki.hasz
nálható normál kocsikat állí• 
tottuk be. Mindent ÖSS2Jevef:ve 
vasuta.saink az elműlt évbe.,, 
eredményes munkát végeztek, 
amelyet itt, a sajtó nyilvános
sál§a elóllt is magam, s vala-

kaptunk abból a keretből, 
amelyet az elmúlt évben az 
országgyűlés h�tt jóvá. A 
pénz szétosztását ti.gyan még 
nem kezdtük meg. de az eddi· 
gi elképzeléseink szeTint a 

tihzsgárda tagjai, az idős vas
utasok és az átrakó munkások 
kapnak ebből a pénzből - ki• 
fejezve ezzel is a vasúthoz hú 
munkások megbecsülését. Ju1 
ezenkívül még az éjszakai 
pótlékok rendezésére és több 
olyan munka dotálására, amit 
eddig nem tudtunk kehlóen 
megfiretni. A fizetésrendezésre 
a bi:zalmia,kon, a múhelyoi
zottságon keresztül már meg
tettük az első lépéseket. 

Mentés hóviharban 

, men;nyi vezet.ó nevében meg
köszönök. 

Eredményes 
a brigádnwzgalom 

- A jó eredmények elérését 
nagymértékben elősegítette az 
állo0má&m folyó többféle mun
kaverseny is - kapcsolódik a 
bes:!lélg,etésbe Katkó Elemér, 
az állomás szakszervereti bi-
210ttságának tiúká.ra és Verba 
Ferenc, a szakszervezeti bi
zottság tennelési felelőse. E 
munkaverseoivek segítségével 
születtek az elmúlt évben azok 
11 kimagasló eredmények, ame
lyekkel elnyertük a SZOT és a 
Minisztertanács vörös vándor
lZázlaját. Allomásunkcm 123 

Riportunk során megláto
gattunk néhány munkahelyet 
is. A vasércátrakónál Kovács 
K. István KISZ szocialista bri
gádja - akik az elmúlt évben 
160 százalékos teljesítményt 
értek el - elégedettek ugyan 
a keresettel, de azt kifogásol
ják, hogy még mindig nem 
készült el a máT Tégót.a be
ígém ruhaszárító. Ha megáz
n.a1k - és ha a hó nem is, de 
az eső nagyon sokat esett az 
utóbbi időben Záhonyban -
ni.ncs hol megszárítani magu
kat. Vizes ruhában kénybele-

Szocialista brigádok 
a gy_orsabb kocsifordulóért 
A kirakatlan kocsik száma 

az utóbbi időben gyarapodott 
a szegedi igazgatóság terüle
tén is. Naponta 100-150, de 
előfordul amikor 300 kocsi 
rakodását végzik késedelme
sen. Novemberben átlagosan 
210, decemberben 292 kocsi 
:rakodása késett. 

Ilyen körülmények között a 
vasút nehezen tudja teljesíte
ni feladatát, kevesebb kocsit 

tud biztosítani az igénylők
nek. A jobb együttműködésre 
minden szolgálati helyen ad
va van a lehetőség. Helyes 
lenne, ha a szocialista brigá• 
dok e feladat jobb elvégzé• 
séért többet tennének, s ha
zánk felszabadulásának jubi• 
leumára, hathatósan segítenék 
a gyorsabb kocsifordulót. 

Sziládi Sándor 
Szeged 

- 25 évvel ezelőtt, ebben a csarnokban, erről a helyről egy 
romos, kiégett mozdonyról szavalta.m el Ady Endre Vörös 
jelek a hadak útján e. költeményét - kezdte visszaemléke
zését Gobbi Hilda Kossuth-díja.s művésznő, aki a jubileumi 

ünnepségen ismét elszavalta az Ady-költeményt. 

lgy nézett ki közvetlenül a feiszabadulás után az egyik 
szerelőcsarnok. 

(Laczkó Ildikó képriportja) 

A hóvihar sok gondot oko
zott már az utazóknak az idén. 
Január 7-él az űj 6-os űton 
is közle.\edési dugó kelebke
zett: autóbuszok, gépkocsjll; 
ves:zitegeltek a hófúvásban. 

Lassan rájuk esteledett, s 
miután a kocsikból kifogyott 
az üzemanyag, a hideg is fe
nyegette a járműbe szoru11 
utasokat. A széluralta pusz• 
taságon csak a Dunai Finomí
tó állomás ablakai világítot• 
tak, s csalc az kínált védelmet, 
A derékig érő hóban el is in
dultak az emberek a biztonsá
gosabb helyre. 

Kőzben kiderült, hogy 11.2 
egyilc Dunaújvárosba induló 
autóbuszban egy 2 éves kis• 
lány tartózkodik, akit lll? édes• 
anyja a kórházból vitt haza, 

de akivel n.em merte megkí
sérelni a buszból való kiszál
lást. 

A vasutascik segítségére si
ettek. Két fiatal koosilakatos: 
Janicska József és Imrei Mi
hály indult a Jcislány segítsé
gére. Bundába csomagolták, s 
úgy indultak vele az államás 
felé, amikor meglátták a baj
ba jutottak mentésére igyekvö 
honvédségi kétéltűt. A kato
mík a viharban felszedték 
őket és hamarosan a tiszta, 
barátságos váróteremben vol• 
tak. 

A Dunai Finomító állomás,
ra s a segítőkész vasutasokra 
a 6-o.s űton póruljárt utasok 
bizonyára sokáig emléke2l!lek 
még. 

l\locsonoky László 
szb-titkár 

Hogyan lett húsz órából 4 és fél 
A munlmerőhiány, a vasu

tas utánpótlással összefüggő 
gondok közismertek. Sok szó 
esik a mu!llkaerő jobb kihasz
nálásáról is. 

Egy olyan esetet szeretnék 
megemlíteni, amely az utóbbi
val ellentétes. 1970. január 5-
én jelentkezett készenléti szol
gálat,-a Méof!áros lstván. 24 
órakor elindították Hatvanból 
a szomszédos Hort-Csány ál
lomásra. Onnan 6-án, 1,45 óra• 
kor elindult Szolnokra, ahová 
délután 15,30 órakor érke• 
zett meg. A 20 órás távolléte 
alatt mindössze 4,30 órát dal. 
gozott. 

De nemcsak a vasűt szem
pontjából gazdaságtalan az 
ilyen munkaszervezés, hanem 

a dolgozó számára is. Mészá
ros lstván, mint vonatvezetó 
csak a menetrendszerínti me
nettartam idejére kapott fize
tést, a többi időre mindÖSslze 1 

forintot számoltak óránként. 
20 óra alatt egy ipari üzem
ben majdnem három müs.za
kot dolgozik va1aki. Biwny 
magas túlóra d!jra számíthat
na. 

úgy vélem a létszámhiány, 
amely éppen az utazószemély• 
zetnél a legnagyobb, a fentiek
kel indokolható legjobban. A 
munk.aszervezés javítása, ai 
igazságosabb bérezés megva• 
lósítása nélkül nem is várha. 
tó javulás. 

Sziics Ferenc 
Hatvan 
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�legjelent a .Ruházati 

IJtasÍtás módosítása 
Napirenden a munkaidő-e sökkentés 

a végreha�ó forgalmi szolgálatnál 
A vasutas dolg,ooók egyai.-, 

mUDlka- és védőruha�tásá
nak rendjét az 1967. januá,r 
1-i hatállyal kiadott Vasúti 
Ruházati Utasítás határozza 
meg. Az azóta eltelt idó 
a1att - mint erröi ofoasóinlc 
a Magyar vasutas hasáb3ai-

r6l tudomást is szerezhettek 
- számos módosítás látott 
nap1:ilágot. Az űjabb változ
tatásokról, amely a Hivatalos 
Lap múlt évi utolsó s:mmá
ban jelent meg, az alábbiak
ban kíváinunk be6.z.á.mollru. 

RÉGI PANASZT ORVOSOLNAK 
Sok dolgozó paooszkoclott, 

hogy a zubbonyt és a nadra
got, illetve a szokny&Jt nem 
egyszerre, hanem egym.á.st 
követó évben kapjáik. Ez 
,izért fordulhat eló, mert a 
munkaviswnyuk l.étesitéselror 
olyan használt ruluíkat kap
tak, mnelyeknek a kihordá
si ideje kü!önbözó évben 
;án le. Az utasítás azzal a 
rendelkez.éssel kívánja orvo
solnl a hibáit, hogy amennyi
ben az újfelvételes do1gozó
riak haszn.á,l,t egyenruhát ad
nak ki, akkor arra kell tö
r<!ikedmd, hogy a zubbomy és 
a nadrág, illetve a sz,odmya vi
selési ideje azonos legyen. 
Többen indokcltan kifogá
lloltálc azt is, hogy a munka
körváltozás esetén méltány
talan helyzet áll eló akkor, 
ha az egyenruha mselési ideje 
a korábbi két évröi négy év
re mód°osul. Ezért a jövőben 
a visel.ési időt - az áthelye

koncepció megvalósítása so
rán kiemelikedő szerepet jat
s:z:iik a kis fmc'.-a.1.-nú vonalalk: 
fs éÍiliomá.sok f01-ga.]m.ám.a,k át
tere1ése, a kör:zie�i állomási 
rend&zer ltia1akítása. Az ez
:z;eJ. kapcsolatos szerve:z;és� 
során be-vezették az úgyneve
rett egyszerűsített forgalmi 
szolg,á,1atot. Jogos igényt eUi
gít ki a módosítás, amikor 
esóköpenyt ad annak a keres
kedelmi dolgozónak, aki a 
szolgálata a!att egyes for
galmi ténykedéseket is köte
les végezni. Szi.n,1:én az eigy
srenístített for,gaJ,mi szol,g;á
latnáJ. fordul elő, hogy a szol
gáJattevőnek váltóőri, so
rompókezelői teendőket js el 
kell látnia. EZ>e!k a dolgozók 
magasszárú cioot is kapnak. 

KULTURÁLTABB 
MEGJELENÉS 

zés követk=nényekén,t Jelen,tós változás az, hogy 
három é"mél hosszabb időre a jegyvizsgálók részlére - a megállapítani nem lehet. kiképzés aJatt áJ.1ókna.k is _ Sok vi.t.a merülit fel arra független,ill attól, hogy meTonat.lrnzóan, hogy a nyitott lyilk szaikcsoportba tartozna.k fazonú, műszálas nyári egyen- - téli egy,enruhaként fésűsruháit kötelező-e nyaikkend,'í- gyapjú ö.!Jtöny.t kell kii.ooztavel horoand? Ilyen előírás ni. Ennek a rend.elkezésnek a kizárólag a már meg:szünte- meghozatalánál az egyéb 
tett különleg;es nyári egyen- szempontok mellett figyelemruhára voma•tkoz.óan jelent be vették azt a körülményt meg. Emlékeztetjük olva- is, hogy a jegyvizsgálók kuls6inkat arra, hogy ezt az turáltabb megjelenését elóegtJenruhát egyes dllamái;- segítsék. Lehetőség adódott f6nö1cök és forgalmt srolgá- arra is, ho,gy iingk.abártot kaplattevók kapták. A jelenlegi, jamak a téruro.2lŐröik, a vonal-, egységes nyári ruha awn,ban vá.gá,ny- és hidgonoo.zók. vis<>.Jfflető a gallérra kihaj- Ugya:na,kk()II." a mun1kavécleltott i,nggel is. Az ina lehető- mi �bízottaknál mi,nd a leg �!J]ISZÍ'tl.�, ff:. �yakkemló l! -.fél.i;,.mind. a.·..nyári .egyenru-: s cipo pedig· :sotét legyen. Ji!z ·• ha · viselési idejét , :csö!k!ken� u� nem kö�leZ? érv>ényú tették. e1óírás, csa;k aiáJnJas, azan- Előre !kell boésáta.M annak bain e helyütt is ikiérjük - az ismert ténynek a ha.n,gsúkülön�en az _:!�közcm..<Ség- lyozásáit, hogy a MUllllka TörJtJel k?ZVe!:lenül étinrtlke:z,ó - vémykönyve szerint a vállila<lo\.!l'Ozólkat. hogy tegyenek 1:a,t - ha a munka a ru.háeleget e kí vámsá,_,,onak ! za,t nagy méntékű szemnye-

NYUGDÍJASOK 
NEM HASZNÁL

-�
ATN")K 

RANGJELZEST 
Nem keV'éss:zer tapasztal

jua<, hogy a nyugdíjasok a 
tulajdo11u,kban levő egyen
ruhát rangjelzéssel ellátva, 
egyera"1.Űla. jellegét.öl meg nem 
fosztva viselik, holott ezt az 
utasítás tiltja. Figyelmeztet
nünk kell tehát a nyugdíja
sokat aTTa, hogy ez nemcsa.k 
utasítá!-, hanem tÖTVényet
lenes is. Az egyeruruha a vas
úti szol.gá:la;t egyik kü1só meg
�el.enési formáda, nagy jelen-
1:ósége van a fegyelem és a 
rend fennrt.artá.sábaln. Tehát 
csakis a tényleges t1asutasok 
használhatnak ran{ljetzést, a 
munkaviszony megszűnése 
után erre lehetőség nincs. A 
tiltó rende1ke2lés a rok:kamit
sá,gi nyu,gdíjasokra is vo
natlkaz.ik. 

A szerzett tapas:1ltamtoik 
alapjálll. - a gyakori helyte
kn értelmeZlés miatt - szillc
séges fog!a1k02Jlli a kötelező 
ruhamegváltással is. E!1lllek 
esete csa'k a,k'kor áll fanin, 
·ha a mu.nik.aviszony a dolgo
zón.aJc felróhaJtó dkból, vagy
is bírói ítélet vagy fegyel
mi haitáJI'ozat követikeztében 
szűnt meg, vagy ha a dol
gnzó a munkavisronyt a jog
szabály renrle1keziéseinek meg
sregés>ével felmondás nélkül, 
vazy a munlkaviszony meg
szűnésére meghaitározot,t ldó
pol"l't előtt szün,tat! meg. De 
méq il11en esetekben b jog<)• 
su!t a dolgoz6 a, ruhákat visz• 
szaszt>lgáttatnl. ha aZ-Ok telje
sen tí.j állapotban tmnna.k. 

A munikaviszonynak - a:z 
előbb felsoro1taikon kívül -
bá.Mtilyen más cfmen t5!'

téoo megszúné5e miatt nem 
szabad a mu:n1raváJtla1ót a 
b'r!o1cá.ba.n levő ruMk érté
lrér-ek megtérítésére köt.e
l=.!. 

Az úJ k�iéspoldükal 

2JOOésével vagy eJ.h.ru;znáJ.ódá
sával jár - munkaruhá,t ad
hait. örvendetes intézkedés 
az, hogy valamennyi pálya
munkás ezentúl tíz hónapra 
kap munkásruhát. 

Solk beos2Jtá.sbaln - egyes 
segédmunJtásolmá,l, káJ.yhaf ű
tókmél, kóműveselmél, út
bu�kol(ilrnáJ., szivattyúkeze
lóknél, nyomdai do1gozók
ruí.1, ruhatáirosokmá.l - a mu,n
kaa:u.ha, iJJetve a mumkakö
peny vise1ési idejét egy év
vel rövidebb időben hatá
rozták meg. Tobbsror ikifeje
oobt kívánsága teljesü1t sok 
dolgozónak azzal, hogy vat
tásnadrág,__eal egésrz:ült ki ed
digi jUJttatásuk. Ezek közé 
tartoznak a záhonyi átrakó
munkások, a szabadban dol
gozó gép- és já.rrnűla.kaito
sok, oo.lamint az asztalosok, 
és a bogn<irok. 

A különféle 57..aikszolgála
tokn-ál. beosztott targoncave
zetők a jövőben bórbaika:ncs 
helyett halinacsizmát, a kül
ső mumkahelyen vaJó ál
landó swlgáilat esetén a tá>V
közlési munkások pedig kesz
tyűt kapnak. Néluíny mun
kakörben bunda és esőkö
pmy került s kicsztható ru
hák soriíba. Az Autófuvaro
zási Fónökségnél pedig 17 
be=tásban á,1Ja.pítottak me,i 
az eddligitól ettéró bővebb 
mtllnka- és védőruha-ellátást. 

BŐVÜLT A'l EGYENI 
VÉDÓFELSZERELÉS 

Az utasítás 8. sz. mellékle
tébe - amely az egyéni vé
dóeszkörok, védőfe1s:!Jerelé
sek felsorolását tartaamazza 
- felve'lté!k a bőrkesztyűt, 
féffi$zögmentes gumitalpú ba
kancsot, gumicsizmát, mű
anyag kesztyűt, műant)ag sisa
kot és védókatényt. Ezzel 
kapcsolatban utalni kell ar
ra, a dolgozók érdelreben ki
adott korábbi rendelkezésre, 
amelynek értelmében mlr>.rl
azolkiban a mun.kaik�ben, 

a.."IJ.ol a vcmatkwó óvórend
szaoályolc előírják a védö
es2ll,öwk védöfels.zerelések al
k&l!m�t. azokkal ai!,.koc is · 
el kell látni a dolgozót, ha a 
7. sz. molJé;tleLbe�, a munka
kö!i jegyxékbe.'1 nem s:zere
pe1r.clc. 

A fenti.ekból W..hatók azok 
a változások, amelyek a vas
utas dolgozók eg;•<:,n-, munka
és védőruha-ellátruo.a tekinte
tében 1970. jarn.1.:lll: l-től lép
tek érvénybe. Az ezú,ttaJ ki
ad-c'ltt módosítás is a dolgo
zók javát, a munkalcörülmé
nyek bimon,sá,g,:,sabbá téte
lét szo!g�.1 iá:k. 

Dr. Horváth Károly 

A vasúti Ipar, építőipar és 
építóipari jellegű munkakö
rökben foglalkoztatottak 11'.lár 
heti 44 órás munkaidőben dol
goznak. A ·munkaidőcsökken
tést öneróből, belső tartalékai� 
felhaszruilásá1:al oldották me, 
és a kiesö munkaid6 alapo1 
nagyobb részben műszaki
szervezési intézkedésekkel pó• 
tolták. 

A végrehajtó forgalmi szol
gálatnál azonban a munkaidó 
csökkentés lelassult és az uta.. 
zószemélyzet szolgálati órái
nak száma is magasabb az elő
ző évinél, így a túlmunkák 
csökkentésében nem sikerült 
tartós eredményt elérni. Ezen 

A POTYAUTAS 

(Guszta" Krippl rajza) 

Szocialista módon dolgozni, elni és gondolkodni ! 

Növekedett a kulturális 

tevékenység 
A KULTURÁLIS INTtZ- mert el.sósO!'ban e2Jf!ken keMENYEK, mim<leniekelőtt a resztül lehet helyes iráinyba művelődési házak és a terelaii a szocialista bri,gáddl: könyvtárak s=epe igen je- kulturális tevékeny.s,� lentős a szocialista br1gádmoz-

a terület.en munkaszervezés! 
hiányosságok mellett a nagy
arányú munkaerólúány is las
sítja a rövidebb munkaidő be
vezetését. 

He:', 48 órás munkaidő 

A végrehajtó forgalmi dol
gozók érdeklódése a bérezési, 
a szociális és kulturális ellá
tottság mellett mindin)tább a 
munkaidő, pontosabban a 
munkaidócsökkentés felé irá
nyul 

A magyar fortadaimi mun
kás-paraszt kormány 3304-
1969. számú -munkaidöcsök!cen
tésról szóló határozata előírja, 
hogy a vasúti kazlekedés heti 
48 óránál hosszabb munkaidó
vel foglalkoztatott do!gozói11ak 
munkaidejét heti 48 órára, il
letőleg azt megközelítő szintre 
kell csökkenteni. 

A határozat végrehajtására 
teendő intézkedések a 123050-
1969. z. B. számú utasításban 
jelentek meg. (1970. évi 2. sz. 
Hi·vatalos lap.) Ennek értelmé
ben a munkaidócsökkentés 
előkészítésa és végrehajtása a 
vasútigazgatóságok és a terü
leti bizottságok hatáskörébe 
tartozik. 

A munkaidócsökkentést vég. 
rehajtó forgalmi szolgálatnál 
is önerőből kell megvalósítani, 
mely minden eddiginél jobb 
szervezési munkát igényel. A 
kedvezőbb mUillkakörülmé
nyek megteremtése érdekében 
fokozottabb intézkedések szük
ségesek a munkaerő tervsze
rűbb, hatékonyabb foglalkoz
tatására. 

A heti 48 órás munkaid6 ál
talánossá tétele a végrehajtó 
forgalmi személyzetnél új fel
adatok megoldását igényli. 
M�alósítása érdekében a 
vasútigazgatóságok és szolgá
la ti fónökségek együttes erő
feszítésére van szüks.ég. 

A jelenléti órák 

. csökkentése 

A munkaidócsokkentés eló-. készítésében és megvalósításá
ban a hagyományostól eltérő 
foglil.lkoztatási módszerek be· 
vezetésében jelentős szerepük 
van a területi bizottságoknak 
és a szakszervezeti bizottsá
goknak. A legnagyobb feladat 
természetesen II szakszervezeti 
bizottságokra hárul. A felké
szülési tervek elkészítése, majd 
a munikaidócsökkentésben ré
szesülők munka- és váltási 
rendjének kidolgozása ugyanis 
velük egyetértésben történhet. 

A felkészülési tervek elké
szítés.énél szolgálati főnöksé
genként külön-külön kell vizs
gálni a lehetóségeket. Figye
lembe kell venni a szolgáilati 
hely adottságait, a gazdaság
irányítás új rendszerét, a vál
lalati gazdálkodás elvét, a nép
oazdaságban egyre szélesebb 
körű munkaidócsök.kentést, a 

oosúttal nemben támasztott 
áru- és azemélyszállítási iQé
nyek idöbeli alakulá.siít. 

Az új munkáltatási rend elő
nyeit a dolgozókkal meg kell 
ismertetni és támogatásukat 
meg kell nyerni. A felkészülési 
tervelt csak akkor segítik elő 
eredményesen a munkaid6-
csökk.en tést, ha elké.sz.í tésében 
a szolgálati hely va:t.arnenn,i 
dolgozója részt vesz. 

A szolgálati helyeken mm,.
kakörönként külön-külön kell 
kidolgozni a szervezési és 
egyéb intézkedéseket, melyek 
alapul vételével meghatároz
zák az üzemidőket. Az üzem
idők meghatározása teljesen új 
feladat. Az üzemidő, a termelő.. 
eszközök működtetése időtar
tamának meghatározása. GY"ll· 
korlati,lag ez azt ;e1enti, hog,J 
s vasút is csak akkor üzemel
;en, amikor az áru- és utas
szállítási igények BZeri'l!,t ami 
szükség van. Éppen e:z;ért kell 
a helyi szempontoknak meg
felelően az üzemidőt ponto
san meghatározni. 

A dolgozólr. 

nem károsodhatnak 

:Mivel az üzemidő és a mun
kaidő nem ugyanaz a fogalom, 
a rendelkezésre álló munka
időalapot optimálisan megálla
pított üzemidóhöz kell igazí
tani úgy, hogy a szállítási igé
nyek kielégítése mellett a do.!· 
gozóknak minél több szabad 
idó álljon rendelkezésre. Más
képpen fogalmazva, a dolgozók 
munkaidejének minél keve
sebb része teljen el tétlen vá
rakozással, jelenléttel. 

Az új munkáltatási rend be
vezetésével a dolgozók nem 
szenvedhetnek hátrányt. A 
napi jelenléti időt előre pon
tosan meghatározni és ez.t a 
dolgozóval közölni kell. 

A munkaidócsökkentés vég
rehajtása érdekében megvaló
sítható minden olyan javaslat, 
mely a munkaidőcsökkentést 
elősegíti, de a balesetmentes 
&zállttást netn �szélyez1eti. 
Természetesen a tennelekeny
ség változatlansága, illetve nö
velt vő tendenciája mellett. 

A különbözó szervez.ési in
tézkedések, a hagyományostól 
eltérő foglalkoztatási formák 
bevezetése mind olyan lehető
ségek, melyek a létszám szük
sé_gletet csökkentik. Számolru 
kell azzal, hogy a felszabaduló 
létszám és az új elhelyezési te-
rület nem egyezik, ezért a 
szakszervezeti bizottságoknak 
a leggondosabban, a szociális 
körülmények maximális figye-
lembevételével kell az intéz
kedések megtételénél állást 
foglalni. Meg keu'-. értetni a 
dolgozókkal, hogy a mindenki 
számára munkaidócsökkentés, 
csak közös erőfeszítéssel való
sítható meg. 

Szádóczky 1s,vá.n galom fejleszt.ése sremp=t- A brigádok tainulásá,t, mű-
jából. Sok brigád kulturális velódését segíti a könyvtá,r is, ,-------------------------
vállalásait segitik a művelö- �n biztosítja számukra a 
dési intézmények, hiszen le- ta.nulmá.nyai:khoz a kötelező 
hetéséget adnak az általános és javasolt irodaJmat. A bri
isk.ola elvégzésére, ismeret- gádok és a könyvtárak kap
terjesztő előadások, munkás- coolata nyomán nő a tagok 
akadémiák látogatására, mű- kulturális igénye, céltudato
vészeti szakkörökben. való sabban, tervszerűbben olvas
részvételre, vetélkedók meg- nak. De o1vasókat lehet meg
remlezésére. Ennek a kezde- nyerná azzal is, ha a könyv-
mé 2"Jésinek --�- példá · táJra.k a bri,g:ádak részére kü-n

y,e =P ja.t lönbözó renoezveny· eket M--láttuk Szo1nokon is. �· 
A szolnoki já:rmfljavít6 mű- veznek: ankétokat, í-ró-olva

velódési otthonámak vezetósé- só-taJ.álkozókat és iroda.Imi 
ge a gamasá,gi vezetők, a délutáinokat tar>ta.na:k. Több 

alm. k és · könyv,tárnál tapas2ltaltt11k, mozg � Szet'Vle a szoeia- h"""" ku"lOlll"" aj�-u-1· 1'--'--lista bri,gá,dok ke:zxlemény� �= """""" •= 
sére indult el a járműjavít61k lomjegyzéket, illetve kiállitá
szocialtl3ta brigádjainak orszá- si anyagot ál!íwttak össze a 

"'"! • 1 L �- szocialjsta brigádok résrere. gos ve"""<edo.ie. A -nuo c ,..,... E?Jt örömmel üdVQ2JéiJJü,k. n,o;pon át tartó , vetéikedőben 
466 brigád 6247 fővel vett A TANULAST, MOVELO
részt. A veté1kedó szervezése D�T hivatottak segíteni a 
során a ga7..dasári:,i vezetoic és külön.bö:zó brigá.clJkluba.1c is, 
mozgalmi szervek között igen amelyek a br!g:árlok igényeit 
jó együttműködés afaiku1t ld fokozottabban veszik figye-
valamennyi .iár.mújavítóbain, s lembe. A programballl S2lere
na,zy mér1Jékiben növekedett a pelmek a szolgálati helyeket 
lrul,turállis tevékenység is. A érii.'lltó kérdések, a swciaL!sta 
szocialista brioir,ádok kapcso1a- brigádok mtmká.,iáva.l kapcso
ta a múvelódiés:i há-z:aklral, latos problémá,k, a művelö
könyvtárakkal ez Idő alatt so- dést, szórakozást, tapasztaJait
ka,1; fejlődött. Meimőtt az is- cserét soolgá.ló rendezvények. 
meretteries2Jtó elóad;lsnk li:l.to- Mind gyakrabban t.apaszta?
gatottsága, a könyvtári olva- juk - és helyeselji/,k -, hogu 
sók s:r.áma. találkozókat szerveznek szo!-

HASONL() ,'ETttKEDOK gálati vezetókkel és '1éle-
RENDEZ'tSE kezd a c=6- ménycserét folytatnak a br!
oonitolkcm is kibon.ta:kozru. gádoka.t

✓
érintó kérdé�króL 

Er,eiket a kez<leménye'ZJéseket A brigádolmak ewklkel a 
művelődési in.té:z;ményeünk- lehet.ooégekikel élni kell! 
nek s,egi t.end, támog;;wtni lrell, Borváfü FenM 

A példamutató munka 
1968 februárjában került a 

szolnoki vontatási főnökség 
állományába az M 62 116 pá
lyaszámú szovjet gyártrnányú 
Diesel- elektromos m:>zdony. 
1969. októberében 237 ezer ki
lométer lefutása után a D-4-
est javításra küldték az Észa
ki Járműjavftóba. A jamtásra 
való fefoételkor és javítál! köz
ben szerzett tapasztalatokról 
az tszaki Járműjavító Üzem 
technológiai osztálya össze
gezte véleményét. Ennek alap
ján az üzem igazgatója a szol
nokiak példaadó munkájának 
dicséretére a következő leve
let adta postára: 

Vontatási Fónök&ég 
Szolnoki 

"Ertesltj(lk Onöket, ho{l1J 
az M 62 116 psz. mozoont1 
,wt,ember tlégén SOt't'O ke-
rült futómiívének szétsze
rc?lése kapcsdn minden ed
digit61 eltérő örvendetea 
körülményeket volt alkal
munk megfigyelni, észlelni. 
A legnagyobb elismeréssel 
kelt szólni s futóm6 kar
oontartásá1'6l, amelvnek 
következtében a leglcritiku
s11bb hel11eken 1izemelá 
1zerkezeti elemek b meg
őrizhették eredeti állapotu-

kat, nem rdg6dtak be é1 
nem koptak meg, mint azi 
s korábban javításra került 
gépeknél tapasztaltuk. Az 
átlagon felüli lelkiismere
tes munkát fényesen Iga
zolják a fentieken k!vii! s 
tiszta kenőanyagjáratok is. 

A mozdony állapota s 
gép megb!zhát6 üzem.én kl
vül a mi munkánkhoz i, 
jelentős mértékben Járul 
hozzá. Kérjük. hogy a leír
takat tol1114csolják a géi, 
személyzetének és a kar
bantartást végző dolgozók
nak. További munkájukho: 
sok aikert. erőt és jó egész
séget kívánunk. 

Görb!cz Sándor 
üzemigazgató 

A szolnokiak munkájukkal 
ott hagyták védjegyüket a 
mozdonyon. A lelkiismeretes 
munkához szívből gratulá
lunk. Minél több vont.ató él 
vontatott járművön marad a 
javítás és kezelés végzőinek 
fentihez hasonló minőségi 
védjegye, annál biztonságo
sabb és gazdaságosabb lesr. 
egyre gyorsuló ütemben kor• 
szerűsödő vasútunk. Ez mind
nyájunk érdeke. 

Kovks .János 



19'70. FEBRUAR 2. 

Lenin 100. 
születésnapja előtt 

L
enin nevéne..'t említése 
gondolatok tömegét idé
zi fel bennünk, s bár 

szttletésé11ek 100. évfordulójá
hoz köreledüoo, mégis mindig 
az újra, a megújulóra gondo• 
lunk. Az 1970. esztendő során 
több alkalommal fogl.alkozun:c 
ur,punkban Lenin életével, mű
veivel - így mindazzal, amit 
,i XX. st:ázadban a szociaJis
ttJ társadalom, a lenini eszme 
létrehozott. így kapcsolooik 
szorosan oo= Lenin neve a 
forradalormna1, a korral, 
amelyben élt és alkotott. 

A nagy f9rradalom 50. év
fordulójának egyik kJernelke
dó Wadványa volt Gyttrkó 
László műve, a „Lenin, októ
-ber". Idézzünk a könyv beve
zető soraiból: 
• ,, • • •  Lenin nem azért élt így, 
m.ert • elvárták tőle, hanem 
mert ilyen volt: benne fejező
dött ki a kor, ezért lehetett a 
kor megtestesítője. Máso1c, ha 
,neg akarták őrizni egyénisé
güket, csak koruk ellenére te-
1iették; Lenin a kor segítségé
flel. N 

H 
á!t . hogyan élt? Milyen 
volt a koc? Milyen volt 
Lenin? Ezaket a kérdé-

seket könyvtámyi irodalom 
vallatja - barát és ellenség 
egyaránt. Lenin személyi.$égé
re, a korra nem lehet külön
külön válaszolni. :Mi ig82Jolja 
ezt az életet, az eszme él eret? 
Napjaink. Awk i-s, miike-t hét
köznapoknak, azok is, miket 
ünnepeknek nevezünk, s azok 
is, mrket vágyatn.kJban foga!l
mazunk, fogalmazhatunk meg. 

1970. ápri.lis 22-én !esz 100 
éve annak, hog1J a Volga menti 
Szimbirszkben megszii.letett 
Lenin. Marx és Engels for,-11-
dalmi tanításának folytatója a 
legnagyobb szocialista forrad.a
lom vezetője, a.z SZKP meg
atapítója, a világ első szocia
lisw. á�m.ának megterem.tője. 
Nevéhe?: és tevékenységéhez 
az emberiség élet.ének egész 
forrada.bui korszaka kapcsoló
d-iik:. Válaszolt azoh.,:ia a leg
idősz.erúbb " kérdésekre, ame
lyeket a,.is,,tör¼-�, J:1;e4lÖ<il� 
me;netl'! vetett ¾'1clíe:/1'es2Jtve 
a srocialista forradalomnak és 
a kommunista társadalom épí
tésének eL'néletét. Tudományo
san �apozott stratégiával 
és talktikával fegyverezt.e fel az 
oroszországi. és az egész nem
zetközi forr.adal.m.i mozgalmat. 
A marxizmust új következteté
sekkel. és felfedezésekJkel gaz
dagította. Egész életét a mun
kásosztály, 112 egész dolgozó 
ti.ép kizsákmányolás é$ elnyo
más a!ól való felszabadítása 
fi(Jtlének, a szocialista forrad.a
lom és az ú.j, kommunista tár
sadalom felszabadítása ügyé
Mk szentelte. Lenin az új tör
renelmi v.iswny'O'kra a1k:aJmaz
va gyarapíootta a nagy elődök 
elmélet! hagyatékát. Erről így 
írt: 

,,Nem tw tekintjük Marx 
elméletét, mint valami befeje
zett és érinthetetlen dolgot. El
lenkezőleg, a.z a meggyőződé• 
sünk, hogy ez a.z elmélet csal, 
annak a tudománynak sarkkö
veit rakta le, amelyet a szocia
li.!:táJcnak minde-n irányban to
fltibb keZZ Vinniük, ha nem 
akarnak elmaradni az élettől." 
Lenin e szava:llikal az elméleti 
és a gyakorlati harc feltét.eleit 
s:w.lbta meg. 

L 
enin új.típusú po.litikus 

volt, tudós, a nép nyel
vén megszóla.16 propa-

1:(andista, a néptömegek meg
szervezője. Megkülörnböztetó 
vonása a mélyenszántó tudo
mányosság, az események 
elemZ'ésében, az osztályerók vi
szonyának és megoozlásának 

A debreceni vontatási fó-
11ökség dolgozói kiértékelték 
hazánk fel.sz.abadulásánalt 25. 
évfordulója tiszteletére tett 
munkafelaj ánlásailt teljesí té
sét 

A Diesel-javító műhely dol• 
gozói vállalták, hogy az M 62 
-054-es psz. Diesel-mozdony 
D3-as vizsgálatát a tervezett 
25 nap helyett 20 nap ali.ztt 
elvégzik. Vállalásukat telje
sítették és ezzel mintegy 300 
munkaórát takarítottak m'8g. 
Létai Ká:roly szocialista: bri
(ládja • az M 31-2022-es 
Diesel-mozdony D3-as jat'Í
tását 6 nappal a tervezett idő-

józan számbavétele, a követ
knetesség és szilárdság a mar
xista elvek védelmében, céltu
datosság a cselekvésben, hajlé
konyság a harci taktikában, a 
prole'"..ármozgalom érd.:keinek 
és céljainak ön.feláldozó szol
�lata. Lenin srorosan össze
kapcsolta az elmélet és a tu
dományos politika kidolgozá
sát a t.ömegek harci tap:iszta
latainak tanulmányozásával és 
általánosításával. Az ember
mHliók tapasztalataiban keres
te és találta meg a választ a 
mun.kásmczgalom égető kérdé
reire. A legszorosabb kar.H:so
latot tartotta a do!gozáklÚz!, az 
ő al.apvető él-dekeikből indi:lt 
lci. A prolclár forradalmár leg
kiválóbb vonásait testesítette 
magában : a roppant érte1mi 
erót, a mindent le!rüzdó aka
ratot, a szol.ga:s-ág és az elnyo
más szernt gyűlöletét, a for-ra
dalm.i szenvedélyt, a követke
zetes in1lenmciona1,izmusit, a 
hat>l.rla]an hitet a tö�gek al
kotó erőiben, az óriási szerve
ző lángelmét. 

MAGYAR VASUTAS 

fÍll RAJZ - VONATBÓL 
Fekete füst-rajz, - mozdony füstje, -
fehér égen korom-virág. 
A h6mezők holt térközeit 
vasfui6 gépünk metszi út. 

Falu és tanyák: élet-morzsák, 
- nagy, tiszta teríték a táj. 

Allomás . . .  nehéz üt . . •  a göziis 
sistergő tüz-csiltaga száll. 

Héroszi harc - a pálya mellett 
néhány munkci, a hóhegyel 
nyesi, hordja, - még támad a tél, 
de nem győz az ember felett ! 

Fazekas Lajos 

Jubileumi év 
Lenin-centenárium 

MUNKAFELAJÁNLÁSOK A GYORSABB 

ÉS GAZDASÁGOSABB SZ.!ÍLLÍTÁSl!,7lT 

Wa.lter Vlbricht, az NDK 
Allamtanác-sának elnöke nem
zetközi sajtóértekezleten vá
zolta az NDK álláspontját a 
két német állam viszonyáról 
és az ezzel kapc-solatos európai 
kérdésekről. A nagy fontossá
gú nyilatkoza.t mindenekelőtt 
ismételten aláhúzta áz NDK 
által korábban előterjesztett 
ál,amszerződés-lervezet fon
tosságát, s uta,lt arra, hogy 
Bomi elképzeléseinek előter
jesztését várja. A két német 
állam kape.;;olataival összefüg
gésben Brandt kancellárnal;: a 
,.nemzet helyzetéről" a szövet
S<l-gi parlamentben előterjesz
tett bes'i:ámolója ugya,nis -
mutat rá a nyilatkozat - el
lentmondásos, nem kielégítő és 
következetlen. Ennek oka első
sorban az, hogy Brandt elis
merte ugyan a két német ál
lam önálló létét, de továbbra 
sem mutat hájlandá6ágot az 
NDK nemze�közi jogi érvényű 
elismerésére. 

An.nál is inkább jelentős ez 
a „párbeszéd", még ha a poli
tikai megfigyelők egyöntetű 
,·éleménye szerint köreli ered
mények nem is várhatók tő
le, mert elválaszthatatlanul 
kötődik az európai biztonság 
kérdéseihez. Minden bizony
nyal ez a magyarázata annak, 
is, hgy a lapok többsége a ja
vasolt európa.i biztonsági érte
kezlettel összefüggésben kom
mentálja a fejlem énveket. Igy 
mindenekelótt arra mutatnak 
rá, hogy az t�z-európai kon
ferencia feltehetően lazít Bonn 
merevségén is. ,,Meglehetősen 
furcsa jelenség lenne ugyanis 
- hangoztatja, az angol nagy
tőke lapja;, a Financial Ttmes 
-, ha Moszkva és Bonn alá
írná a tzeTZődést, s ezt nem 
követ1té a le,r,gyelekkel és az 
NDK-val kötött bonni meg
állapodás". 

goz lobogót Nigéria fővárosá
ban. A lagoszi hoaatyák ekkor 
olyan orszt.got vettek a ke
zükbe, amely több mint 200 
egymással ellenséges, más 
nyelvet beszélő, a társadalmi 
és a gazdasági fejlettség kü
lönböző fokán álló törzset 
egyesített. fgy cs.alt késhetett, 
de semmiképpen sem marad
hn.tott el a politi!::ti robbaruls. 

Az első földindulás élén :a 
politikailag és gazdaságU&J 
elnyomott s viszonylag prog
resszív ibo törzs állt, amelr
nek ellentétei a feudális be-ál
lított.sági északi hausszák.kal 
adták a fordulat formális ke
reteit. Észak azouban hama
rosan vfaszavágott. A hausszák 
rendkívüli kegyetlenséggel 
:számoltak le az ibókkal. Idő
közben ismeretessé vált, hogy 
Nigéria gazdag olajtartalékok
kal rendelkezik. Az is kiderült, 
hogy a feltáratlan olajmezők 
többsége a keleti tart-0mány 
területén található. Pár esz
tendővel korábban az Egye-s"JZt 
Államok félreérthetetlenül je
lezte, hogy európai konkurren
sei rot.'ására teret igyeTcsziTe 
hódítani Afrikában. Nos, ez az 
igyekezet kapott tartalmat ab
ban, hogy felfegyverezték és 
politikai támogatást.La-ól biz
tosították a keleti tartomány 
szepa::-atista elképzeléseket val
ló vezetóit. Ennek következté
ben került sor arra, hogy Oju/..:
wu · 1967. má;ittS 30-án bejelen
tette a keleti tartomány elsza
kadáscít és Biafra néven 11.;, 
ö'ltálló afrikai országot ismer
hetett meg a világ. 

Azóta folyt a ha.re, óliási 
ve:;zteségeket okozva anyagi 
javakban és emberéletben, a 
szeparatisták és a központi 
kormányzat között. Már szám
talan esetben tűnt úgy, hogy 
a szaka<:lárok a végkimerillés
hez közelednek. Ennek el!ené
re Ojukwu az USA, Francia
ország és Portugália támogatá
sával folytatni tudta a harcot, 
amely a hasonló adottságokkal 
Fendeikezö af.-ikai •· országok 
számára a törzsi belvillongá
sole fellángoürsár.,a,k, s így az 
egyes államok feur,prózódásf,
flil.k veszélyét idézte fel,. 

A több mint harminc hó
napig tartó polgárháború 
ütötte sebek begyógyítása, ez 
a nigériai politikusok vélemé
nye, nem elkép:telhetetlen a 
kőolaj teremtette gazdasági ie
he-tóségek következtfben. Am 
az olaj "T!emcsak a reménye
ket élteti, hanem egyidejűleg 
11 további veszélyek lehetösé
gét is ·magában rejti. Az ame
rikaiak és az angolok jelen
leg a biafrai háború áldozatai
ról v.aló gondoskodás ürügyé
vel igyekeznek a helyszínen 
mara<lni. Nem elképrelhetet
len, a fekete földrész lapjai
nak kommentárjaiból ez az 
aggodalom olvasható ki, hogy 
e „jótékonykodás" segítségé
vel csupán megpróbálják vé
delmükbe venni azokat, a.kik 
Nigéria keleti részébe'll ma is 
a biafrai kaland megismétlé
séről szövögetnek terveket. 

Onody Györn, 

Nyugdíjba megy; 

a yasút mindenese 
Zalaegerszeg állomás egyik 

legidősebb vasutasa, Kovács 
László búcsúzik munk.atármi
tól január végén. Nyugdíjba 
megy Egm-szeg állomás Laci 
bácsija, aiti 1928-ban jegyezte 
el magát a vasúttal. Volt lk:i
segító fékező, Jromirende:llÓ, 
tolatá&vezetó, térlelvigyám, 
utóbbi 25 évben pedl,g mci,o 
nemeMk munkájára tortat& 
számot a flaSÚt, ha,i.em. meg
kiapta 111e a.11,ya,gi & erleö'lc8' 
megbecsülést t8. Tíz.szer része
sült Kifláló dolgozó kititmetés
ben, s a Parlamentben a Ki
"áló flllSUta.1 kitü:ntetést ,., 
megkapta. 

f. raktár.fánölk most nyug� 
díj-ha megy, BFigádja sokáig 
emlékezni fog rá, egy,ben kf. 
ván neki h06SZÚ <,s b&h: éle.. 
tet. 

Markos J6zsef 
Zalaegersz.eg 
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Záhony, Szolnok, Szeged, Cegléd 
Mi üjsag a vidéki sportkörökben ? 

A legjobb lék 

az óvatosság 
A Záh911yi VSC..ben - fő- lést ki tudták egészíteni, sót daniok az NB !I-nek. De ahol 

ként a labdarúgó szakosztály- 40 ezer forintért új szőnyeget a legnagyobb a ba.j, ott talál
ban -, tartják magukat a is vettek. Most azonban - te- ható legközelebb a. segítség. 

Néhány Jótanács a gépkocsivezetőknek 

közmondáshoz: ,,Ki korán kintettel. a várhaitó nagy ér- Igy van ez Cegléden is . . . A Tii:L BEKUSZUNT�S�
kel • . .  " A záhonyi NB TII-as d1eklődésre -, teremgondjaik A CVSE asztalitenisz szak- VEL megváltio2lllak az út- és 
labdarúgók korán kezdték a vannak. Abban reményked- os21tálya ugyanis remek után- látási viszonyok. Csúszósak, 
felkészülést az 1970. évi baj- nek, hogy a mérkőzéseikre pótlás gárdával rendelkezik. A jegesek az úttestek, az utcák. 
nokságra, mert az első alapo- megkapják a. nagyobb befoga- megyei bajnokságban szerepló Ezek a körülmények óvatos
zó edzésre már január 12--én dó képességű rókusi torna- csapata aranyéremmel végezte ságot követelnek a gépjármű
sor került. Az első keretben 30 csarnokot. Sót szakmai célki- a bajnoki évet, az ifjúságiak a vezetőktől, hiszen egy terüle
labdarúgó kapott helyet, de a tűzéseik között az NB I-ben mezőny közepetáján, a megyei ten belül esetleg ugyanazon 
siófoki ala.pozó edzés megkez- ,,megkapaszkodás" és a csap:1t I. osztályú női együttes pedig úton haladva is különböző mi
déséig 18-ra csökkent a lét• fiata.litása s:zierepel. Az NB a harmadik helyen végzett. nóségű utak követhetik egy
azám. I-es birkózó csapat jelenlegi Aggodalomra tehát nincs ok. má&t. F011,tos tényező az állan-

életTcor átlaga 30 év. Ez pedig A játékoook, vezetők fogad- dóan karbantartott féken kí-
Figyelemre méltó, hogy a egyértelműen kötelezi a veze- koznak, ho,gy 1970-ben kihar- vül a gumiabroncsok állapo

Zálmyi VSC elnöksége 1972· tőket jóképességű utánpótlá:s colják az NB II-be visszaju- ta. Túl kopott gumik különö• január 30-ig ( !) kötött srerzó- kialakítására ! tást. Ezt a célkitűzést segíti a sen ilyen kritikus időszakban dést Somkereki György edző- tavaJy novemberben feiava.tott megcsúszhatnak, ami egyéb-vel. Türelmetleméggel, kapko-
Vissza az NB lf-be új sportcsa.rnok is, amelyben klént száraz útviszonyok között dással igazán nem lehet vá- kulturált otthonra találnak az nem fordulhat elő. Ilyenkor dolni a záhonyi vezetőket. Ezt a.•zta.l·t · 61 · c 1· •  sok esetben nem a fék, ha.nem jó példaként említjük. Roosz tavaszt értek meg a 

e4-z 1sepnotrsttz�:,__Gda1mats
. 

szu
eg
rkeaol a kormánykerékkel való he. Ceglédi VSE asztaliteniszezői e.--0 == 

Ceglédtől Tiszabezdédig iga- 1969-ben. ősszel javítottak a vasutasoknak, hogy a visz- lyes manőverezés segíthet a 

zolt új játékosokat az NB ugyan, de a hajrá eredménye szajutási tervek valóra válja- l)aleset elhárításában. 
III-as labdarúgó-szakosztály. kevés volt: a CVSE asztaliteni• nak. A havas, csúszós úttesteken 
Igaz, 4-5 játékosa búcsút is szezóknek búcsút kellett mon- - dres valló közlekedés na.gyfokú fe-

; mondott egyesületének. A je- gyelm-ezettséget, figyelmet és 
• lekból a felkészülés tervszerű- .---------------------------1 nagy szakmai gyakorlatot kí-
·ségéből és komolyságából ítél- ván. A téli hónapokban foko-
:ve a záhonyiak a tavaszi fel-

� edJ k l m k l 
zottabb mértékben tartsuk 

szabadulási kupában és az •11'. rfttle":atlf_i!I ,,-J; ff!lft ll ••IÍ szem előtt a mindenkori látá-
1970/71. évi bajnokságban több • 1 •••' •• 1 "· • V. 'I :,v11, V. • �. 'I s.i viszonyokat. Sok esetben ta-
örömet .szereznek szurkolóik- pasztalható, hogy a. téli ,síkos 
nak. mint az előző években! .l�l111..l.at'IA'-·"'' "'�

'f//Jí
wl#n.1-

időjárási viszonyokhoz nag'ljon 
ltilt.a• vlí• u/ INl ti/&�JJ( sok gépjármavezető nem tud, 

vagy nem a.lca.r a.lkalmazkod· 
A kaucsuklabdások sikere ni. Több esetben hóesésben 

ablaktörlő működtetése nélkül, 
bepárá,sodott sáros szélvédő
vel kö2llekednek. Nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy 
- ködös időben, ha ezt a lá
tási viszonyok megkövetelik -
a tompított fényszóró haszná
lata kötelező. 

A ross,: időjárási viszonyok 
miatt a járművezetők fokozot
tan ügyeljenek arra, hogy mi
előtt a telephelyről kilndulná
nak járműveikkel - a fék, a 
kormány, a villamossági be
rendezés rendben legyen. 

Az óvatos, udvarias vezellést 
követeli meg az is, ho,gy a ha
vas, eső.s időszakban a gyalo
gosok is ingerlékenyebbe.lc, 
hajlamC1Sabbak a szabályok 
megsértésére. A gyalogosan 
közlekedő ember nagyobb 
mértékben van kitéve a vál
tozó időjárá-snak, mint a vé
dett gépjárművekben helyet 
fogla�ó utll-'!ok. 

NEM SZABAD l\lEGFE-
LEDKEZNONK arról sem, 
hogy a téli Iskolai szünidő vé
get ért a reggeli és a délutáni 
órákban tömegesen lepik el 
iskolás gyerekek a közlekedési 
csomópontoka.t. Sajnos az 
utóbbi időben emelkednek a 
gyermelcbalesetek. 1!:ppen 
ezért a kijelölt gyalogátkelőhe
l·yeket, járdroszigete7cet az álta
lánosnál is nagyobb fokú óva.. 
tossággal, a sebe:Még biztonsá
gos megvála,sztásával kell 
megközelíteni. Végezetül ne 
felejtsék el, hogy legjobb fék 
az óvatosság, s a személy- és 
vagyonbiztonság megőrzése va
lamennyiünk kötelessége, va
lamenm,;ünk közös ügye. 

Sztéb1o György r .százados 
BRFK Közlekedésreodészei 

Ami az örömöt illeti, a szol
noki vasutas sportolók már az 
űj esztendő első két hetében is 
swlgáltak ilyennel a sportkör 
barátainak. Szolnok város ll-'!Z
talitenisz-bajnokságán - pél
dául - a. Szolnoki MAV ver
senyzoi megirigyelték az NB 
11-be visszajutott férji teke
csapatuk sikereit, mert a kau
csukla.bdások is „ta.roltak". 
A női bajnokságot SzöUősi 
Márta; a férfi bajnokságot 
Balt Zoltán; a férfi párost a 
Bali-Lµkács kettős; a vegyes 
párost a Kovács-Nagy pár 
nyerte. Valamennyien a Szol
noki MA V versenyzői, sőt a 
helyezettek is vasutas sporto
lók. Az ifjúsági fiú egyesben a 
Szöllősi -csa.lád legfiatalabb 
tagja, P, �r győzött. 

Háztartási 
tüzelőanyag-ellátás 197 0-ben 

A Békés-Szolnok megyék 
összevont bajnokságán győz
tes, majd az osztályozókon is 
remekül szerepelt és az NB II
be visszakerült Szolnoki MA V 
f�rfi tekecsapata is január el
ső napjaiban kezdte meg az 
edzéseket. Az NB II küzdelmei 
nehezebbek, ezt megtanulták a 
szolnoki tekézők 1968-ban, 
amikor visszaestek a megyei 
bajnoTcságba. Ilyen „meglepe
tést" nem sreretnének okozni 
ebben az évben. A csapat egy 
íge,n jóképességű versenyző
vel, Magda Lajossal erősö
dött. 

Először az NB l-ben 

Régi vágyuk vált valóra a 
Sregedi VSE birkózóinak : a 
csapat feljutott az NB I-be. Az 
50 éves egyesület 40 esztendős 
birkózó szakooztálya - élén 
Kovács Sándorral, a három
szoros magyar bajnokkal -, 
nagyon lelkiismeretesen készü. 
looik, hogy helyt álljon a leg
jobbak között. 

Tavaly a szakszervezet, a 
sporthatósél? mel!yei és városi 
1;zervei segusegével. a felszere-

Galeri 

Dr. Gróf József köszönti a megjelenteket 
(Vedres József felvétele) 

Zuglóbal!l, a Thököly úti 
HKI kulltúrtermében tartotta 
vezetooégváJ.aszrtó közgyúlését 
a legnagyobb fővárosi vasutas 
sportegyesü.lJet, a BVSC. A be
számoló elsősorban a 13 szak
osztály és a négy sportiskola 
eredményeivel, tevékenységé

gú ebnökség megváJas7ltásáira. 
Az új einö�g Kiss Mihályt 
bízta meg az elnöki tisztség
gel, einökh.elyettesekké Lég
rády Józsefet és Szabó Pált 
választotta. 

Ve<lrea József 

vel foglaLkoz-0tt. A szalkos2ltá- .------------
lyokban 888 igazolt verseny
zőt tart nyilvám, :hlletve fog
La1.'lcozta.t a BVSC. A beszá
moló ikillön kiemelte az A"
kate,gór.Lába sorolt, az oLi�pia 
sz.empantjáiból is számbajö
hető sportágak mu,nkájált (bir
kózás, kerékpár, úszás, vízi
labda, vívás, jégkorong). 
Ugyancsak elismerő hangon 
szólit a jeleilltés azokról a 
sportolókról, ed:zo"król, táirsia
dalmi aktíválkról, akik segít
ségével, szaik:rnai :i.Tányf,tásávaJ 
a BVSC a Le�an.gosabb bu
dapesti sportegyesületek so
raiba fejlooöt,I;. 

A beszámoló önkrLtiikusam 
állapította meg, hogy sem a 
v-asutass.á,q;, sem Zugló sport
szerető közöns,ége nem fogad
ja eléggé a BVSC-t a saját
iá.na<k. Ennek egyik fó okát 
abban látja az elnökséa, hogy 
nem propagálják kellően 
eredményeiket. mtmkájukat. 
PedJ a a oortoló tagsáaot nö
veln{ kell : els&-orban �a vas
utas csomóoonti mu!llkahe
h•e�rnn. de Zuq,Jó termeh?si 
közponltjaibam, üzemeiben is. r 

VASUTAS ÖNKENTES 

RENDORÖK 

TANACSKOZASA 

Hatvan állomás olktatóter
mében az 1969. évi munkáról 
tanácskoztak Heves- és Nóg
rád megye vasutas önkéntes 
rendőrei. 

Az értekezlet előadója: Ná
nai József alhadnagy, a vasút
biztosító rendórórs parancs
noka volt. Beszámolójában 
eredményesnek értékel.te a 
vasutas önkéntes rendőrök tár
sadalmi munkáját és további 
f011,tos feladatként határozta 
meg a társada.lmi tula.jdon vé• 
delmét. A budapesti és a mis
kolci vasútigazgatóság képvi
selői örömmel és megelégedés
sel vették tudomásul a vasutas 
önkéntes rendőrök jó munká
ját és megjutalmazták az arra 
legérdemesebbeket. 11 önkén
tes rendőrnek elismerő okleve
let, 32-nek pedig pénzjutalmat 
adtak át. 

szncs Ferenc 
Hatvan 

AZ 1970. �VI HAZTARTA
SI TVZELOANYAG-ellátá.s a 
G.6. sz. Utasítás alapján 1970. 
január l-én ltezdődik és de
cember 31-én zárul 

Az ellátás rendje és mérté
ke változatlan, tehát azonos 
az 1969. évivel. 

A részletfizetéses kedvez
ményre való jelentkezés ha
tárideje változatlanul február 
hó 10. 

Felhívjuk a nyu9dfjasoka.t 
nyilvántartó állomasfónöksé. 
gek figyelmét, hogy a nyug
díjemelésre tekintettel a nyug
díjasok részletfizetéses jegyzé
seit az előírt határidőig -
február 15.ig - feltétlenül 
küldjék be, mert az említett 
időpont után beérkező jegyzé
seket a MAV Nyugdíj Hivatal 
figyelembe venni nem tudja. 
A késedelmes beérkezés miatt 
figyelembe nem vehető jegy
zésekért felelős személyeket 
fegyelmileg fogjuk felelősség
re vonni. 

A részletfizetéses kedvez
ményt igénybe vevők tüzelője
gyeiket a kiszolgáltató helye
ken legkésőbb augusztus 31-ig 
kötelesek beváltani, budapesti 
házhozszállítás eBetén a tüze
lójegyeket július 31-ig kell be
váltani. 

Augusztw 31 után részletfi
zetéses tüzelőjegyre tüzelő
anyagot kiszolgáltatni nem le• 
het. 

Miután a tüzelőanyag sz.ál
lítása folyamatoo, elsőrendűen 
fontos az, hogy az igényjogo.. 
sultak tüzelójüket a nyári hó
napokban fokozott mértékben 

vételezzék. A nyári hónapok 
elmaradt vételezését az őszi 
és téli hónapokban pótolni 
nem lehet. 

Nyomatékosan fel kell hív
ni az igényjogosultak figyel
mét már most, hogy tüzelóje
gyeiket kellő időben adják le, 
mert a torlódás csalt így !asz 
elkerülhető. 

Jelen utasításról a szolgála
ti főnökségek, a nyugdíjaso
kat nyilvántartó áhlomások, 
továbbá a tüzelőanyagot ki
szolgáltató helyek az !gény
jogosuHiakat hirdetmények és 
helyi adottságok útján tájé
lroztassák. 

Annak érdekében, hogy a 
részletfizetésre jegyzett tüze
lőanyagot az igényjogosultJak 
július 31, illetve augusztus 31· 
ig megkapják, a kiszolgálta.tó 
helyek kellő időben igényel
jék a .szükséges tüzelőanyagot. 

A TVZELOANYAG NYA
RON TURTtNö zökkenőmen
tes hazaszállításának érdeké
ben a kiszolgáltató helyek ve
zetői, valamint a helyi szak
szervezeti megbízottak keres
sék fel az illetékes tanácsokat 
a szükséges száll!tóesz.közök 
biztosítása céljából. 

Az i1letékes szervekkel -
tanács, tsz - történt megálla
podást az érdekelt vasútigaz. 
gatóság Anyaggazdálkodási és 
Beszerzési Osztályának jelent
sék be, hogy ennek alapján 
kellő időben megtörténhessék 
a szükséges tüzelőanyag oda
irányítása 

(Megjelent a Hiva.talos Lap 
3. s�ámában.) 

a tanulóváróteremben Külön köszönetet mondott 
az elnökségi beszámoló a vas- ,---------------------------------------

Káil.-Kápolma állomáron is 
tii1os a tainulóváiróteremben 
dohányozni. Azok a fiatalok 
azonban, akik januá:r 10-én 
este ott tartózkodtak, nemcsa,.lt 
dohámyootak, hanem S1'JeIJle
te11:€k és randalirozta:k is. It
tasak vo!tak, bömbö!tették rá
dióikat és za1,-arták a várak,o
zókat. Olyan,nyira, hogy sokan 
a hideg ellenére im,kább a nyi
tott peronon várakozi'.a.k. Egy 
Idős ember, aki rászólt a fia
talokra, majdnem ráfizetett. 
Rendőrt is hiába keresiett. A 

s:olgálatot teljesítő kapus pe
dir, nem neki. hanem a s.zá
mára ísm�rós fiatalm,WJ.k 
adott igazat. 

utaissza!kszervezetnek, a vas
ú,ti fóooztályruik, vaJammt a 
budapesrti igazgaióságna,k a 
tőlük kapott enkölcsi és anya-
gi tálmogart:á6ért. 

Számos hozzászólá& ha:ng
zott el az írásos beszámoló
hoz, amelyet Kiss Mihály 
sportegyesületi elnök szóbeli• 
!eg egészített ki. A BVSC el
nölce emlékeztette a közgyű
lés részvevőit arra, hogy ép
pen a vezetőségválasztás n:ap
já,n ünnepe,Lte Zugló felsza
badu1ásá,n.ak 25. évfordulóját. 
Erre a 25 es21temdőre büsZlke 
lehet a kerület és a vasutas
társadalom: magyar bajnokok. 
olimpiai és vilá11;bajn0-1rok és 

A VASÚT TERVE IBŐL ÚTBAIGAZÍTÁS 
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19'70. FEBRUAB !, 

,_ Vietnami műszakot szer.; 
veznek a szombathelyi jár
műjavító dolgozói a KISZ
alapszervezetek kezdemé
nyezésére a jubileumi mun-
kaverseny keretén be-
lül. Március 27-én üze-
mi karbantartási munkát 
végeznek, s az így keresett 30 
ezer forintot felajánlják a Vi
etnami nép megsegítésére. 

- 41 f:VES SZOLGALA'l' 
UT AN nyugdíjba vonult őz 
Imre felügyelő Szolnok áUo
másról. M-unkatársa.i kedtie. 
ünnep-ségen búcsúzta.tták. 

- 140 KST-tag volt Hatvan 
állomáson az elmúlt évben. A-,. 
évi betét összege 140 ezer fo
rintot tett ki. 1970-ben tovább 
gyarapodik a KST-tagok 87.á
ma. 

- MEGJUTALJ\fAZTAK A 
LEGJOBB úJ!TóKAT a 
szombathelyi járműjavítóban 
Az üzem igazga.tója 4J ezer 
forintot osztott ki ez újítói: 
között. 

- AZ úJMISKOLCI PA
LYAFENNTARTASI FONOK
SE:G félmiUió forintos köitség
gel korszerű öltöző- és fürdő
helyiséget a.dott át Bánrévén. 

- A debreceni járműjavit6 
üzemben 300 aktív véradó van. 
Az üzem Vöröskereszt-szerve
zete a napokban ünnepséget 
rendezett, amelyen Gál József 
üzemigazgató jutalmakat adott 
át a legjobb véradóknak. 

- A Debreceni Vonfatási 
Főnökség dolgozói a szepesi ál
talános iskolának egy Olimpia
típusú televíziót ajándékoztak. 

- Nagyrészt vasutasokból 
álló 34 tagú szovjet turista 
csoport tett látogatást a duna
keszi járműjavítóban. A turis
ták a Magyar-Szovjet Baráti 
Társaság vendégeiként érkez
tek Dunakeszire. 

25 érettségizett fiatal 
kezdte meg a motorvezetói 
szakma elsajátítását a békés
csabai fűtőháznál. A fiatalok 
25 hónap alatt szerzik meg a 
motorvezet6i szaltviz.sgát. 

� ·-

A SZERKESZTŐSÉG 

ÜZENI 
Szilád\ Sándor, Szeged; Szücs 

Ferenc, Hatvan; Vrabecz Jó1.3t..--f, 
Bp. ; .Mocsonoky Lá::,·zló, Du.n.ai lfi
nornító; Kósa János, Mis.kolc 'l'i
szai pu.; M.a.rkos Józse.t, za.Laege.r„ 
szeg i Bognár Károly, Tapalc.J.; 
Vági József, Balassagya.nnat ; ?,,1a
róti. István, Szombathely ; Lautt::r 
István, Szolnok; Ug].yai Sándor, 
Nyékládháza; Czeglédi Sándor, 
Debrecen; Péntek György, Bp. Jó
zselváros; Pál István, Miskolc: 
Leveleiket lapunk &nya.gihoz fel• 
h-=áljuk, 

Veres Sándor Füzesabony; sza
bó Bél.a, Veszprém-külső; Bo.rbás 
István, Szeged; PerlaJd Gyula, 
Sopron; Kiszler JárA'l, HJ<las,, 
Bonyhád; Bognár Károly, Tapol
ca ;  Váradi József, Gyula; Szücs 
Ferenc. Hatvan: LeVele.iket lllelié
kes helyre továbbltotiuk.. 

LAKÁSCSERE 
- Pesterzsébeti, nagym�ettl, 

egyszoba félkomfortos MAV szol
gálati lakásomat elcserélném két 
:��o� �fg,.f

1

��� lll'f; f��� 
Budapest területén bárhol. Clm: 
Hulyák Béla Bp. xx. (Pesterzsé
bet) , Klauzál utca 42. Erdeklöd."'11 
egész nap 1enet. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

2. számból : 123050/1969. %.B. Mun• 
kaldő csökkentés engedélyezése a 
végrehajt(> forgalmi szolgálatnál. 

3. Számból : 100481/1970. 3.A. Szer
vezeti változások a VasűtJ Főosz
tály-MA V Vezérigazgatóságon és 
a vasútigazgatóságokon. 

100559/1970. A jubileum! felszaba
dulási munkaverseny elismerésé
nek szabályozása. 

100437 /1970. AEI-D. Háztartás! 
tüzelóanyag-ellátáB az 1970. évben. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
Lapja 

Szerkeszti a szerkesztO bizottság 
Fll!Szerkeszt(5: Gulyás Jánoo 

Felelős szerkesztő : V1s1 Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budapec;t VI .• Benczúr utca 41, 
Telefon városi : 229-872 

üzemi : 19-77 
Kl:u!ja é,s terjasztl a Nép,;,ava 

i')1:::l:tdó Vá!lalat Budapr.st vn„ 
r.,�.<óC?..1 út 54:. Te1€'íon ! 224-819 

A tanulóv,\�ót.,,rem Kál-
Kiool:nárl se legye,n egy ga. 
leri tanyája. 

helyezettek egész sora került 
ki az elmúl,t nozyeds.zlázad so
rán a BVSC-ből. 

A fóvona.lak v!llamosítása mellett, h6fúvás
ban a meUékvonalalcon rénszarvas vontatás. 

- A második sorban, az ötödik hódomt: 1 Fe1�!11s kiadó: Gábor M�rton, 
a karácsony óta kiraka.tlan kocsijuk. 

1 
a Népszavfga����;ió Vállalat 

v. J. 
A hová•z'>Já�o,kra adott vá

Ja�z L•ttn került :.or a 13 ta- (p ztai Pál . '
) 

Csekkszsmlas1ám: 73.915.001-48 us ra3za, Szllcra Lapnyomda 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I 
Televíziót 

minden iskolának 

A VASÜTASOK SZAKSZERVEZET�NEK LAPJA 

Terjed • �arn az CJr'" 
szá.gban, szaporodnak a hírek, 
hol, milyen intézmények, kol
lektívák vásároltak televfz.iót, 
újabb és újabb iskoláknak. A 

budapesti igazgatóság K03suth 
szocia11st4 brigádjánitk kezde
ményezésére 69 brigád ú bri• 
gádon kívüli dolgozó adta össze 
forintjait 4Z iskolai oktatást 
$egító televízióra. Csakhamar 
összejött 8570 forint, melyből 
a Komárom megyei 740 lakosú 
Vértesketthely 85 tanulós is
kolájának vásároltak televí
ziót. A távllro:-zJlésl osztály dol
gozói pedig fel is szerelték. M 

ÖS3Zegyúlt pénzból te!.t még 
egy új fényképezógépre és fo
tolaboratóriumi feiszerelésre, 
sőt, anyagokra is. lgy a televí
zió mellett az iskola kettós 
ajándék!ban részesült. 

Ara 40 fiUér 19'711. FEBBUAB 1&. 

Fokozottan ervenyesüliön 
a kereskedel111i sze111lélet Televízióra gyűjtöttek a rá

lrosrendezői csomópont és a 
Keleti pályaudvar KISZ-szer
vezeteinek fiataljai is. A két 
csomópont közel 20 ezer fo
Iintos adományból négy tele
vízióra is tellett. A közeli na
pokban végleges ot1lhonra ta
lálnak a készülékek. 

Elöszállítasi kedvezmény 24 arucikkre 

� mA'r • vas6t !a.. 
"3lyi S7Jáillitásl eredményei, va
lamint a személyszál.lítás és az 
árufuvarozás 1970. éV'i felada
tai ls. Mitiel 4 � alapootó 
tet>ékenysége 4 személyszállí.. 
tá3 és 4Z árofuoorozás, mu11-
k1ttársunk Juhász Mikléa elu
társat, 4 kereskedelmi sza.k
oszt4ly tiezetójét kereste fel, 
11-kl több kérdésre t>álaszoloo 
értékelte 4 múlt évben r,égzett 
munkát és szól.t 4z idei l,eg
fontosab b tennivalókról is. 

- Sikerült-e tavaly megva
lósítani azt az alapvető céllti
túzést, hogy egyenletesen ter
heljük le, hasznosítsuk a néP
gazdaság javára a vasút szálli
tó kapacitását? 

- Mar az első negyedévben 
azt kellett megállapi,tanunk, 

� pco'tos mmtival 
nyemet;Jük meg a váRalatok 
és a nagy.köwnség bizalmá't. 
Legyünk tudatában annak, 
hogy munkánk színvona.1á'tól 
és döntően a ikereskedelrni te
vékenység ih.atékonyságáJtól 
függ a bevétel és a mindenkit 
érdeklő ,nyereség is. 

- Nem lkell :nagyobb felada
rokart: elLátnrunk az idén, mill1Jt 
a tavalyiak voltak - veszi át 
a szót ismét a szakoszttilyve
zetó -, viszont nagyobb előre
látással, szervezetltebben kivá
nunik doligozni. Ezért határoz
tuk el az új konstrukciójú eló
szállitási kedvezmény meg,i<r
detését. 

A tava.Iyi 11 árucikkel 
szemben, az idei elsö ne-

oe,déwe M árucikkre 10 
aá:zalékos fuva.rdíj-ked-

vezmé� adunk. 
Tavaly az is fékezte az eló
szállirtást, hogy elhúzódtak az 
erre vonatkozó tárgyallások. 
Most lcülön megállapodás nem 
kell, mert a kedvezmény áltta
Lános, nd.ncs menaiyiség;ll.ez 
kötve. Reméljük, hogy a tava
lyi lkedvewfilen tapasztalatok
ból partnereink, a vállalatok 
is <tanultak, és nagyobb igyeke
zettel. kapcsolódnak be az elő.. 
szállitásba - fejezte be nyi
la.tkozatát Juhász Miklós, a ke
reskedelmi szakos:mály vezető-
je. 

L. J. 

A székesfehérvári jármúja
ví tó KISZ-fiataljai 4600 forin
tot gyűjtöttek, s mert Fej� 
megye minden iskolája már ka
pott televíziót, így a roékesfe
hérvári Béke téri általáncs is
kolánitk ajándékozták a, ,,selej
tezésre megérett" készülékük 
pótlására. 

Az J:lszaki Járműjavító Uzem 
8. B. osztály KISZ-fiataljai is 
elhatározták, hogy televízióra 
gyűjtenek. De lehetne még so
rolni tovább a többi szolgálati 
hely szocialista brigádjainak 
neveit, és akik elhatározták 
vagy tervezik, hogy bekapcso
lódnak a mozgalomba. 

hogy a szállitó felek nem mél- r---------------------------------------

tányolják eléggé az egyenletes 
leterhelésre irányuló törekvé
seinket. Nem volt kellő vissz
hangja az általunk meg,irde
tet,t szállítási kedvezménynek, 
amivel az elós2Já.l,litásra kíván
tuk ösztönözni a vállalatokat. 
A nyáli és az óS'Zi forgalom 
időszakában már nem pótol
hattuk az elószállitási mulasz
tásokat. 

A jó mezőgazdasági ter
més arra késztetett ben
nünket, hogy háttérbe 
szorítsuk az építőanyagok 
fuvarozását. Nehézségein
ket csak fokozta., hogy a 
vállalatok többsége a hét 
közepére koncentrálta ra-

kodását 
- mondta a szakosztályvezető. 
- Ténylegesen csak keddtől 
péntekig folyt .intenzív rako
dás, de a munkaerőhiány és a 
rakodás gépesítésének viszony
lagos elmaradottsága miatt ez 
nem pótolhatta a folyamatos 
munkát. 

- Hogyan értékeli az áru
szállítási teljesítményt? 

- Bár az eredménnyel nem 
lehetünk elégedettek, a sok ne
hézséget figyelembe véve, azt 
mégis meg kell állapítanunik, 
hogy a 110,6 millió tonna áru 
továbbítása a vasutas dolgozók 
komoly erőfeszítéseit tükrözi 
- hangsúlyozta Juhász Mik
lós. - Különösen érzékelhető 
ez, ha beszámítjuk a de<:em� 
ri rendkívül zord időjárást, 
amely vonalaink nagy részén 
napolGl'a megbénította a for
galmat és becslésünk szerint 
több millió tonnás nagyság
rendű kiesést okazott az áru
fuvarozásban. Tárgyilagosan 
látnunk kell azért belső üzemi 
munkánk fogyatékosságait is. 
Például azt, hogy nem mindig 
a fél vagy az idójárás hibá-
3aból történt az elegyácsor
i:,ás ... Szeretném viszont kü
lön kiemelni 11,2 millió ton
nás tranzit teljesftrnényünket, 
hiszen a 105,7 százalék kiváló 
eredmény. 

A vasút idei terve: 111.5 
millió tonna áru és 395 millió 
utas szállítása. Ez a feladat a 
személyszállítást illetően ki
sebb, az árufuvarozásban pe
dig nem sokkal több a bá7lis
eredménynél. Szakszolgála
taink jelentős része nem fog
lalkozik közvetlenüJ szállitási 
tevékenységgel, nem találkozik 
az utasokkal. De mégis mind
annyiunknak tisztában kell 
lennünk azzal, hogyan függ 
ö�ze a pályák vagy a távköz
lő berendezések állapota a 
gyorsabb, biztonságosabb 
elegytovábbítással. 

Alapvető követelmény, 
hogy az állomások vezetői, 
a kereskedelmi szolgálat 
11olgozói tovább erósitsék 
kapcsolataikat a szállító 

partnerekkeL 

Me/kezdődött 11 Déli-ptily1111dvar titépítése 
Másfél milliárdos beruházás két ütemben - Egységes építészeti komplexum 

A forgalom és a műszak felkészült 

Rödönyi Károly mi
niszterhclyeties, a M.\. V 
vezérigazgatója és Ba�
tos István, a Föváro;;i 
Tamícs elnökhelyettese 
sajtótájékoztatón ismer
tette a Déli pályaudvar 
átépítésének tervét, ii
letve a csomópont kor
szerűsítésének beruházá
si programját. 

A több évig tairtó hatalmas 
munlra elkezdődött. Igaz, most 
még jóformán csak azt veszi 
észre a látogató, hogy az indu
lási oldalon az I. és a II. vá
gány végéből mintegy 40-50 
métert levágtak, és hogy el
tűntek az Utasellátó lángos- és 
!kolbászsütő, szörpöt, süteményt 
árusító bódéi. 

- A pályaudvarnak ezt a 
sarkát lezárjuk: az utasok elől, 
hogy a kivitelező vállalat épí
tői zavartalanttl végezhessék 
munkájukat: a metróhoz csat
laikozó terület kialakítását. Itt, 
a homlokzati üvegcsarnok 
mellett lesz ugyanis a lejárat a 
földalattihoz - magyarázza 
Török István, a Déli pályaud
var pártbizottságának titkára. 

- A márványtáblát, ame
lyet tíz évvel ezelőtt ezen a 
helyen annak emlékére állít
tattunk fel, hogy a budai ön-

kéntes ezred a pályaudvarért 
vívott harcokban 1945. február 
5-9 között átesett a tűzke
resztségen, áthelyeztük a fel
vételi épület középső bejáratá
hoz. Február 13-án ünne-pé
lyesen megkoszorúztuk a táb
lát Budapest fel,szabadulásá
nak 25. évfordulójára ..• 

A régi épületnek különben 
még három éve van hátra. Az
után lebontjáik, hogy átadja 
helyét a jelenlegi 6--ról 12 sín
párrá bővülő vágányhálózat
nak. Közben, persze, felépül a 

teljesen koTszerű, négyszintes 
üzemi épület, s mintegy '1.égy
szeresére növelik a homlokza
ti üve{lcsarnokot. 

Az öreg fűtőház sorsa is 
megpecsételődött: a metró 
budai vonalának üzembe 
helyezése elött (legkésőbb 
1972-ben) lebontják. Sze
repét lényegében a Székes
fehérvárott már elkésziilt 
Diesel-moiorszin veszi ál, 

de itt, a Déliben, a jelenlegi 
TÜKER-telep helyén létesül 
egy úgynevezett műszaki pá
lyaudvar, s a vontatási kiren
deltségnek ott megfelelő mo
torvizsgáló és műszaki kocsi
szolgálati részlege lesz. A sze
mélykocsik ikülsó és belső tisz
títását g,;p ... _'<itik. Modern pá-

lyafennta.rtási tel.ep is létes'!il 4 
jelenlegi helyén, s annak szom
szédságában a mozgóposta kap 
külön kis pályaudvart, megfe
leló épületek!kel, gépesített ra
kodótérrel. 

- A beruházási program tu
lajdonképpen két ütemben va
lósul meg - mondja a pártbi-

, zottság titkára. - Az elsó 
ütem 197 3-ig tairt, s ennek fo
ly1tmán mintegy 300 millió fo
rintos költséggel létre kell hoz
ni azolcat a feltételeket, me
lyek a metró üzembe helyezé
sének időpontjára, a. forgalom 
zavart4lan lebcmyolításához 
szükségesek. Ezután kezdődik 
a második ütem, amikor is kö
rülbelül másfél milliárd fo
rintra növekszik a beruházás 
összege. 

A terv, amit a MAV Terve
ző Intézete készített, szorosan 
illesz:kedik a főváros, illetve 
Buda - ezen belül a Vérmező 
és az Alkotás utca - rendezési 
tervéhez, a közuti köplekedé.sa. 
csomópontok célszerű kialakí
tását szolgáló elkép.zel�ez 
és a vasút fejlesztésének az 
országgyűlésen is elfogadott 
konoepciójáihoz. A második 
ütem kiemelkedó létesítménye 
lesz például az a két torony-

(Folytatás a 3. oldal�) 

A rekonstrukció teljes befejezése után - aVérmező sarkáról nézve - Ilyen lesz majd a 
Déli pá.IyauAvar. 

Új motorvonat a mellékvonalakra ! 

Az új motorvonat és az egyik 2. osztályú kocsija.. 
(MTI Fotó Fehérvári Ferenc felvételei.) 

A vasút korszerűsítési prog
ramja nemcsak a fővonalak 
modernizálását, magasszintű 
technikai fejlesztését írja elő, 
hanem azt is, hogy megfelelő 
ütemben korsrerúsíteni kell a 
mellékvonalakat, a mellék
vonalak vonó- és kocsipark
ját. 

A MAV még 1967-ben két 
magyar és egy csehszlovák 
cégtől ajáruatot kért olyan 
kistengelynyomású motor
kocsi tervezésére, amelyik 
egyaránt alkalmas személy
és tehervonat továbbítására. 
A -versenytárgyaláson 4 Ganz-

alkalmas, összesen 356 ülő
hellyel, de a 800 LE motor
ral felszerelt motorkocsi kü.
lön tehervonatot is továbbtt
hat. A tehervonat nagysága 
40 tengely lehet. A vonat leg
nag1Jot b sebessége 70, illetve 
a beépitett áttételtől függóen 
100 kilométer/óra. Az első két 
szerelvényt rövidesen átadják 
a forgalomnak és Kiskunfél
egyháza-Szentes, valamint 
Szentes és Szolnok között köz
lekedik majd. 

A MAV 1970-ben még R 
ilyen szerelvényt vásárol a 
Ganz-MA VAG-tól. 

MAV AG tervei bizonyultak a 1 ____________ _ 
legjobbaknak, s f,gy a MAV a 
Ganz-MAV AG-nál rendelte 
meg - 21,6 millió forintos 
költséggel - 4 motorvonat, il
letve ..szerelvény prototípusát. 

A meggypiros szerelvényt 
- amely egy motorkocsiból 
és négy mellélk!kocsiból áll -
az elmúlt napokban Budapest, 
Jó=fváros és Kunszentmik
lós-Tass közötti vonalon mt.L 
tatták be a sajtó képviselői
nek 

Amint azt Willmann 
Györgytól, a Ganz-MA V AG 
motorvonat tervezőiroda veze
tőjétől megtudtuk, ez a sze
relvény zárt egységként, sze
mély_ és poggyászszállitásra 

40 munkásév után 
Kiss Sámuel, a dunakeszi 

járműjavító kézbesítője négy 
évtizeden keresztül szállította 
kerékpárjával, majd robogó
jával az üzemi postát. A jár
műjavítóban Samu bácsit so
kan szerették, s az üzem min
den dolgozója jól ismerte. 
Mindenki örült, amiltor mun
kája elismeréséül „Kiváló dol
gozó" kitüntetést kapott. 

Az üzem dolgozói megérd� 
melt pihenéséhez hosszú életet 
és jó egészséget kívánnak. 
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25 éve történt A vasutasszakszervezet 

25 éves történetéból 
L 

Személyvonat indul Vácra 

Az 1970-es esztendő kettős 
jubileuma a magyar vasuta
soknak. Hazánk felszabadulá
sának, s a vasutasszakszerve
zet megalakulásának negyed
százados évfordulója. A ket
tős ünnep alkalmas időpont 
arra, hogy felelevenítsük a 
múltat, emlékezzünk az ered
ményekre, a nehézségekre, de 
a kudarcokra is. Dokumentál
juk annak a tíz- és tízezer 
tisztségviselő1;1ek, aktivistának, 
szakszervezeti tagnak a mun
káját, akik dolgozó társaik 
nevében és megbízásából 
fáradoztak, hogy szervezetünk 
betöltse azt a feladatát, ame
lyet népünk, pártunk elvárt 
tóle. 

A visszaemlékezés csupán 
vázlatos bemutatása annak a 
tevékenységnek, amelyet a 
vasutasokért folytattak előde
ink, s folytatnak a mai akti
visták, társadalmi munkások. 
Egyben köszönetnyilvánítás 
mindazoknak, akiknek része 
van abban, hogy ma szabad 
hazában a szocializmus teljes 
felépítésén munkálkodhatunk. 

A szervezkedés kezdete 

A vasutas dolgozóknak a 
felszabadulás előtt csupán 
ídőszakonként volt valamiféle 
osztályharcos szervezetük. 
Minden legális lehetőségnek 
véget vetett az 1921. december 
22-én titokban aláírt Bethle;i 
-Peyer-paktum, amely ki
mondotta: ,,A fölosztott .vagy 
felfüggesztett szalcszervezetek 
közül a közalkalmazottak, 
vasutasok és postások szak
szervezetei vissza nem állítha
tók." 

De a Szovjetunió hadserege 
a haza szabadságával együtt 
meghozta a vasutasoknak is a 
szervezkedés szabadságát, akik 
éltek is a lehetőséggel. 

Az első legális üzemi szer
vezetek megalakítására nem 
Budapesten került sor. Amikor 
a főváros még német fasiszta 
iga alatt vergődött, 1944 no-

miféle szervezeti formát nem 
örökölt. Keresnie kellett azt az 
utat, módot, amely legalkal
masabb arra, hogy a szervez
kedés jogától hosszú időre 
megfosztott vasutasokat egy
séges szervezetbe tömörítse. 

Az I. kongresszus 

A törekvés nem volt hiá
bavaló: 1945. november 24-én 
a Vasas-székházban összeül
hetett a Vasutasok és Hajósok 
Országos Szabad Szakszerve
zetének első kongresszusa. A 
kongresszus értékelte a vasút 
újjáépítésében, a vasutasság 
összefogása érdekében tett 
erőfeszítéseket. Elfogadta a 
szakszervezet alapszabályát. 
Kimondották határozatilag, 
hogy a tagsági díj a fizetés 1 

százaléka, amelyet hivatalból 
vonnak le. 

A kongresszus megválasztot
ta a központi vezetőség 19 és a 
felügyelő bizottság öt tagját, 
az elnököt, két alelnököt, a fő
titkárt, a titkárt, a jegyzőt, a 
pénztárost, a két pénztári el
lenőrt, a tíz szakosztályi tit
kárt és a hat területi titkárt. 
Ebben az időben a szakszerve
zet taglétszáma már elérte a 
68 ezret. Az I. kongresszus 
nem lebecsülendő eredménye, 
hogy szemben a kisgazdapárt 
próbálkozásaival, a megvá
lasztott vezetőség teljes egé
szében a két munkáspárt tag
jai sorából került ki. 

A fiatal szakszervezet ere
jét kezdettől gyengítették a 
frakcióharcok, s nemegyszer a 
pozíciókért folyó küzdelem, a 
pártok versengése a befolyá
suk növeléséért. Ezek a nehéz
ségek csak emelik az értékét 
annak a hallatlan erőfeszítés
nek, amelyet a kezdeti idők
ben végzett a szakszervezet 
egyrészt a dolgozókról való 
gondoskodásban, másrészt az 
újjáépítésre mozgósításban. 

A második világháború 
alatt a vasút katasztrofális 

A Ntl\fET HADVEZETÖ-
S:EG rendkívül fontos hídfő

helyzetbe került. A közleke- nek tekintette és használta fel 
dést ért károk összege 3,7 Budapestet, Bécs és Dél-Némilliárd pengőre rúgott. Eb- metország kapujának védelból a vasutat ért kár összege mében. Erre utal az a tény is, 
2,9 milliárd volt. hogy a náci egységek a Budai 

A vasút 70 OOO járművéből V' b 
48 880 került külföldre. Az itt-

ur an meg al�kor is köröm-
szakadtáig védték állásaikat, honmaradt járművek nagy ré- amikor már minden kapcsosze használhatatlan volt. A latuk meg&zakadt a külvilágmozd.onyolcnak 60,5, a mQtor- gal. Elszántságuk mindenekkocsiknak és sínautóknak 82,7, előtt azzal magyarázható, hogy a személy- és kalauzkocsiknak 

55,8, a teherkocsilcnak 43 szá- Hi.t!er megígérte: bármely 
zaléka javításra vá, t. Elpusz- áron felmenti őket. A néme. 
tult vagy megsérült a vágány- tele a Führer parancsára va
hálózat 35,6, az alagútak 10,4 lóban mindent megpróbáltak, 
százaléka. hogy a Budán körülzárt erői-

A vasúti épületek 28 száza- ket kiszabadítsák a szovjet 
léka teljesen tönkrement. A 16 hadsereg Budapest köré vont millió légköbmétert kitevő „acélgyűrűjéből", de próbálkoépületekből mindössze 7 mil-
lió maradt használható álla- zásaik sorra kudarcot vallot.. 
potban. 1064 híd és áteresz tak. 
pusztult el 21,5 kilométer 
hosszúságban. Valamennyi 
Duna- és Tisza-híd felrobbant
va. A távbeszélő hálózatnak 
fele elpusztult. 358 biztosító
berendezésből 230 ment tönk
re. A háború végére mindössze 
7000 kocsi és alig 450 mozdony 
maradt futóképes állapotban. 

1945 májusában, júniusában 
a vasút helyzetét a súlyos há
borús pusztítások jellemezték. 
A vasútvonalak helyreállítása 
ugyan már megindult, hiszen 
a vasúthoz való ragaszkodás, 
az élniakarás a felszabadulás 
percétől ott élt a vasutasok
ban'. Alighogy elvonult a 
front, a szovjet csapatokkal 
együtt hozzáfogtak a vasút 
építéséhez, hogy az életet je
lentő közlekedés - bármilyen 
nehézségek árán is - megin
duljon. 

Sem a telefon, sem táviró
összeköttetés nem volt még, 
az egyes állomások, küldön
cök útján érintkeztek, február 
5-én a Nyugati pályaudvarról 
mégis elindult az első mun
kásvonat Vácra. Pár nap múl
va megindult a személyforga
lom Budapest és Szolnok kö
zött. 

(Folytatjuk.) 

• 

Miközben a szovjet kato
náknak Budán pincéról pin
cére, lakásról lakásra kellett 
a fa&iszták ellenállását leküz.. 
deni, Pesten már teljes erővel 
megindult a halott város élet.. 
rekeltése. ,,Elhamvadt Buda
pest a népünk felszabadítá
sáért vívott élethalálharcban. 
Füstbe, vérbe, köanybe borult 
a város. Mint tépett erek tá
tonganak a vízvezetékek csövei, 
hevernek a villany- és távíró
dr6tok, a szétszakadt vasutak. 
Mint tört csontok horpadnak 
a hidak. Ezernyi gránát tépte 
testében alig lobban az élet." 
- írta február második felé. 
ben a !óváros első napilapja, 
a „Szabadság11• 

AZ ESZTELEN ROMBO
LAS, a fasiszták vandál pusz
títása ikövetkeztében a pesti 
nagypályaudvarok és fűtőhá.
zak különösen súlyo&- károkat 
szenvedtek. Az �szaki fűtő
házban - ma Hámán Kató 
Vontatási Főnökség - az „A" 
fűtőház teljesen, a „B" fé!l.ig 

vember végén Szegeden, 1945 ,-----------------------------------------
január elején pedig Debrecen-
ben - az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány székhelyén - már 
megkezdték a szakszervezet 
szervezését. 

A főváros nagyobb részének 
felszabadítása után, a romel
takarítás kezdetével egyidő
ben, kisebb, egymástól füg
getlen csoportok tárgyaláso
kat kezdtek Budapesten a 
vasutas és a rokon szakmák
hoz tartozó dolgozók egységes 
szakszervezetének megszerve
zése érdekében. 

A pesti Duna-part egy része 
és Buda még hadszíntér volt, 
amikor a BSZKRT-dolgozók, 
a szállítómunkások, vasutasok, 
hajósok és gépjárművezetők 
egy kis csoportja (a Kenyér
mező utca 6. sz. alatt) a mun
káspártok felhívására 1945 
január végén, február elején 
megalakította a Magyar Szál
lítási és Közlekedési Munká
sok Országos Szabad Szakszer
vezetének központi szervét, az 
iparági elv érvényesítésének 
.iegyében. Ez a megoldás azon
ban kor�k bizonyult. A 
s=ervezet életrehívói elsősor
ban régi, szervezett dolgozók, 
az illegalitásban is tevékeny
kedő harcosok voltak, akik a 
felszabadulás előtt valami
lyen legális szakszervezetben 
clolgoztak. Egy részük tagja 
volt az 1940-44 között Köz
Uzemi Alkalmazottak néven 
működő vasutas szervezkedés
nek. 

Az önálló vasutasszakszer
vezet alakítására történt kez
deményezések között legszá
mottevőbb esemény 1945 ápri
lisában történt. A volt Vas
utas és Hajózási Klub Csen
gery utcai épületében össze
ült a vasutas kommunista ak
tíva. Az értekezleten megvi
tatták a vasutasok és haióso', 
szakszervezetének megalakí
tásával kapcsolatos tennivaló
kat. Ez azt is je!Emtette, hogy 
ezzel kiváltak a szállítási és 
közlekedési munkások szak
szervezetéből. 

A Szakszervezeti Tanács tá
mogatásával április 22-én vas
utas nagygyűlést hívtak össze, 
amelyen 26 évi kényszerű hall
gatás után megalakult a Ma
gyar Vasutasok és Hajósok Or
szágos Szabad Szaksze1·veze
te. A fiatal szakszervezet sem-

Búszéve 
szakszervezeti bizalmi, tíz éve 

szocialista brigádvezető 
Hozzászólás „A szakszervezeti munka a/appi/lére11 című cikkbez 

Ki:!T tVTIZEDE V:EGZEM 
a dolgozólc bizalmából szak
szervezeti munkámat. Több íz
ben vettem részt esti, vagy 
bentlakásos szakszervezeti is
kolán. Mint szakszervezeti bi
zalmi és mint szocialista bri
gádvezető foglalkozom munka
társaim ügyeivel, panaszaival 
és képviselem 20 főből álló 
csopoi·tomat. Egyaránt figye-
1emmell kísérem politikai és 
szakmai képzésüket. Készség
gel adok felvilágosítást ügyes
bajos dolgaikban. 

Felads.aim közül 1,egfonto
sabbnak az agitációs és nevelő
munkát és a szocialista munka
verseny révén a termelést se
gítő mun,kámat tartom. Mert 
jól dolgozni, versenyezni meg 
kell tanítani a dolgozókat. 

Abban a szerencsés helyzet
ben vagyok, hogy mint szak
szervezeti bizalmi és mint bri
gádvezető egyaránt feladatom 
megismertetni a dolgozókkal a 
munkavédelmi szabályokat, az 
állomás technológiáját, hogy a 
szerelvények időben, kellően 
előfütve és összeállítva kerül
jenek a vonatindító vágányok
ra. 

Célunk a szolgálati helyünk 
éves tervfel.adatainak teljesí
tése, amit negyedéves bontás
ban kapunk meg. Ez határozza 
meg, hogy egy adott tervidő
szakban legfontosabb tervté
nyezói!lJket - menetrendszerű
ség, átlagos terhelés, kocsitao-
tó:z.kodás, árutonna stb. -
men.nyire kell teljesíteni. 

MUNKANK SZOROS KAP
CSOLATBAN VAN az igazga
tóság és a vasút egészének ter
vével. Minden év januárjában 
csoport-, illetve brigádértekez
let keretében készítjük el vál
lalásunkat ci hármas ielsz6 
alapján. 

A munkára vonatkozó vál-

lalásaink megtételéhez a seak
szervezeti bizottságon kívül a 
szolgalati vezető ad segítséget. 
Brigádunk részt vesz a túrok 
közti versenyben, amelyet tíz
naponként értékelünk. 

Az önművelésre vonatkoz6 
vállalásunkban egyrészt szak
mai tudásunk bővítése, az idő
szakos forgalmi vizsgákon az 
átlagos vizsgaeredmény 1-2 
tizedes javítása, egyénileg 
szakvizsgák megszerzése a 
VII., VIII. általános :iskola el
végzése, szakszervezeti vagy 
párt politikai iskolán való to
vábbképzés szerepel. 

Bizalmi csoportom tagjainak 
többsége fegyelmezett, szorgal
mas dolgozó. Az elóforduló 

ri véleményemet. Viszont 
en is xendszeresen tá-
jékoztatom a dolgozók 
hangulatáról. Csoportunk 
rendszeresen o1vassa a M.agyar 
Vasutast. 1970-tól áttértünik az 
előfizetéses rendszerre. 

Munkámat nemcsak dol.gozó
táxsaim, hanem a szolgálati 
felsőbbség is elismeri. Több
ször ikaptam Kiváló Dolgozó 
kitüntetést és 1963�ban a Szo
cialista Munkáért Erdemér.met. 

CSOPORTOM BIZALMÁT a 
továbbiakban is odaadó, JO 
munkával igyekszem lmérde
melni. 

Kósa János, 
Miskolc, Tiszai pn. 

kisebb hibákat igyekszem jó .-------------
szóval, baráti hangnemben 
megszüntetni. Húszéves szak
szervezeti munkám alatt sok 
emberrel keUett dolgoznom, de 
minden dolgozóhoz megtalál
tam a megfelelő elvtársias 
hangot. 

A HAVONKÉNTI CSO-
PORTMEGBESZÉL:EST a szo
cialista brigád értekezlettel 
együtt tartjuk. Ott minden bri
gádtag beszámol szakvonali és 
társadalmi munkájáról. Bri
gádnaplónk a kollektíva életé
nek tükre. Beírjuk az eredmé
nyeket, de beírjuk az esetle
ges hibákat is. 

Csoportom minden tagja 
szervezett dolgozó, tagdíjukat 
rendszeresen fizetik. Munká
mat segítik a csoportban dol
gozó párttagok és azok a szak
szervezeti tagok, akik szívesen 
és lelkesen végeznek társadál
mi munkát. Kollektívánk több 
tagja részesült Kiváló Dolgozó 
és ennél magasabb kitüntetés
ben. 

Beteg 
rendszeresen 
A szo.lgá,l.a,tli 

munkatársainkat 
meglátogatjuk. 
vezető kiké-

Dicséretet 

érdemelnek 
Az elmúlt időszak zord idő

járása ellenére is a tapolcai 
vasutasok mindent megtettek 
azért, hogy állomásukon ne 
álljon üres, kihasználatlan va
gon. Amikor a tapolcai erdé
szet üres kocsikat kért, Szukics 
József főintéző, állomásfónök 
Gotthárd István szakszerveze� 
ti bizottsági titkár, Csiszár Já
nos és Szívl,er Ferenc váltó
őrök lapátot ragadtak és -
félcipőben - kiásták a hóban 
álló üres vagonokat, majd 
egyenként kézi erővel tolták 
oda a rakterületre. 

Reggeltől délutánig tartott 
a munka a hóviharban. De az 
igényelt 6--8 üres vagont meg
rnkhatta az erdészet és a leg
közelebbi tehervonat már vi
hette is azokat Budapestre. A 

négy vasutas önfeláldozó mun
kája dicséretet érdemel, 

Bognár Károly 
Tapolca 

lerombolva, a mozdonyok és 
berendezések felrobbantva. A 
Keleti é!! a Nyugati pályaud
var, Rákosrendező, Józsefvá
ros és Ferencváros vágányhá
lózatában alig akadt néhány 
használható vágány, berende
zés. Ilyen állapotok fogadták 
mindenütt azokat a vasutaso. 
kat, akik Pest felszabadulása 
után mindennap rendszere;-en 
bejártak szolgálati helyükre. A 

forgalmi osztály példáut már 
január 19-én megkezdte mű
ködését. A romok eltakarítása, 
az elhagyott állomások bené
pesítése azonban felsőbb uta
sítás nélkül is megkezdődött. 
Azokban a nehéz napokban 
mindenki tudta: vasútról, for
galomról addig nem lehet szó, 
amíg a sínek felszaggatva, a 
hidak, mütárgyak felrobbant
va, a pályaudvarokon kocsi.. 
és mozdonyroncsok egymás 
hegyén-hátán vannak. 

· A helyreállítás főként arra 
irányult, hogy a felrobbantott 
hidak helyett ideiglenes áthi
dalásokat készítsenek, a nyílt 
pályat és néhány állomási vá
gányt ha;ználható állapotba 
helyezzenek. A lerombolt szol-. 
gálati helyek és berendezések 
helyreállításánál bizony nem
egyszer nagy találékonyságra 
volt szükség ahhoz, hogy a 
forgalom megindulásának mi
nimális feltételeit biztosíthaS
sák. 

A FELSZABADULT OR· 
SZ;\GRtSZBOL január végén 
már mindennap érkezett élel
mi;zer az éhező Budapestnek. 
Pedig a vonatok fogadása még 
Scik veszéllyel járt. A németek 
ugyanis a Pestre érkező szerel
vényekben a szovjet hadsereg 
utánpótlását vélték, ezért ha 
mozgást észleltek a pályaud
varokon, Budáról aknával lót. 
ték a pesti oldalt. lgy történt 
ez ;anuár 31-én is, amikor Kő
bánya-Alsó felól a Nyugati 
pályaudvarra tartott egy 16 
vagonból álló tehervonat. Mi
vel a mozdonyvezető a bom.. 
bák-tól, lövedékelm:ől felszaba
dult palyatesten nem látta 
biztonságosnak a behaladást, 
az Allatkert; sarkánál megállt 
és leszállt a gépről, hogy tájé
kozódjon. Alig tett meg né
hány méter,t, alknák csapódtak 
be a mai Dózsa György úti 
aluljáró környékén. Szeren
csére a rnozdonyszemélyzet
ből senki sem sérült meg s a 
szerelvényben sem keletkezett 
kár. 1gy az aknatűz befejezése 
után; a Nyugati do1gozóinak 
segítségével óvatosan bejár
haMaik a III-as rafktárhoz ahol 

nyomban megkezdődött a 

Békés megyéből érkezett éLel
miszer kirakása. 

A szovjet badiforgalom le
bonyolítása és a létfontosságú 
élelmiszerszállítmányok mel
lett február e!só napjaiba,n 
máT napirendre került a poL 
gárí személyszállítás is. A pes
ti üzemeknek. a termelés 
mielőbbi megindításához mun
káskézre volt szüksége. A vas
utasokra várt az a feladat, 
hogy biztosítsák a Pest kör
nyékén lakó munkások be- és 
kiszállítását. Foik:ozódott a:,: 
igény a távolsági közlekedés 
iránt is. A Keleti és a Nyuga
ti p�yaudvaron minden nap 
nőtt azoknak a száma. akik 
vidékre szándékoztak utazni. 

A MAGYAR VASUTASOK, 
munkások és tisztviselők, csá
kánnyal, lapáttal - kinek mi 
jutott - dolgoztak a pálya
testeken, a pályaudvarokon. a 
fűtőházakban és a javítómű
helyekben, hogy a megbénított 
vasutat életrekeltsék. Hogy 
rongyos volt a cipó, húím.yos a 
ruházat, elégtelen az élele.m, 
kí törődött alckor ezzel? Min
dent kárpótolt a munka ered
ménye, a kollektív alkotás si
kere. Nekik, a helyreállítás 
névtelen hőseinek köszönhető, 
hogy napról napra nőtt a 

helyreállított vasúti pályáik 
hossza, a megjavított kitérők, 
újjáépített mozdonyok és vas
úti kocsik száma. Az ő áldoza
tos mwn.lcájuk és a szovjet 
hadsereg vasúti osztagainak 
segítsége tette lehetővé, hogy 
1945. február 5-én a Nyugati 
pályaudvar és Vá<: között el
indult az első munká.svonat
pá,T. Mintha megismétlődött 
volna a történelem. Ismeretes 
ugyanis. hogy 1846-ban, az el
ső gőzüzemű vasútvonal is 
Budapest-Vác közöbt nyílt 
meg. 

AZ EISO MUNKÁSVO-
NATPART másnap, harmad
nap újabbak követték, majd 
- Budapest-Ceg!éd-Szolnelk 
köz.ött - a távolsági forgalo,m 
is megindult. Február 15-én, a 

628. számú vonat Szolnokon 
át Debrecenig első ízben to
vábbított postai levélzárlatot. 
Február második felében a 
Keleti pályaudvar és Gödöl
lő, valamint Aszód és Hatvan 
között is fogalomba helyeztek 
két személyvonatpárt. A sze
mélyszállító vonatok napi vo.. 
natkilométer teljesítménye eb
ben a hónapban már eléiite a 
2337 vonatkilométert. 

Visi Ferenc 

PRESSZOKAVe, KAKAO, HIDEG UD(Tö ITALOK, 
BUFEARUK, CIGARETTA, LEVELEZOLAP, BELYEG. 

Az utasok gyors kiszolgálását biztosítják 
a pályaudvari automaták 
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ANKÉT A TECHNIKA HAZABAN 

A iÍatal mérnökök hel -vzetéröl 
A jubileum tiszteletére 

., 

taná�skoztak 

- Na, itt sem lesz sok sze
rencsém! gondoltam ma
gamban, amikor sorra kopog
tattam a békéscsabai csomó
pont különböző hivatalos he
lyiségeibe. Az állomásfőnök 
tanulmányi szabadságon volt, 
a párttitkJár - úgyszintén. A 
szakszervezeti bizottság titká
ra értekezleten. Kádár Pál pá
lyafenntartási fónökben, Nagy 
Zoltán állomásfőnök-helyet 
tesben, valamint a fűtőházi 
vezető mérnök, Fülöp Imrében 
azonban kitűnö partnerekre 
találtam. 

A vasútnak szüksége van a 
jól képzett és jól dolgozó fia
tal mérnökökre, s ahogy tel
nek az évek, ez az igény csak 
növekedni fog. Évről évre több 
és több feladat vár az ifjú mű
szakiakra, hiszen 1975-ig kor
szerűsíteni szeretnénk a vasúti 
törzshálózatot, s ez mintegy 
220 állomáson már az új, mo
dern biztonsági berendezések 
felszerelését jelenti. 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület rendezésében a íia-

tal vasútrnérnökök helyzetéről 
tanácskoztak a Technika Há
zában. Urbán Sándor, a Vasúti 
Főosztály 9. szakosztályának 
vezetője előadásában hangsú
lyozta, hogy ha eredményesen 
akarunk dolgozni, akkor fel-
tétlenül szükséges, hogy a 
munka szervezését i!letöen 
gyökeres változás tö,·ténjék. 
Ha ez nem valósul meg, ak
kor hiába importá.Jun,k drága 
berendezéseket és hiába akar
juk modernizáJni a vasutat, 
nem fog menni. 

Van még javítanivaló 

- Hosszú évekre el va... 
gyunk látva munkával 
folytatta Urbán Sándor. 
- Helytelen lenne azonban, 
ha csak előre néznénk. Nem 
árt visszapillantani az elmúlt 
időszakra, és megvizsgálni fia
tal mérnökeink eddigi tevé
kenységét. 

nökség: Vagy később kapjuk 
meg, vagy egyál,talán nem az 
új berendezések műszaki do
kumentációját. Igy nem tu
dunk felkészülni azok fogadá
sára. 

Szabó László, Szombathely: 

hogy az egyes problémákat 
megbeszéljük. A meghívásnak 
csak a szegedik tettek eleget. 

Lesz változás 

Kevés a munkaerő 

A hozzászólások után a szak
osztályvezető válaszolt a kér
désekre, és egyben az írásban 
beadott hozzászólásokra is. A 

vitában és az írásos anyagok
ban az erkölcsi megbecsülés és 
az anyagi ösztönzés hiányát, a - Ha a tavalyi eredmé
nem kellően körülhatárolt nyekról beszélünk, jobb ta
munkaköröket vetették fel, és lán, ha előbb az eredményte
azt, hogy kevesen vannak fia- lenségról szólunk kezdte 
talok felelős beosztásban. De Kádár Pál. - Nálunk például 
megemlítették, hogy sokszor krónikus a munkaerőhiány. 
gátolja az előrehaladást az Tavaly az engedélyezett lét
idősebbek pozícióféltése. A számunk 790 fő volt, de az év 
szakosztályvezető elvtárs sze- végén csak 676-an dolgoztunk. 
rint ezek a. problémák való- S a hiányzók mind fizikai 
ban fennállnak, előfordulnak, munkások voltak. Akad a fő
De nem általánosak. Emlékez- vonalon olyan szaka$zunk is, 
tetatt an·a, hogy a jelenlegi ve- ahol csupán három (!) mun
zetó gárda szintén fiatal. Né- kás dolgozik. A termelöszövet
hány évvel ezelőtt még ők ve- kezetek egyre jobban húzzák 
tettek fel hasonló aggodalma- vissza az embereket. Na de ta
kat. lán a nemrég megígért bér-

mét a szót Kádár Pál. - Az 
őszi méréseknél sok helyütt 
javulást állapítottak meg, bár 
a fővonal állapota romlott. 
Emiatt aztán el is estünk a 
kiváló főnökség címtől. 

- A tervet általában mi ís 
teljesítettük - hangsúlyozta 
Nagy Zoltán. - A legtöbb mu
tatónk 100 százalék íelett van, 
csak a helyből induló teher
vonatok százalékaránya csök
kent jelentősen. S már sorolta 
is az adatokat. Ezekből kiderül, 
hogy a tranzitforgalom emel
kedett, az átmenő vagonok es 
a helyből induló kocsik száma 
pedig csökkent. 

A gazdasági mutatókat 

túlteljesítették 

A változásoknak több oka 
is van. !gy például az autó
közlekedés egyre növekvő ka• 
pacitása, a határállomások ja
vuló rakodómunkája, s nem 
utolsósorban az a tény, hogy 
az ú.j szolnoki teherpályn.udvar 
mind nagyobb mértékben te-
hermentesiH Békéscsabát. 
Ugyancsak befolyásolta az 
eredmények alakulását az a 
körülmény, hogy tavaly az elő
szállítások elmaradtak, az év 

végén viszont sokszor nem 
volt üres kocsi. 

- A gazdasági mutatókat 
egy kivételével mi is túltelje
sítettük - vélekedett Fülöp 
Imre -, s erre törekszünk 
1970-ben is. Ránk azonban még 
egy külön feladat is vár. A 
tervek szerint a következő öt• 
éves tervben végrehajtják a 
Budapest-Békéscsaba vonal 
villamosítását, s az előkészü
letekhez már most hozzá kell 
kezdenünk. 

A feladatok természetesen 
nem csökkennek az allomáson 
és a pályafenntartásnál sem. 
Az utóbbiak áttérnek a nagy
gépes vágányszabályozásra A 
csomópont mindhárom mun• 
1cahelyén egyébként a felada• 
tok végrehajtása, sót, túltelje. 
sítése zömmel a szocialista 
brigádokra vár. 

A pályafenntartásnál a Kos
suth brigád már 1967 óta 
aranykoszorús, s az idén újabb 
két brigád szerezheti meg ezt 
a kitüntetést. Az állomás 484 

fővel dolgozó 28 brigádja kö
zül eddig 7 zászlót, 9 bronz-, 
3 ezüstjelvényt nyert, 9 pedig 
először indult harcba a meg
tisztelő címért. 

Dobó István - Meg kell áUapítani, hogy 
még a mai műszaki színvona
lon is gyakoriak a hibák. Bé
késcsabán például 1969-ben 
végeztek el olyan munkákat, 
amelyeket az átadáskor. 1963-
ban kellett volna. Cegléden a 
fénysorompókat azért adták át 
késve, mert nem vo1t megfe

Három éve végeztem. Jónak 
taJrtom azt, hogy a fiatal mér
nököket má,r a kezdet kezdetén 
önálló feladattal bízzák meg. 
Soknak tartom azonban a két
hónapos forgalmi gyakorlatot. 
Tanuláshoz a két hónap meg
felelő, de ahhoz, hogy az iro
dában ülve ismerkedjünk a 
forgalom irányításával, elegen
dőnek tartanék k.ét hetet is. 
Lehet, hogy azévt, mert vidé
ki vagyok, de én is úgy érzem, 
hogy nincs meg a kellő fejlő
dési lehetőség. S ez vonatkozil_;; 
a fizetésre is. 

Az anyagi problémákra vá- rendezés valamit javít a hely-
laszolva, elmondotta, hogy az zeten. :-' ---------------------------� 

lelő szakember. 
- Elterjedt az a téves né

zet, hogy a hibákat csak ki
javítjuk, de nem keressük a 
kiváltó okokat. Erre is van 
„magyarázat", s ez helyenként 
változik. Van, ahol a koráb
ban elkövetett hibákat próbál
ják elkendőzni, másutt úgy 
gondolják, hogy elég egy mű
szerész, az majd kijavítja. Pe
dig nem elég! Mérnök kell, 
minél több. 

A fiatal mérnökök - hang
súlyozta az előadó - csak ak
kor találják meg számításukat, 

Móczár László, Távközlő 
Fenntarlási Főnökség: Az alőt.. 
tem hozzá.szóló vidéki kollégá
imnak, a.kik úgy érzik, hogy 
hábtér>be szocírt:já:k és elmyom
ják őket, csupán egy példával 
válaszolnék A budapestiek és 
a vidékiek közötti civódások 
megszüntetésére meghívtuk a 
vidékieket főnökségünkhöz, 

átlagbér-gazdálkodásról a vas- - Mi sem állunk sokkal 
út áttér a bértömeg-gazdálko- jobban tette hozzá Nagy 
dásra. Ez több lehetőséget Zoltán. - Nálunk pillanatnyi
nyújt anyagi szempontból. Meg lag 68 fő a hiány. Ennek tud
kell szabadulni minden feles- ható be például, hogy az idén 
leges, nem oda való, munká- még egyszer sem tudtunk há
já,t rosszul végző szakember- romnál több tartalékkal dol
től, s ha a helyi vezetők jól él- gozni. 
nek jogaikkal, akkor a fiatal, - s akkor mit szóljunk mi megfelelő munkát végző mér- _ vetette közbe Fülöp Imre. 
nökök anyagilag elégedettek _ Nem elég, hogy mi is létlesznek._ • .. .. . számhiánnyal küzdünk, még a Annyi_ mernokünk . nincs, környező vonalakra is ne
ame�nyi . kellene - fe3ezte be 

I 
künk kell biztosítani kisegító'!rban Sanrlor. - Ezert ő ,s azt ket. Sót, még a forgalomnak Javasolta, hogy a megoldatlan is kölcsönadunk embr.reket A feladato�at 'J?ályázat formájá- legutóbb kettő ott is r�gadt.' ban ad3ak ki, s ez meghozza . .  

majd a kívánt eredményt. I · - N� persze, ami _igaz, az 
igaz, mindezek ellenere nem 

Zsoldos János állunk rosszul - vette át is-
ha ehhez megfelelő támoga- r---------------------------------------
tást kapnak. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy a közvetlen fő
nökök befolyásolják legjobban 
a fiatalok munkahelyi közér
zeténelc alakulását. Van rá jó 
példa: Miskolc vagy a KÖZ
ponti Főnökség. De bőven akad 
rossz is. Az utóbbit talán leg
jobban az Jl;pítési Főnökség 
szolgáltat;ia. Négy éve külön 
ankétot tartottunk részükre. 
Rengeteget panaszkodtak a fia
talok a. szervezetlenségre, az 
idejét múlt módszerekre, és 
úgy érezték, hogy háttérbe szo
rították öket. Négy év hosszú 
idő, de az eltelt időszakkal nem 
áll arányban a főnökség fej
lődése. Lényegében nem léptek 
előre. Bizonyítja az is, hogy az 
akkori fiatal mérnökök. legtöb
je már hátat fordított az Jl:píté
si Főnökségnek. 

A vidékiek nelyzete 
A bevezetéií előadás után hoz

zászólások követke-ztek: 
- Naiv voltam, amikor mint 

mérnök kiléptem az egyetem 
kapuján - mondotta elsőként 
Bede Zoltán miskolci mérnök. 
- Azt hittem, kutatással, fej
lesztéssel és tervezéssel foglal
koohatom majd. Ebből azon
ban semmi sem valósult meg. 
Ugy gondolom, ·azért, ment vi
déken dolgozom. Az lenne a 
javaslatom, hogy a kisebb ka
liberű tervezési munkákat ad
ják ki a vidéki mérnököknek. 
Vagy pedig egy-egy feladat 
megoldására hirdessenek or
szágos pályázatot. A beérke
zett pályaművek közül ki le
hetne v,álasztani a l(ilglnegfele
lóbbet. 

Baracza Mátyás, Miskolc: 
Két éve végeztem. Ugy érzem, 
hogy jobban tudnék fejlődni, 
ha a továbbképző tanfolyamok 
alaposabbak lennének, és egy
re inkább kapcsolódnának egy
egy megha,tározott témához. Az 
önképzés nem ad kellő maga
biztosságot. Ezért is vélem 
szükségesnek, hogy a tanfo
lyamok m.inöségben változza
nak. 

Gombás Lajos, Pécs: A vas
út fejles21tése, amit a beveze
tőben a szakosztályvezető elv
társ említett, valóban ad pers
pektívát. Viszont tőlünk a két 
éve belépett hat mé..-nökből 
már hárman e!Jtávoztak. 
Ez a mondottaln1ak az 
ellenkezőjét bizonyítja. Gyen
ge a műszerparkunik mi
nősége é� rengeteg az admi
nisztrációs munkánk. 

Bögös László, Jobbparti Fö-

Megkezdődött 11 Déli pály1111dv11r átépítése 
Másfél milliárdos beruházás két ütemben - Egységes építészeti komplexum 

A forga!om és a műszak felkésziilt 
(Folytatás az 1. oldalTól.) 

ház - 21, illetve 31 emelettel 
-, amely a pályaudvar 1!égy
szintes üzemi épületének V,ér
mezö jelöli oldalán emelkedik 
majd. 

A MAV-nalk ebben az úgy
nevezett köz;ponti intézeti szék
házában különböző hivat.alok, 
tudományos mrez,etelk kapnak 
helyet. Ide· kerül a gépi adat
feldolgozó, a Szabványügyi 
Hivatal, a vasút tájékoztatási 
központja. 

Az új épüil.etekben rtermésze
,tesen minden olyan SZJOJgálta
ólást meg;tal:áílnak az utasok, 
amelyak a kultur,á,1,t uta
zás felJliételeiliez tartoznak, 
- étterem, fodrászat, virág
üzlet postahivatal, IBUSZ uta
zási iroda stb., - és a vasút 
dolgozóinak is korszerű mun
kahelyei, öltöző, fürdő, étkező 
helyisége,]< lesznak itt. 

Az építkezés idején persze 
sok nehézséget kell legyűrni 
a Déli pályaudvar vasutasai
na'k. Hogyan fogadták a nagy
arányú építkezés hírét? 

Már most, a két vágány rö
vidítése is nehezítette szolgá
latunkat: hosszabb szerelvé
nyeket az I. és a II. vágányra 
nem fogadhatnak (az érkező 
vonatok utolsó kocsijai nem 
.,lépnek le" a szigetelt sínről), 
s az utasokra is még több fi
gyelmet kénytelenek fordítani. 
A pénztárakat az üvegcsar
nokból ideiglenesen át kell te
lepíteni az Alkotás utcai ol
dalra, az úgynevezet fűrész
fogas kijárókhoz, és még szá
mos hasonló problémával néz
nek szembe. 

Javulnak 
a munkakörülmények 

- Állomásunk dolgozói fel
készültek a megnövekedett 
feladatokra - mondja Török 
István és szavait a pályaudvar 
szakszolgálati vezetői is meg
erősítik. - Abban minden itt 
dolgozó vasutas egyetért, hogy 
a Déli rekonstrukciójára nagy 
szükség van. A szolgálat minél 
töl,életesebb ellátásának mód
szereiről - az új körülmények 
figyelembe vételével - már 
szó esett a legiu tóbbi párt- és 

szakszervezeti taggyűléseken, 
műszaki konferenciá<kon, illet
ve a termelési tanácskozáso.. 
:k;on. 

Nagyra értékelik azt is, 
hogy az építkezések eredmé
nyeként végül munkakörülmé
nye& - szociális és kultúrá.lis 
helyzetükkel együtt - lénye
gesen javulni fognak. A párt
és szal<szervezeti vezetők pe
dig, teljes egyetértésben a 
szakszolgálatok irányítóival, 
felelősséget éreznek az.ért, 
hogy a fűtőház szanálásával 
egyidóben minden vontatási 
dolgozó sorsa megnyugtatóan 
alaikuljon, áthelyezésüknél 
egyéni érdekeiket is figyelem
be vegyék. 

A távlat ismeretében 
A kidolgozott tervek meg

valósítása során a tervezo"'k és 
a kivitelezők is készek minden 
tőlük telhetőt el'követni, hogy 
a lehetőséghez mérten minél 
zavartalanabbul végezhessé'k 
munkájukat a forgalmi és a 
műszaki szolgáJat dolgozói -
halljuk Patakfalvi Lászlótól, a 
MAV Tervező Intézet főmér
nökétől és Kővári György fő
tervezótől. - Részben e7..zel 
függ össze, hogy a MA VTI 
munkatársainak az a kollektí
vája, amely a Déli pályaudvar 
rekonstrukciójával foglalkozik, 
itt rendezte be műtermét -
mondhatnánk: főhadiszállását 
- az érkezési oldalon, az öreg 
fűtőhál'..zal szemben. !gy állan
dóan a helyszínen tartóZlkod
hatnak. 

A műteremben dolgozó 
szakemberek munkájáról ezt 
mondja Kővári György, aki 
annakidején a Déli hom1ok7,ati 
üvegcsarokát is tervezte: 

. - A tervezés folyamatos. A 
tervek egy része már végleges, 
amit a legifelsőbb szinten min
den illetékes elfogadott, de 
ezen a fó terven belül vanna'k 
még nem végleges részlettier
veink is, amelyek még ezután 
kerülnek jóváhagyásra. A leg
lényegesebb ebben a munká
ban, hogy ami a Déli rekonst
rukciójánál történik, az az 
egész egy egységes építészeti 
ko•npozició. vagyis: énítkezés 
mai elvek szerint, leorszerú 

módszerek.kel, eszközökkel, 
anyagokkal, jól átgondolt és 
hosszú évekre meghatározott 
távlat ismeretében. Csopor
tunkban valamennyi szakág 
képviselve van - gépész,et, 
statika, építészet stb. - és 
ahhoz is megvannak a felté
telek, hogy öss2Jhang,ban dol
gozh.assun,k azzal az út- és 
térepitési folyamattal, amit a 
főváros végeztet ezen a kör
nyéken. Igaztalan az a men
de-mo-nda, hogy a MAV ter
jeszkedése miatt kipuszt!tjuk 
a Vérmező fáit, bokrait. Mi
attunk egyetlen fa sem lesz 
kivágva, mivel a Vérmező kis
mértékű megcsonikítása az út
rendeoés miatt történik. Ellen
ben kijelen1ihetem, hogy a 
MA V életében ilyen egységes, 
egész építészeti komplexum 
megvalósítására eddig még so
ha nem került sor . .. 

Módosítások mellózve ! 

Izgalmas, szép feladat a w.s
utas tervezők szempontjából a 
kivitelezók.kel és más tervező
vállalatok kollektívá,ival ki
alakítani a lehető legszorosa]jb 
együ>btnnűdcödést. A metró -
amely elkerülhetetlenné tette 
a most kezidódő munkát - az 
UVATERV szakernbereinek el
képzel-ése szerint épül. A Déli
nél kialakuló közúti közleke
dési csomópontot és a teljes 
úthálózatot a BUV ATI és a 
FOMTI tervezte. A MAV Ter
vező Intézete által kidolgozott 
tervek megvalósítója a KÉV, 
amely még vagy 70-80 alvál
lalkozót foglalkoztat. A jól 
megszervezett koordináció is
meretében - sok keserves, ré.. 
gebbi tapasztalat nyomán -
most határozotitan jelentik ki 
a MA VTI szakemberei: - A 
Déli rekonstrukciója során 
végre elérjük, hogy nem lesz 
szükség a munkát zavaró terv
módosításokra ... 

S ez - ha valóban így lesz 
- csakugyan hozzájárul ah
hoz, hogy a vasút forgalmi és 
műszaki dolgooói az építkeres 
időszakában is nyugodtan, fe
gyelmezetten végeZJhess&: szol
gálatukat. 

Kovács József 

Debreceni képriport 

Debrecen állomáson február 1-én készült el az első korszerű 
poggyászmegőrző. 

Debrecen áUomás oktatótermében egymillió forintos költ• 
séggel oktatási célokat szolgáló, teljesen modern terepasztal 
készült. 

(Laczkó Ildikó kép--iport;a.) 



MAGYAR VASUTAS 1970. FEBRUAR 18. 

Hanyagság� felelő tlenség ! 

vagy n•ind a ke�.tő ? 
Az újítók erkölcsi 

és anyagi elismerése 
Sokszor elmondtuk és leír- balesetek kirizsgálási rend- a jegy:ökönyve=és is a jár-

tuk, de nem elégszer: az úze- szerének megváltoztatása, a 111;,jat•itó feladata." Az ú_;í,ói alkotótevékenysé1; 
mi balesetek megelózésének s:akszernezet jogkörének nö- A példa nem egyedülálló, eredmenyeként olyan értékes 
fontos feltétele, hogy minden 1,.,1ése, a sérült dolgozókra mert szinte szóról..szóra műszak; és üzemszervezési 
balesetról tudomást szerez- hátrányos vállalati intézkedé- ugyanez történt Kőbánya- "�egoldások �z_ületnek, a1;1�-
2ünk, feltárjuk nz elóidézó sel, megelőzése indokolta. En- hizlaló állomáson, ahol a Híd- lyek felhasznalasa, me�valos1-
okokat, körülményeket, azo&. nek ellenére még a súlyos ka- építési Főnökség dolgozójával tá�a hasznos gazdas_a_g, er�d
tárg_vi és személyi tényezőit, tegóriába tartozó baleseteknél fordult elő _ azonos körül- ; menyeket hoz. Az UJ,tól; er
s a műszaki, gazdasági veze- is elófordul, hogy a vizsgála- mények között _ csonkulásos I 

demet szerez��k . arra, hog
_
y 

tökkel együtt hatékony intéz.. tot csak felszólításra kezdik baleset. Mindkét helyen a I 
megfelelő . 

erkolcs, -
elismeres

kedéseket tegyünk hasonió meg. Ez többnyire a forgalmi szalasztott kocsi okozta a bal- , ben, •�letve � has�nos ered
balesetek megelőzésére. szakszolgálatnál jellemzó és esetet. 11�enytol. fug_go a?!-yag, el,sme-

a VUSZ 5. §. 3. a. pontja a lél!etően mutatja, hogy a mű
műszaki fejlesztéssel hivatás- szaki fejlesztőktől nagyobb kö
szerúen foglalkozók és az e vetelményt kérnek a kitünte
kategóriába nem tartozók ré- tés aclományozásánál, mint 
szére. Az alábbi táblázat szem- az egyéb újitóktól. 

Hasznos eredmény 
alapján 

1\-túszaki fejlesztéssel 
hi\·atásszerüen nem hi\·atásszerúen 

foglalkozók 
bronz 
ezüst 
arany 

400 OOO Ft 250 OOO Ft 

Ennek elősegítését célozza olyan esetekben, amikor a sé- A SZOT X. Plénuma alá- resben (S . r_eszesul;enek. 
800 OOO Ft 500 OOO Ft 

az üzemi balesetek bejelenté- rült más szolgálati hely dol- húzta, hogy harcol ni kell .,a _ Az uiitasokra vonatkozó 
sére, nyilvántartására és vizs- gozója. Az indoklás rövid és minden áron te,·melni" s::em- "7/1968- (XII: 19-) . Korm . . s�. 
gálatára t•onatkozó 3/1967. tömör „nem a mi emberünk, lélet ellen és „bátrnn szembe "':nd· 4· §-a k1!11°I;dJa : , .az_ UJl
(VlI. 21.) SZOT számú Sza- vizsgálja a honos szolgálati kell szállni az olyan nézetü taSt .h�sznoSito,v_a�lalat koteL�s 
bályzat, amelynek kiadását a hely". .,szakemberek/Gel'', akik csak a� u1itót _az u�•tas has;:;noS,

1.600 OOO Ft 1.000 OOO Ft 
Díjazás alapján 
bronz 
ezüst 
arany 

U OOO Ft 
26 OOO Ft 
<l-t OOO Ft 

10 OOO Ft 
17 OOO Ft 
30 OOO Ft 

Súlyos mulasztás 
a termelést tartják feladatuk- tasa f�lytan eloallott !•asz,�os A magasabb fokozatú ki lün
,,ak, vagy csak a gazdasági er�d.menynelc m_egfele,Zo erko(- tetés adományozásánál a ko
mutatókat ellenőrzik az üze- CSI �s anyag, el,smeresben re- rábbi kitüntetés alapját képző 

Gyakori még a �i�álat el- balesetről jegyzőkönyv nem mekb,m, de hogy a baleseti szes.tem". . . . • hasznos eredményt, vagy kifi-
htizódása, sőt csurese-csava- készült, mert a pályamester, a helyzet alakulása, a kötelező A_ 1:a�z':ositá_s�al egy,deJuleg zetett díjat is figyelembe kell 
rása amellyel a felelősséget a főnökség biztonsági megoi- előírások, intézkedések betar-

1 
az u!1!0

„
kéréser� �� kell adm venni. 

sJrültre igyekeznek hárítani, zottja és a munkavédelmi fel- tása és végrehajtása hogyan fz
1 �Jitoi „ tanu�itvanyt. Ez�n A feltételeket teljesitó dol-

illetve a balesetért felelős ve- ügyelő - mint ahogy ezt a megy azzal nem törődnek." e . ke�l _tun�etm azt a szol!(a- gozókat a létszúmban tartó 
zetőket a következmények vi- területi bizottság munkavédel-

' lat, fonokseget, amely a Ja- szolgálati fónökség minden év 
selése alól felmenteni. Egye. mi felügyelőjének utólagosan levonni a tanulságot vaslatot eifogadta, az újító ne- január 15-ig a szolgálati út 
sek számára az sem jelent bevallották - a sérüLtct le_ vét, az újítás tárgyát, a ke- betartásával a Vasúti Fóosz-
alrnr!ályt, hogy ezzel a sérültet beszélték a jegyzőkönyv fel- Azok a lapok, melyre a letkezett hasznos eredményt és tály 1. szakosztályához köteles 
törvényes jogai érvényesíté- vételéről. Ugyanez a dolgozó SZOT X. teljes ülése határo- a kifizetett újítási díj összegét. felterjeszteni .  
sében hátránvos helyzetbe 1969. október 1-1-én úti zatának fenti sorai íródtak, Ezzel az újító igazolni tudja, 

A Kiváló újító kitün-
l -"'- Í 'f d z h b 1 t t d t · k" 1 t' t d . t ' 1 t ' b  hogy olyan műszaki, vagy 10=. Az is e o or u ,  ogy a a ese e szenve et , arru- ·oze ,z esz en o av a a an tetésben 1·és=esiilt dol_oo.-
baleset jegyzőkönyvi felvéte- ról szintén nem vettek fel már megsárgultak, de a meg- üzemszervezési megoldáSt pro- zónak a kitüntetés eve-
lének elmulasztása miatt a sé- jegyzőkönyvet. Kajári József állapítás, a gondolat igazsága dukált, amely hasznos ered- ben hat napi jutalom-
,·iilt dolgozó táppénze a meg- pályamester és Ambrus Lajos, sajnálatos módon ma is te!- ménnyel járt. szabadság, ezenkívül arany 
határozott idő után lejár, s a pályafenntartási főnökség jes érvényű. fokozat elnyerése esetén 2000, 
íqy mindennemű a nyagi jut- munkavédelmi előadója 500- A felsorolt példák arra is Az et·kölcsi elismel'éS ezüst fokoc:at után 1200, bronz 
tatás nélkül magára marad. 500 forintos büntetést fizet- rámutátnak, hogy a megnöve- formái folwzat után pedig 800 forint 

Annak igazolására, hogy a telt, Várkonyi Istvánt, a szak- kedett hatáskörrel és a jogok j1italom jár. 
leírtak nem általánosításon s-zervezet munkavédelmi fel- bóvülésével nem élnek eléggé Korábban sokan felvetették, Kiváló dolgozó jelvény ado-
alapulnak, szolgáljanak bizo- iigyelőjét pedig szakszervezeti a helyi szakszervezeti szervek. hogy nem tudják elfogadott mányozható az 1 031/1967. 
nyításul az alábbiak. úton vonják felelósségre. Ennélfogva még mindig elő- és hasznosított újításaik szer- (X. 17.) sz. K ormány és a 

A józsefvárosi pályafenn- fordulnak a sérült dolgozó!n-a zóségét igazolni. A jelenlegi SZOT Elnökségének a szocia-
tartási fónökség XV., pálya- Az emberekkel is hátrányos intézkcdésc,k. fgy I rendelet bi=tosítja az újit,í rei- lista munkaversenrröl szóló 
mesteri szakaszának létszá.. kialakulnak a dolgozókban 

I 
szére a sze,·=őség igazolását. közös határozata alapján. e 

mába tartozó Hideg András törődni kell olyan jogos ell:épzclJse:,, hogy 

l 

Mégis azt tapasztaljul,, hogy kitüntetés a velejáró oklevél 
asztalos, 1969. január 22-én, panaszaikkal inldl.>b a fei- solcan nem kéri/, és így nem és a legalább kétheti átlag-
baleset következtében olyan Ugyancsak Székesfehérvá- sőbb szervet ker2Sik meg, kér- is kapják meg az újítói ta- keresetnek megfelelő pénzju-
s.íl11osan sérült, hogy a mai rott, de most már az állomá- nek megoldást. Ez pedig nem nusitványt. talom az arra érdemes alko
napig sem tud beszélni. Szak- son kellett szabálysértési elja- növeli a helyi szerve:t tekin- Kiváló újító kitüntetést ado- tók, újítók társadalmi, erkölcsi 
6zervezetünk munkavédelmi rást lefolytatni, mert 1969. de. télyét. Ezen el kell gondol- mányozhat a miniszter, az elismerésének elsődleges kife-
felügyelősége az esetről 1970. cember 26-án csonkulásos bal- kodni . OTII elnöke, a SZOT-tal jezője. 
január 20-án szerzett tudo- esetet szenvedett dolgozó ügyé- Ami pedig a gazdastgi v2- együttesen a nagy jelentőségű A kitüntetést - a termelési 
mást, amikor a főnökség mu- ben a baleset jegyzőkönyve- zetők felügyeleti sze!'Veit il- újí tás szerzőjének, vagy a tanácskozás döntése alapján 
lasztása miatt, (a vizsgálat be zését elmulasztották és azt leti, az a válemQnyünk, hogy rendszeres újítói tevékenység_ - a szolgálati főnök és a 

nem fejezése) kétségessé vált csak 1970. január 6-án a szak- a felsorolt példák alkalmasa:, gel eredményesen ioglallrnzó- szakszervezeti bizottság együt
a táppénz folyósítása. A Vizs- szervezeti központ munkavé- arra, hogy a tanulscígot min- nak. A kLtün.teté,nek három tesen adományozza. Nekilt kell 
g:iiatot a főnökség biztonsági delmi felügyelőjének utasítá- den vonatkozásban levonják fokozata van : arany, ezüst és gondoskodni arról is, hogy a 
megbízottja végezte. A bal- sára végezték el. A mulasztást és intézkedjenek hasonló ! bronz. javaslatokat a termelési la-
eset másnapján felvett jegy• azzal magyarázták, hogy „mi- esetek elkerülés:;-e. A kitüntetés az elért hasznos nácskozás elé terjesszék. 
zókönyvbőL egyértelműen ki- vel a sérült a járműjavító dol- Takács József 

I 
eredmény vagy az újítás díja- Ezen elismerésen kívül a ki-

tűnt, hogy a sérült létrá1•ól gozója, így azt nem tekintik 11 vasutasszal.szérvezet zása alapján adományozható. váló újítók, feltalálók minisz-
esett le, de arra való hivatko- üzemi balesetnek, egyébként munkavéde!mi felügyelője Külön szintet állapított meg teri kitüntetésre kormányki-
=ással, hogy Hideg András _ ------------------------------------------ tüntetésre, sót Allami Díjra is 
mert nem tud beszélni -, Ielterjeszthetók. 
nem hallgatható ki, a baleset 
uizsgálatát nem fejezték be. 

A magyarázat sántít 

Közben a biztonsági meg
bízott megbetegedett, így a 
vizsgálat befejezését senki 
nem s-zorgalmazta addig, amíg 
a VSZT elóadó a sérüléstől 
számított 300. napon a Nyug
díj Hivatalt meg nem kereste 
a bejelentéssel. Ekkor aztán 
lett szaladgálás, sót fegyelmi 
elrendelés is. Közben a tanúk 
megváltoztatták eredeti vaL 
lomásukat. Ennek alapján a 
főnökség a véleményes jelen
tést azzal zárta le és ezt idéz
zük : "Bármennyire szerette 
volna a kijelölt bizottság a 
baleset körnlményeit tisztázni, 
szemtanúk hiányában és az 
egyéves időtávolban nem le
hetett. A baleset körülményei-
1·e egyedü l  a sé1·ült tudna fel
t•ilágosítást adni, ami egyelő
Tg sa.inos nem sikerült." 

Gondoskodás II n 119 fjasok/i '/ 
- Szocialista rendS'Zerünk 

további gondoskodása jut ki
fejezésre a nyugdíjasok irá,nt 
azzal, hogy 1970 március 1-től 
újabb 900 millió forintot for
dít az alacsony nyugdíjak ki
egészítésére. 

A rendelkezéssel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalók: 

1) A nyugdíjkiegészítésnek 
vannak kizáró és csö>k!kentő 
tényezöi : 

Nem részesillhet nyugdijki
egészitésben az, akinek 

- havi nyugdíja megha
ladja az 1600 forintot; 

- akinek nyugdíját 1968 
december 31-e után állapi
tották meg és az a havi 610 
(özvegyeknél a havi 425) 
forintot meghaladja. 

A nyugdíjkiegészítés 

zalékkal kell kiegészíteni, de a 
sajá<t jogon élvcze�t nyugdíjalt
nál 60, a hozzátartozóinál 40 
forintnál kevesebb nem lehet 
a kiegészítés összege. 

- Az 19�9. január 1 és 1968 
december 31 közmt a saját jo
gon megállapított nyugdíjakat 
60, a hozzátartozóit 40 íorinlt
tal kell kiegé..sziteni. 

- Az 1968. december 31-e 
után saját jogon niegállapi_ 
tott és 610 forintot el nem érő 
nyugdíjakat 610 forintra kell 
kiegészíteni. (Van eset, amikor 
a kiegészítés a 610 forintot 
nem érheti el. A kisszámú elő
fordulás miaitt azonban ezt 
nem részletezzük.) 

forint. Nyu,,."<iíja így 1018 fo
rintra fog emelkedni. Et::ől 
függetlenül váHozatla!nu,l meg.. 
Jr..apja a 75 forin� házrulbársi 
pótlékot. 

5) Néhány egyéb fontos tud
nivaló: 

- Akinek nyugdíját korlá
tozott összegben folyósftják, az 
1600 forintos határ nem a fo
lyósított k orláltozobt összegre, 
hanem a megállapított teljes 
nyugdíjra vonatkoztatandó. 

- Az 1968. december 31...e 
után megállapított félárva el
láJtásokat 233 forintra, a teljes 
á,rvae11átást 425 forintra kell 
ki egészíteni. 

- Az árvaellátást gyerme
kenként külön ellátásnak lcell 
tekinteni, 1,iegészitésük is kü
lön-külön, gyermekenként tör
ténik. 

Az újításo1c anyagi 

elismerésének forrnái 

A korábbiaktól cltéróen 
a hatályos rendelet az anyagi 
elismerés igen változatos for
máit teszi lehetővé, így újí
tási díj fizetését, alapbéreme
lést, prémhlmot, jutalmat, 
vagy egyéb juttatást. 

Alapbéremelést azoknál az 
újítóknál helyes alkalmazni, 
akik rendszeresen végeznelc 
újítói tevékenységet. A vezető 
határozatától függően ez meg
határozott, vag·y határozatlan 
időre alkalmazható. 

Prémiumot akkor célszerű 
megállapítani, amikor a meg
oldás hasznosságát előre fel 
lehet mérni és így a várható 
eredmény arányában meghatá
rozható annak nagysága. A fo
lyósítás történhet a megoldás 
hasznosításakor egy összegben, 

az eredmény jelentkezésének 
arányában, vagy n1eghaLáro
zott részletekben. Jutalommal 
történő anyagi elismerés akkor 
célszel'ü, amikor már az újí
tást hasznosították, vcigy érté
kesített újításról van szó és 
az anyagi elismerésnek egy 
öss:egoen eleget lehet tenni. 

Az egyéb jutatások keretein 
be! ül mindenekelőtt figyelen1-
be veendó a hasznos eredmény 
megállapodás szerinti százalé
ka. Ez formailag hasoru.ó az 
újítási díjhoz, tartalmilag 
azonban attól eltér. Adható az 
újitónal. értékesebb ajándéfo
tárgy pl. televízió, magneto
fon stb., de segítséget kaphat 
társasház, vagy családiház épf
tésél,ez is. 

Az anyagi elismerés eddig 
felsorolt formáiban lehet ré
szesíteni a műszaki fejlesztés
sel hit·atásszerűen foglalkozó
kat. Ezek körébe a vezető ál
lásúak (VUSZ 2. §. 2. d. pont) 
és azok a dolgozók tartoznak, 
akiknek munkakörét túlsúly
ban a technika és az üzem
szervezés fejlesztése tölti kL 

Az anyagi elismerés 

legkisebb összege, 
200 forint 

Az egyéb újítóknak - akik 
a vállalat alkalmazottai 
újítási díjra van igényük, de 
megállapodhatnak az elbíráló
t·al az anyagi elismerés bár
mely formájában. Azok az újí
tók, akik a javaslatot elfoga
dó vállalattal nincsenek mun
kaviszonyban, (más vállalat 
dolgozói, nyugdíjasok stb.) 
csak újítási díjban részesíthe
tók. 

A javaslattevőt az anyagi 
elismerés formájától függei
lenül a hasznosítástól számí
t-ott egy év alatt elért vállalati 
eredmény alapján kell anyagi 
elismerésben részesíteni, mely 
két százaléknál csak külön 
engedéllyel lehet kevesebb. 
Anyagi elismerésként fizethe
tő legkisebb díj 200 forint 
lehet. 

A kormányhatározat és a 
VUSZ helyesen gondoskodik 
az újítók erkölcsi és anyagi 
elismeréséról. Azok tehát, akik 
jó javaslatokkal segítik a va
sút gazdaságosságát, megfele
lő erkölcsi és anyagi elisme
résben részesülhetnek. Ezeket 
a lehetőségeket az egyszemélyi 
elbírálóknak arra kell felhasz
nálni, hogy minél több dolgo
zót ösztönözzenek jó megol
dások kidolgozására. 

Sebestyén János 

Ez aztán magyarázat a ja
vából. 

Az ügy mégis lezárult, de 
nem a főnökség és a helyi 
szakszervezeti bizottság jó
voltából, hanem a területi bi 
zottság munkavédelmi feL 
ü(lyelőjének intézkedésére fgy 
sikerült a sérült részére táp
pénzt folyósítani. Az ügyben 
vétkes vezetók - Csiszér La• 
jos pályafenntartási {önök. 
Dombévári József vezető mér
nök és Lackó László pálya
mester - pedig 500-500 fo
rint bü ntetést fizetnek. A ki
szabott bírság talán figyel
meztető lesz arra. hogy ha• 
sonló esetek a fónökség terü
leté:1 ne ismétlódjenek meg. 

mértéke 20, illetve 10 szá
zalék, vagy legalább 60, il
letöleg 40 forint. Ennél ke
vesebb csak akkor lesz, ha: 

- ennél kisebb összeg 
elegendő az 1600 forintos 
határ eléréséhez; 

- Az 1968. december 31-e 
után megálllapitott és 610 fo_ 
rintot elérő nyugdíj alapján 
megállapított és 425 forintot el 
nem érő özvegyi nyugdíjakat 
425 forintra kell kiegészíteni. 

3) A kettős ellátásra jogosul
tak esetében, akik saját és öz
vegyi jogon is élveznek ellá
tást, csak az egyik ellátást le
het kiegészíteni ,  mégpedig azt, 
amelynek alapján nagyobb 
összegű kiegészítés ad11ató. 

- Az 1968. december 31...e 
után elbírált szülői nyugdíja
kat olyan összeggel kell emel
ni, mint az aninak alapjául 
szol,gáló özvegyi 111yugdíjakalt. 

Az Ön igénye szerint 
• 

A következő eset sem d!
csen a vezetők és a helyi 
szakszervezeti bizottság mun
kavédelmi felügyelőjének 
eredményes munkáját. 

A székesfehérvári pálya• 
fenntartási főnökség seregé
lyesi pályamesteri szakaszá
nak létszámába tartozó Ko
váas József pályamunkás 1969 
február hónapban tetöről le. 
esés következtében sarok
cson trepedést szenvedett. A 

- akinek nyugdíját 1968. 
december 31-e után állapí
tották meg és kisebb ösz_ 
szeg elegendő 610 forintra 
történő kiegészítéséhez: 

- ha az özvegy elhunyt 
férjének nyugdíját 1969. ja
nuár 1-e után állapították 
meg és kisebb összeg ele. 
gendó 425 forintra történő 
kiegészítéséhez. 

2) A nyugdíjkiegészítés mér
tékénél lényeges, hogy melyik 
évben történt a nyugdíj meg
állapítása. 

- Az 1954. október 1 előtt 
megállapított nyugdíjakat 20 
százalékltal kell kiegészítem. 
A saját jogon élvezett nyugdí. 
jakná! azonban 60, a hozzátar
tozóinál 40 forintnál kisebb 
összegű nem lehet a kiegészí
tés. 

- Az 1954. október 1 és 
1958. december 31 között meg_ 
állapított nyugdíjakat 10 szá-

Az egyil, ellá,tásnak a 
kiegészítése miatt a másikat 
csökkenteni nem lehet.. Ha 
azonban az özvegy saját jo
gán szerzett nyugdíjának fo_ 
lyósítása szünetel, csak az öz
vegyi nyugdíjat lehet kiegé
szíteni. 

4) A nyugdíjltiegészítésnél 
nem lehet figyelembe venni a 
nyugdíjas részére eddJg folyó
sított házastársi pótlékot, de 
a nyugdíj kiegészítése miatt 
csökkenteni sem lehet. Még 
abban az esetben sem csök
kenthető, ha nyugdíja a házas
társi pótlékkal együtt az 1000 
foriruto\ meghaladja. 

Ha például valakinek a 
nyugdíját 1956-ban állapítot
ták meg és az 925 forint volt, 
az illető 75 forint házastársi 
pótlékot kapott. 10 százalékos 
kiegészítés illeti meg, az 93 

- Ha az özvegyi. vagy szü
lői nyugdíj több élettárs, il
letóleg szülő közöbt van meg
osztva, a nyugdíjat egy ellá
tásnak kell tekinteni, így ki

egészíteni és utána az eddigi 
arányban szétosztani. 

- Az 1970 február 28-a 
után elhúnyt öregségi és rok
kan,tsági nyugdíjas hátra.tna
rad t hozzátartozóinak nyugdí
ját már a kiegészített nyugdíj 
alapján kell el bí.rálni. 

- Az 1969 január 1 és az 
1970 február 28 között elhunyt 
és 1969 január 1-e előtt máT 
nyugdíjazott személyek hozzá
tartozóinak nyugdíját úgy kell 
megállapítani, mintha az 1969 
január 1-e előtt lett volna 
megállapítva. 

A nyugdíjkiegészvtést kérnti 
nem kell, az hivaitalból törté
nik. Első í-zben 1970 máircius 
végén kapják ké-Lhez nyugdí
jasairi. a kiegészített nyugdf_ 
jat. 

Szervezünk 

társasutazásokaL 

Biztosítunk szállást, 

étkezést s!b. 

Adunk bérbe 

személygépkocsit. 

Eskövőre, névnapra 

és utazásra 

Volán - és Mini-taxik 

állnak rendelkezésre : 

Telefon: 128-400. 

Részletes felvilágosítás központi irodánkban : 
VOLAN TOURIST 
Bp. V., Lenin krt. 98. 

Telefon:  329-393. 
314-902. 
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Lenin és a párt Kerékpárt Vietnamnak! 

A 
z imperializmus kialaku
lásával új események 
előtt állt a világtörténe-

lem. A nemzetközi proletá
riátus lett az a társadalmi 
erő, amely élére állt a kizsák
mányolás megszüntetéséért 
folytatott harcnak, az előhar
cos szerepét pedig a bolsevik 
párt vezetésével az orosz pro
letáriátus vállalta. A leniniz
mus - általánosítva a nem
zet;közi munkásmozgalom ko
rábbi gyakorlatát - a prole
tárharc új formáit és szerve
zeteit dolgozta ki; ideológiát, 
programot adva. 

Az imperializmus ellent
mondásai már mindenütt ele
venen éltek, de Oroszország
ban szinte plasztikussá vál
tak. A munka és a tőke, a 
fejlődő kapitalizmus és a je
lentős feudális-jobbágyi ma
radványok, a fejlett Ipari 
körzetek és � elmaradott 
területek közötti nyomasztó 
ellentmondásokat csalk kiélez
te a drasztikus cári önkény
uralom. 

0 roszország az ellentétek 
országa volt. A köze
pesen fejlett kapi taliz-

mus függő helyzet.e a vezető 
tőkés államoktól minden vi
lágégésbe r.elehajszolta ezt az 
óriási országot. Irodalomban, 
művészetekben és a tudomá
nyokban klasseikusokat adott 
az egyetemes h-ultúrának 
de lakosságának háromnegye
de nem tudott írni, olvasni. 
A burzsoá földesúri 1'iendszer 
ennek az elavult, önmagát túl
élt formának a fenntartására 
törekedett, de ez az Oroszor
szág erre már képtelen volt: 
az imperializmus világrend
szerében a leggyengébb lánc.. 
szemnek bizonyult. 

A munkásosztály maga köré 
gyűjtött.e az összes kizsálaná
nyoltakat. A marxista párt 
vezetésével már rendelkezett 
a legjobb forradalmi hagyo
mányokkal. A Lenin által ve
zetett bolsevikok pártjának az 

érdeme a marxista elmélet 
továbbfejLesztése, a tudomá• 
nyos szocializmusnak egyesí
tése a munkások tömegmoz
galmával. 

Lenin döntő feltételnek tar
totta a munkásosztály forra
dalmi pártjának létrehozását 
és megszilárdítását. Munkás
&ágának eredményeként 
Oroozország munkásmozgal
mában győzött a marxista, az 
�n,;i forradalmi irányzat. 

A lenini új típusú párt elő• 
ször tűzte programjába a pro
letárdiktatúra megteremtését. 
Elméletileg igazolta, hogy az 
új típusú proletárpán,tna'k: a 

proletariátus élcsapatának, 
szervezett osztagának, legma
gasabb formájú politikai szer
vezetének kell lennie. Fel
adata a munkásosztály öntu
datra ébresztéoo, viláqtörté
nelmi küldetésének felismer
tetése és teljesítése. 

L enin hangsúlyozta, hogy 
forradalmi elmélet 
nélkül forradalmi moz-

galom sem lehets.éges, hogy 
csak élenjáró elmélettel fel
fegyverzett párt képes betöl
teni az élenjáró harcos szere
pét. A lenini pártra jellemző 
a megingathatatlan pártegy
ség, az internacionalizmus. A 
bonyolullt harc közepette ez. a 

gessé. Lenin a társadalom 
osztályszerkezetének a vizs• 
gálatából mutatta ki a pa-
rasztsággal vaió szövetség 
fontosságát és lehetőségét, 
valamint a középrét,egekkeZ 
vaió szövetség jelentőségét -
mindig hangsúlyozva: a pro
letáriátus vezető szerepét. Az 
imperializmus tudományos el
méletének megalkotásával 
alapvető tételként bizonyítot
ta. hogy ezt a szakaszt az 
egyenlőtlen fejlődés jellemzi, 
s nem feltétlenül a legfejlet-
tebb országban törhető át az 
imperializmus frontja. 

Leninnek ez az új megálla
pítása világossá tette, hogy a 
különböző országok nem egy- , r 
idejúleg jutnak el a szocializ
musba, s előre vet.ette a két 
rendszer h<1rcának elkerül
hetetlenségét is. A proletár 
osztályharcot 6ssze1capcsolta 
a nem21eti elnyomás megszün
tetéséért vívott harccal, az 
antiimperialista felszabadító 
küzdelmekkel. Lenin tanítása 
srerint a forradalom sikeré
nek döntő feltétele a dolgo
zók készenléte és képessége 
a forradalmi akciókra. a dol
gozók öntudata, szervezett
sé.<(e, h:irci tapasztalata. A Nagy Októberi Szocia

lista Forradalom gyó
zelmével új fejezet• kez-

dődött a világtörténelemben, 
amely a Lenin által vezetett 
párt tevékenységében az el
méletnek a forradalmi gya
korlattal való egységét iga
zolta, beszédesen bizonyította. 
1917. februárjában megdőlt 
a cári önkényuralom, hata-

Nguyen-Dinh Can 

A Komjáti Aladár MAV 
Kollégium diákja.i - a 328 kö
zépiskolás tanuló - a nyári 
társadalmi munkával szen.ett 
forjntjaikon két kerékpárt vá
sároltak, s azt ünnepélyes 
külsőségek között adták át 
Nguyen-Dinh Can-nak, a Viet
nami Nagykövetség titkárá
nak. 

Az átadás 0Jlk:almával az in
tézet tanulói és a XX. kerületi 
állami zeneis..1<ola fiatal nö
vendékei színvonalas irodal
mi műsort adtak. 

A diákság nevében Pintér 
Imre, a diáktanács titkára fe
jezte ki szolidarítását a hős 
vietnami néppel. 

Az ünnepség részvevőinek egy csoportja 

lomra jutott a burzsoázia. A 
harc további célját így hatá
rozta meg Lenin: .,Oroszor
szágban a jelen piblanat sa
játossága abban áll, hogy át 
kell térni a forradalom lelsó 
szakaszából, amely a proletá
Tiátus el<¾,telen öntudata és 
szervezettsége következtében 
a bvrzsoáziának juttatta a 
hatalmat, a forradalom má
sodik szakaszára. amelynek 
feladata, hogy a proletáriá· 
tusnak és a parasztság legsze
gényebb rétegeinek kezébe 
adja a hatalmat." 

Eszperantó tanácskozás 

A korszak elsődleges felada
ta volt a dolgozók többségé
nek megnyerése, egységes 
áramlatba való tömörítése. 
Az 1917 februárja és o:kJtóbere 

közötti időszak iskolapéldája 
annak, hogyan kell alkal
mazni az ooztályharc külön
böző fo=áit, módszereit. Le
nin sokoldalúan dolgozta ki a 
foradalmi helyzetről és a 
fegyveres felkelésről szóló ta
nítását, gazdagítva a marxis
ta 'elméletet, amely példát 
mutatott: a kizsákmányolók 
hatalmának megdöntésére és 

Dr. Szegedi Mihály beszámol a vasutas 
munkájáróL 

eszperantisták 

(Kristek Pá.! felvétele) 

a proletárdiktúra bevezetésé- A vasutas eszperantisták a budapesti VI. kerület felsza
re, a burzsoá és földesúri ma- ballulásának 25. évfordulója tiszteletére a Vasúti Főosztály 
gántulajdonnak társadalmi, k lt · t · 
szocialista tulajdonná változ- u_ �� e�eben ünnepi klubnapot tartottak. Dér Lajos meg• 

ta • , n,y1t0Ja utan dr. Pethes Imre, a Vasúti Főosztály pártbizottsá-
tasara, ,az agrárkérdésnek a · a.k titk - ·· · b · · 

parasztok javára történő Igaz-
g:i,n_ . ara unnep1 eszédeben méltatta az évforduló jelen-

ságos megoldására, a függet- tö
seg

�t. . . .. . _ _ 
lenségüktől megfosztott né-

Az_ unnep':. b_eszéde_t rovid .. mUS?r �ovette, melyben Selley 

peknek a gyarmati és nemzet· 
Z_oltan, �etófi: Vasuto� c, k?ltemenyet szavalta el eszperan

elnyomás alól történő felsza: 
toul, maJd Lantos Istvan, LlS'Zt f-moll transcendens ctüdjét és 

- lítására a szocializmus f 1
_ Schu�ann f-dur Novelletten-jét játszott.a el zongorán. 

építéséhez' szükséges politi:ai _ ��nap .. a Vasutasok Szakszervezetének szék.házában évi 

és gazdasági előfeltételek 
I 

o�eJ(lvetelü.ket tartották az eszperantisták. Dr. Bácskai Jst-

megteremtésére v�, a Vasutas FBzper:mtó Szakosztály elnökének megnyitója. 
· utan, dr. Szegedi Mihály számolt be az elmúlt időszak mun-

Standovár Tibor 11:ájáróL 

párt rendelkezett forradalmi r--------------------------------------

stratégiával és taktikával, a 
helyzettől függően élt a legá
lis és illegális harc eszközei
vel, s ami elengedhetetlen 
követelmény: kétfrontos har
cot vívott, s minden kalan
dorságtól óvta a forradalom 
i�gyét. Csak így nyílhatott 
meg új szakasz nemcsak az 
oroszországi, hanem a nem-
1.etközi munkásmozgalomban 
is. 

Az új szakasz a marxista 
e1mélet további fejlesztését. a 
forradalmi stratégia és takti
ka kidolgozását tette szüksé-

Cikkünk nyomán 
A Magyar Vasutas 1969. ok

tóber 18-án megjelent számá
ban „A döntiés megtört.ént, de 
nem hajtják végre" címmel 
egy írás jelem meg. A Vasúti 
Főosztály 6. szakosztályának 
helyettes vezetője Tusa Lajos 
elvtárs értesítette szerkesztő
ségünket, hogy 113782/1969. 
szám alatt utasították a mis
kolci igazgatóság II. osztályát, 
hogy az újítóknak összesen 
32 132 forintot fizessenek ki. 

Az újítási díj kifüetése 
megtörtént. De miért kellett 
várni a cikk megjelenéséig? 

A saruállító 
Szürke, párás reggel. Sűrűn 

havazik. A1l{lyalföld új bérpa
lotái még álmosan pislognak. 
Csendes az állomás. Csak a 
forgalmi iroda környékén lát. 
szik mozgolódás. Valtás van. 

- A brigád hiánytalan! -
jelenti ki a kocsimester a tér
főnöknek. 

Magyar János kezetfog az 
éjszakással, aztán ellenőrzi a 
bódé tövében tárolt sarukat. 
Mint a jó gazda a földjét, vé
gigjárta a vágányait. Nézi a 
telitettséget, a határokat, meg 
azt, hogy nem maradt-e saru a 
kocsik alatt. 

Figyelem! Kezdődik a gu
rítás! - bömböl a hangszóró. 
Még egyszer körülnéz, mére
geti a távolságot az álló kocsi
sorig, s nehéz saruval a kezé
ben áll. Sok mindent latolgat 
1nagába.n. Nem mindegy, hogy 
egy, vagy több kocsi gurul. 
De az sem, hogy rakattak, vagy 
üresek. A hóban másként vi
selkednek a kocsik. A h6 alatt 
megbújó saru baleset okozója 
is lehet. 

Már gurulnak a kocsik. 
Magabiztosan. ::- mint sok 

győzelmet vívó torreádor a tá
madó bösz bikát - várja a 
rohanó kocsikat. Közel engedi 
magához . • . Aztán kecses 
mozdulattal - miután a sarut 
elhelyezte - kihajol, ellép a 
kocsi elöl. 

Rendben fogy a fogás .•. 
De mintha minden kocsi az 

ö vágányaJra gurulna. Megint 
a - tizenkilencet - kiabálja 
a hangszóró. Vigyázz! Négy 
rakott gurul! - egészíti ki a 
mondókát a gurító előmunkás. 

Frissen lépeget előre. Jól 
megigazítja, illesztgeti a havas 
sínen a sarut. Egy másikat a 
kezében tartva vár. Olyan, 
mint egy élő tilalomfa. A négy 
rakott kocsi a hóval is köny
nyen birkózva gurul. Egyre 
közelednek . . . A kis saru és 
a nehéz kocsik ölre mennek. 
Dübörög a föld. Szikrák pat
tognak. Az első, a vezérkocsi 
szabálytalankodik és láthatat
lan „kezeivel" lelöki a sinröl 
ellenfelét, a sarut, hogy utána 
féktelenül szaladhasson to
váb!>. Magyar János nem lepő
dik meg. sz•mítoit rá. Négy, 
öt kocsinál mindig vigyázni 

kell! P1s a kezében lévő másik 
szerszámmal máris rohan a 
fékevesztett kocsik után. 

Eléri őket . . . Sőt, túlfut, 
megelőzi néhány méterrel az 
elszabadult járműveket. ügye
sen, gyorsan megfordul .•• 
Szembenéz velük, mint kézi
tusánál az egyik katona a má
sikkal. Izgalommal telített pil
lanat. Egyetlen elhibázott moz
dulatból baj lehet. 

Sikerült ..• 

A második ellentámadásnak 
már megadják magukat a ko
csik. Megrázkódva megállnak. 
A sarus, szemében a győztesek 
örömével nézi a lomha súlyt, 
a négy kocsit. Nincs megállás! 
Az éjszakai nagy havazás mi
att több vonat feloszlott a pe
remállomásokon, s ezért a 
nappalos műszaknak jobban 
kell hajtani. Egyszer gépkísé
rő, másszor kocsirendező sze
repet tölt be: összetolja az 
irányvágányokon álló kocsi
kat, vagy a nagy hóban csa
varkapcsokat illeszt össze. 
Csak kapkodva ebédel, mert 
szüntelen szól a hangszóró. 1/;s 
mintha minden kocsi az ö vá
gányaira gurulna ••• 

Gergely József 

A szemléltetés ielentósége 

az ismerelleriesztésben 

MA A TUDOMANYOS IS
MERETTERJESZT:ES egyik 
legelterjedtebb módja a szó
beli ismeretközlés. Előrelátha
tólag ez a módszer még hosszú 
ideig előtérben marad. Minden 
más módszel"rel szemben elő
nye: 

- az élö szó szuggesztív 
ereje; 

- közvetien kapcsolat az 
ismeretet közlő és a hallgató
ság között; 

- lehetőséget ad az előadó 
és a hallgatóság között a köz
vetlen beszélgetésre, kérdés
feltevésre, vttára; 

- a közvetlen kapcsolat ré
vén az előadó reagálni tud a 
hallgatóság érzelmére, viselke
désére. Felfigyel, ha azokon a 
fáradtság jeiei mutatkoznak, s 
megfelelő váltással meg tudja 
akadályozni a figyelem ellany
hulását. 

Hogy a szóbeli ismeretközlés 
fenti előnyei hatásosan érvé
nyesüljenek, olyan előadó 
szükséges, akinek megfelelő 
adottsága van azok kihaszná
lására. Ilyenek csak kis szám
ban vannak. A legtöbb előadó 
a témának alapos ismerője, 
előadása mégis száraz adathal
mazra, definíciókra szorítkozó. 
Igy mem tudja lekötni a fi
gyelmet, következésképpen az 
előadás érdektelenségbe, una
lomba fullad. 

A FIGYELEM FELKELT:E
S:ENEK, az érdeklődés fokozá
sának habhatós módszere a 
szemléltetés, az ismeretek vi
zuális közlése. Az előadással 
kapcsolatos tárgyak, jelensé
gek látható, érzékelhető mó
don történő bemutatása elen
gedhetetlen kiegészítője a szó
beli ismeretterjesztésnek. Még
is az a tapasztalat, hogy az 
eJóadók többsége nem él ezzel 
a lehetőséggel. A szemléltetés
nek egyébként két módja hasz
nálatos: a közvetlen és a köz
vetett szemléltetés. 

A közvetlen szemléltetés so.. 
rán az előadás témájához kap
csolódó tárgyakat, jelensége
ket közvetlenül mutatja be az 
előadó hallgatóságának. Teheti 
ezt úgy, hogy a tárgy egy pél
dányát felmutatja és hozzá
fűzi a megfelelő szöveget, de 
hatékonyabb az, ha a 'llálr

gyat k�ől ikézre adják a 
hallga ták és így mindenki 
részleresen megnéZli. azt. A 
közvetett szemléltetéset akikor 
al!k.almazza az előa-dó, ha a 
tárgyakat vagy jelen:ség-e-ket 
kö2lvetlenül nem tudja bemu
tatni. Mind a közvetlen, mind 
a közvetett szemléltetés lénye
ge, hogy ikönnyebben érthető
vé tegyük az elmondottakat. 

A közvetett sreml.éltetésnelk 
sok lehetősége van. Erek egy 
része olyan, amineik alkalma-

zása valóban csak az előadók 
hozzáállásán múlik. Nem kí
ván külonösebb technikai fel
készülést és könnyen besrerez
hető. 

ELSOK:ENT EMLlTHETJtJK 
a táblai rajzot. Minden ma
gyarázatnál többet mond a 
hallgatóknak például a raké-. 
ták mfrködési elvének semati� 
kus szemléltetése, mint külön� 
böző tudományos kifejeZJések� 
kel történő magyarázgatása. 
Másik egyszerű szemléltetés: a 
témával kapcsolatos képek be
mutatása. Különösen haszno
san alkalmazható a technikai 
és természettudományos isme
retterjesztésben, ahol egy-egy 
műszaki rajz megfelelő felna
gyított fényképével a folyama
tok sorrendje is logikUffln be
mutatható. 

Nem okozhat killönooebb 
nehézséget a földrajzi ismeret
terjesztésnel a tél"képek hasz.. 
nálata. A térkép segítségével 
áttekintést lehet adni az illető 
terület elhelyezkedéséről a vi
lág, egy-egy világrész, vagy 
akár ország, megye járás, köz
ség viszonylatában. Hiába 
mondja el az előadó például 
Ghánáról, hogy Afrikában van, 
ezek és eziek az országok ha
tárolják, a hallgatóik nem tud
nak fogalmat alkotni erről az 
országról, ha azonban .Afrik;a 
térképén bemutatják el1helye-z.
kedését, megmarad emlékeze
tükben és a későbbiek folya,. 
mán is el tudják képze11lli. a 
térképen. 

A szemléltetésben kiválóan 
felhasználhatók a táblázatok, 
grafikonok, diagramok. A ter
melékenységről, a béreik ala
kulásáról, az életszínvonal 
emelkedéséről stb. tairtotJt elő
adásoknál ez a szemlé!Jtetés 
igen hasznos. De nem feled
kezhetünk meg a modellek, 
makettek felhasználásáról sem. 
A különböző fizikai, kémiai 
előadások szemléltetésénél elő
nyös szemléltetési mód a kí
sérlet. A zenei is.meretterjesz,. 
tiésnél elengedhetetlen a le
mez, a magnószalag. 

A SZEML:ELTET:ES T.AR
GYALÁSANAL fel<tétlenül 
szólni kell a diafilmről és a 
keskenyfilmról. Talán ez a 
szemléltetési mód az, amelyet 
széles körben alkalmaznak is. 
Viszont fennáll az a veszély, 
hogy ha nem kapnak olyan 
filmet, ami a témához kapcso
lódik, aklkor a vetítés kedvé. 
ént más, oda nem tartozót ve
títenek. Ilyen esetekben a fil. 
met inkább csaléteknek szán
ják, s nem S2leffiléltetésnek. 

Fentiek bizonyítják, hogy a 
szemléltetésnek nagyon sok 
módja és formája van. Éljünk 
a lehetőségekkel. 

Tóbiás Béla 

Új állampolgárokat köszöntöttek 

A dunakeszi járműjavító művelődési központjában névadi 
ünnepségen jegyezték be a legifjabb állampolgár, Antal Zoli
ka nevét. A boldog apa a járműjavító KISZ-titkára vo!t, aki
nek jókívánságaikat fejezték ki az üzem társadalmi vezetöi, s 
munkatársaL 

Debrecen állomáson is névadó ünnepséget tartottak. 01 
vasutas hat gyermeke: Már Juditka, Kolozsvári Pistike, Kóródl 
Józsika, Tóth Csabika és Katika, valamint Tamási Erzsike ne
vét jegyezték be az anyakönyvbe. A szakszervezeti bizoUsác 
egy-egy mackóval is kedveskedett a gyermekeknek. 

A képen a dunakeszi névadó ünnepség örömteli pillanata 
látható. (Szónyi Lajos felvétele.) 
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Ml LETT VELOK ? 

A korong nyomá ba n 
Tízéves a szobi vasutasok 
t ermészetbarát szakosztálya 1:11 ·:J;11 

3eszélgetés Babón Józseffel·, a BV SC jégkorong -csapatának edző jével 
1 

A szobi határállomáson 126 
1 

- Szorgalmasan látogatjuk 
I majd kedves kulcsos házun

kat, ahol nemrég kőbefoglal- 1 

Ba.bán József. 

A vonal másik végén kedves 
női hang válaszol :  ,,Babán elv
társat minden pillanatban vár
juk vissza a központi szertár
ból. Rövid tartózkodás után a 
kis stadionban található, a la
kásán pedig este 6 óra után te
lefonon beszélhetnek vele." 

A találkozó helyéül a Buda
pesti VSC jégkorongcsapatá
nak a „Millenárison" levő öl
tözőjét választottuk. 

Az első győzelem 

Hogyan kezdődött sport
pályafutásom? Gyermekko
romban, a többi csepeli fiatal
lal együtt, szívesen róttam a 
köröket a �sepel se jégpályá
ján. 1949-ben - 14 éves vol
t.atn akkor - a magyar mű
korcsolyázás Európa- és világ
nagyságai bemutatót tartottak 
Csepelen. A nagy érdeklődés
sel kísért színvonalas rendez
vényen bemutatta tudását a 
Kékesi-Király pár, a sokszo
ros magyar bajnok, Botond 
Györgyi és Botond Éva, vala
mint a nem kevésbé klasszis 
Nagy testvérpár és Jurek Esz
ter főiskolai világbajnok. Szá
momra azonban nem kizárólag 
ez a bemutató jelentette a nap 
bZenzációját. Az ötletes csepe
li sportvezetőség a nagyszerű 
bemutató után a helyi fiatalok 
részére ügyességi és gyorsasági 
korcsolya versenyt rendezett. 
Természetesen, én is jelentkez
tem. Vagy ötven ifjú titán kö
zül mindkét számot megnyer
tem. Még bele sem haraptam 
az első helyért járó csokoládé
ba, amikor Botond Éva - át
adott egy bérletet és így szólt : 

- öcsi, holnap jelentkezz 
nálam a Műjégen. 

Alomnak tűnt az egész, nem 
akartam a történteket elhinni. 

Attól kezdve mindennapos 
vendége lett a városligeti Mű
jégpályának. Botond Györgyi, 
majd szerdahelyi László fog
lalkozott vele. Igyekezett elsa-

játítani a műkorcsolyázás tu
dományát, de nem sok ered
ménnyel. Később technikumba 
került. Egy osztályba járt 
Schneck Jánossal, aki a Bp. 
Postás jégkorongcsapatának és 
az ifjúsági válogatottnak volt 
a tagja. A kitűnő játékos ad
dig csalogatta az akkor 16 éves 
Babán Józsefet, míg végül is a 
korongozók edzésén kötött ki. 
Ez 1951-ben történt. Ekkor je
gyezte el magát a jégkorong
sporttal. 

Hihetetlen 

szorgalommal . . .  

A Bp. Postás üjúsági csapa
tában szép eredményeket ér
tek el. Országos második h_
lyet szerezték meg a Bp. Szik
ra együttese mögött. 1954-ben 
„kiöregedett" az ifiből. Erre az 
időre !gy emlékezik vissza: 

- Nem voltam kirobbanó 
tehetség, de hihetetlen szorga
lommal, kitartással, a sportág 
iránti szeretettel sokat pótol
tam. Alkatomnál fogva a ke
mény játék híve voltam és va
gyok. Az akkori vezetőmnek 
ez a játékmód nem nagyon tet
szett. Szerencsémre, Zsitva bá
csi ·ca népszerű Zsitva testvé
rek édesapja), a csapat gyúró
ja öntött belém lelket. Sajná
lattal észleltem, hogy későn 
kezdtem el korongozni. Ebben 
a sportágban 16 éves korra 
már „be kell futni". Kemény 
munkámnak azonban így is 
megmutatkoztak az eredmé
nyei. 1955-ben meghívtak a fel
nótt válogatott keretbe, nem 
kisebb nagyságok közé, mint 
dr. Hircsák, Háray, dr. Pász
tor, Szamosi, dr. Miks, Gubó, 
dr. Kenderesy. Klubcsapatom, 
a Post:ís, az eddigi sokszoros 
magyar bajnok, az FTC mö
gött a második helyre szorult. 

1956-ban, amikor a Postás, 
Előre és a Lokomotív egyesült, 
a Törekvés nevet viseltülc egé
szen 1959-ig. A szétválás után 

tagot számláló túristaszakosz
a csapat gerince átl�Qrült a I tály működiik. Skripek Mária 
BVSC-be. _Sajnos, a BVSC szí- 1 kocsifelíró tömörítette egyesü
netben meg egyszer sem sze- letbe a szobi természetbarát 
reztük meg az aranyérmet, vi- 1 vasutasokat még 1960-ban. 
szont az'. el_mondh_atjuk, hogy : Amolyan „örökmozgó vol
sz!nte _mindig az elcsoportban tam" - vall magáról a nyug
vegeztunk. \ díjas szakosztályvezet.ónő aki 
. 1954-től 1�6.5-ig állandó tag- 1 19 évet szolgált a vasútnál. 
Ja volt a valogatottnak. A hi- , Az „örökmozgó" jelzó ma is 
vatalos adatok szerint a 11 év I ráillik Slcripek Máriára. Heti 
alatt_ harn;incegyszer öltötte 

I 
két alkalomma.l felkeresi ;,z 

1:"'gara a cimere_s mezt, de ha . általuk patronált járási kul
fl�elembe v�sszuk a Budapest csos házat, a „ra',lótanyá1.'' 
neven sorra keri.llt nemzetközi I és mint megyei ügyintézó 
találkozókat, akkor mintegy 45 minden csütörtökön bejár 
es�tben _képvis�l�e h�zánk, szí- , Pe_stre_ a területi szövetség 
neit. I}arom vilagba;noksagon . szsckhazáb:i üg_veletet tartani. 
vett reszt: 1959-ben Prágában, ! ,t Szobi Járási Természetbarát 
1963-ban Stockholmban és I Szö;;etség elnökeként fáradna· 
1965-ben Helsin7.ibcn. A les-

1 
tat!anul jár ja Pest megye köz

eredményesebben a finn VB-n ségeiben a gimn{, iumolcat. 
szerepeltek : a „B" csoportban Népszerűsíti a természetjárást 
a lengyelek mögött az előkelő 

I 

és a fiatalokból szakosztá!Yo
második helyen végeztek. Egy kat szervez. 
téli olimpián szerepelt: 1964- - Kicsit megszállottja va-
ben, Innsbruckban. gyok eninek a fáradh3tat.lan-

T d •  • . . ságot kívánó munkának, vagy 
u asat atadJa I inl<á.bb eHogJaltságnak 

és ne tessék mosolyogni ; rozs-
1965-ben volt utoljára válo- dásodó izületeimnek még jót 

gatott, három éven keresztül is lesz az állandó jövés-menés. 
(1962-1965-ig) a csapatkapitá- Egyébként beszélgetésünk is nyi tisztséget is betöltötte. ,,menet közben" zajllk a NyuKlubcsapatában 1068-ig szere- gati pályaudvar várótermében. 
pelt mint játékos. Tennivaló ugyanis van elég. 

Még válogatott versenyző A szalcosztály téli élete a hakorában segédoktatói, majd vas téli sétákon, kiránduláso
oktatói vizsgát tett. Ekkor a Tcon túl meleg szobában zajlik 
vasutas ifi- és serdülő csapat- Vetített képes beszámolók, 
tal foglalkozott. Az 1967168-as előadása/e váltogatják egy• 

Lakatos Vi nce 

tuk a bővizű Vasutas forrás ltalálára 
ktfolyóját. Az idén fásit3uk a 
kórnyékét és létesítünk ott egy I ötven.kilenc éves korában 
/ds tavat, amelyet a forrás elhunyt La.katos Vince nép;:;e
friss vize táplál. Erdei szolgá- nész, kiváló cigányprínuis. 
latosaink járják a tűzveszé- i Sok vasutas ismerte hiszen 
lyes erdőrészeket és óvják a 

I 
közel húsz évig já�wtt az 

gondatlanol, kártevéseitől. Utasellátó Keleti pályaudvari 
Fel

. 
Tceressük majd a barátsá- éttermében. De sokszor hallot

gos magyar hegyvidéket és tuk muzsikáját a rádióban és 
�éJ _ülün� egy _alföldi kii:_á�- I gyakran találkoztun.lc vele, az 
aulasra is. Nyaron 20 fobol eltelt két évtized alatt a vas
álló csopot·tunk az NDK-b.a I utas re.'1.dezvényeken is. 
uLazi.k. ah_ol ?,rezda lesz a •::á- Népszerű, köztiszteletben álló 
maszponlJuk • Ott les�unk ember volt. Olyan. aki szerén11-
term<;szetesen az A��l�ge_t1 ségével, u-:1.variasságával, köny. 
�rs�agos Vasutas Tala�wz<?n nyed, tisztaasengésű muzsiká-1s

_. <?55.zel pedig_ Sopron es Jak jával hamar belopta magát az 
Vtdeket latogatJuk meg . .. �zak- emberek szívébe. Mindig tud
o���lyunkb� egyre . to_?b a ta, kinek mi a kedvenc nótája, 
r';'-erő nyugdiJais, akiknek ko- melyik vendég milyen muzsi
�'.'bban nem nagyon :;-o;t ide- kát szeret. .1 ük. arra, hogy a fovarossal 
bővebben megismerkedjenek. Az utóbbi időben gyakran be
Mind gyakrabban kérik tehát. tegeskedett. A hegedűlől awn
hogy szervezzünk városismer- ban, amely egy e.g,ész életen 
tető- múzeum- és szfnházlá- át hozzá nőtt, nem akart meg
togatásokat. Ezt is örömmel válni. A:, utóbbi hónapol�b'.1n 

'll 1 · k T 
, . a Pedagogus-SZOT Szfüo et-

va a JU · avaly peldauZ a termének vendégeit szórakoz-
,,csárdáskírá.lynó-túrá.n" 40-en tatta. 
vettek ré9:t. 

A szakosztály egyébként eb
ben az évben ünnepli 10 éves 
jubileumát. A baráti találko-
zón lesz miről beszámo1nj, s 
nem lesz üres a megemléke
zés, hiszen Pest megye 43 
szakosztálya közül már négy
szer egymás után a szobi vas
utasok szerezték meg az első 
helyet. 

Február 12-én nagy részvét 
mellett kísérték utolsó ú t.jára 
a rákoskeresztúri temetóben. 

évbe?' csa_pafa,_ .meg;1-yert� az mást. összejönnek, ápolják a 
o�szagos •f?usagi ��Jnol,sago_t. közösségi baráti szellemet, de 
Jo sz_akmai mun��Ja _eredm�- vannak rucik a Pestmegyei 
nyekent vers�ny:o' palita�ut�- Természetbarát Szövetség „tíz 
sanak befe,ezteveZ rab,ztak ország túrista szemmel" elne- Zámbó Ish'án 
az első csapat edzéseinek veze- j ve:zésű akadémiáját látoaat- ,---------------

- Első a Bokányi Dezsó 
brigád. A debreceni igazga
tóság szocialista brigádjainalc 
vet.élkedőjén az első helyet a 
Bokányi Dezső szocialista bri
gád szerezte meg. A hazánk 
felszal>adulásána,k 25. évfor
dulója tiszteletére rendezett 
szellemi vetélkedőn 34 szo
cialista brigád állt rajthoz. tését, amelyet jelenleg ís nagy ják. 

0 

szakérfel�mmel Z�t. el. • . . 1 _ Mi történik, ha egyszer Tovab_)n terveirol, celJairól túl leszünk a keménv télen, ha kérdezzuk. , · 1 · .. · •. t '  · t 
A . 'áték , dát ké 

UJra e Jo.n az igazi uns a 
- ma, J osgar • idény? 

pesnek tartom arra, hogy nem 
is olyan soká, megszerezze a 
magyar bajnokságban az első 
helyet. Ami játékosként nem 
sikerült, mint edző szeretném 
csapatommal elérni. A továb
biakban is hasznos munkát 
szeretnék végezni szolgálati 
főnökségemnél. 

Ugy gondoljuk, hogy ezek a 
célok nem elérhetetlenek. Ba
bán József emberi és sportbe
li értéke ismert. :E:s olyan fia
tal. Csak 35 éves. 

Sz. Tóth András 

Kitettek magukért a békéscsabai úszók 
A .bétlrescsiaibai vasu,tarok kö

zött sokan vannak, akilc.e<t 
ne'lTlcsaJ, a fuüball, hanem más 
sportág is érdekel. Például az 
úszás. Sok vaswtas gyerek t.a.g
ja az úszó;;zaikos:ntályna:k, 
ame1y egyre eredményesebben 
szerepel Tavaly már or-s-zágos 
sikereket ;s elálitek. Húsz me-

gyei,_ ha.t országos vidélci és öt 
orszagos bajnokságot nyertek, 
s ezenkívül négy második és 
hét harmadik helyet szereztek. 
A versenywk derekasan meg
á.TI,tá:Jc helyüket az ola.szor.;;zá.gi 
Trentoban rendezetlt gyemiek
bajn.oksá,gon ugyanúgy, mint 
a �eburgi ifjúsági bajnok
ságon., ahol Tóth Margit or-

Felhívás 

A MA V Sportrepülő Egye
sület 1970-ben ünnepli fenn
állásának 40. évfordulóját. Az 
egyesület vezetősége az 1 969. 
évi közgyűlés határomta 
éi-t<-.lmében rend.lóvüli ünn i 
közgyűlésen emlékezik mi;g 
az évfordulóról. Kérjük mind• 
azokat a sportrepülőket, akik 
1930-1945, illetve 1956-ig 
részt vettek az egyesület Bu
dapesten működ5 anyaegyesü
letének (MAVAERO, OMRE, 
MRSZ, Lokomotív Sportrepü
lő Klub) vagy vidéken műkö
dő alcsoportjai munkájában: 
Debrecen, Celldömölk, Kolozs
vár, Marosvásárhely, Pécs, 
címülcet 1970. március l-ig 
egyesületün'kkel közölni szí
veskedjenek. Cím: MAV Re
pülő Klub Tanácsa, Bp., XIV„ 
Thököly út 41. 

A H ivatalos 
Lapból 

- 400 ezer forint költséggel 
új szociális létesítmény és a,tr
kumulátortöltó helyiség épült 
Vésztőn. A kulturált mun!ka
körülményeknek megfelelő, új 
létesítményt a vésztői XVI-os 
pályamesteri szakasz dolgo
zói határidőre készítették el. 

Sikeresen szerepeltek 
a miskolci igazgatóság területi 
Ki mit tud versenyén a nyék
ládházi vasutasok. A legjobb 
eredményt Mészáros József 
érte el, aki nagy fölénnyel 
nyerte a vetélikedőt és a vele 
járó 1 500 forint pénzjutalmat 
is. 

ÚJABB TELEV[ZIÓT 
AJÁNDÉKOZTAK a vasuta• 
sok. Ezúttal a kecskeméti von
tatási fónökség dolgozói vet• 
tek egy tv-t, amelyet a MÁV 
kultúrotthonban ünnepélyes 
külsóségek között adtak át a 
város I-es számú iskolájának. 

---------------------------------------, s?Já,gos ifjúsági csúcsot úszott. 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

- VOLT EGYSZER EGY 
LANY címmel, a népszerű 
táncdalének!'snó Konc,, Zsu
zsa, nagysíkerű műsort adott 
a Dunakeszi Járműjavító mű
velódési házában. Kísért az 
Echo együttes közreműkö
dött Miklóssy Péter énekes A 
műsort Kudlik Júlia, a tv be
mondónóje konferálta. Keresztrejtvény 

Yfzs:z.intes: 1. Rövidesen sorra
kc.rülö jtle11tiL;; esemény. 13. Or
s�ágos Rcndezö Iroda, 14. Török 
,·áros, Szejhan vilajet székhelye. 
lJ. A fák hazája. 16. Idegen pénz, 
névelövel. 18. Hires országgyűlés 
jelzője. 20. Ftirdö alkalmatosság. 
21 .  Híres hajós (1420-1498) . Ko
lumbus kort.ó.r�a. 23. Tejtermék, 
névelővel. 23. Kimondott betű. 26. 
Hivatali helyiség. 28. Spanyol po-

litikus, többször volt miniszterel
nök. 30. Szibériai folyó. 32, Gyer
mekgondozónö (angol) . 34. Belső 
érzékem. 36. • • .  Bertalan, neves 
festőművész. 38. Egész, latinul 40. 
Ez a pa1ipa. 41. Ertelmes, eszes. 
43. Válogatott atléta. 45. Erdélyl 
város. 46. Maroltkó fővárosa. 48. 
Octa-vtssza. 50. Allami kötelezett� 
ség. 51. Szabolcs megyei község. 
53. .,Legényelről" híres község. 55. 

Latin csont. 56. Elrak, rendet csi
nál. 58. Megállapított árhatár. 60. 
Szed, a szélein. 62. Szinmüvész.• 
nön.k családi neve. 64. Növényápo-

1á;�c::i1�rb��- ��
e

:jg 6!· :::i� 
hó . . .  a nád". 70. Tetejére. 71. 
Angol egyetemi város. 73. Görög 
mitológiai alak. 75. Hegyekkel bo
litott félszigetek, 

Függöleges: 2. Félszige� a 
Szovjetunió ész..ald részén. 3. Visz
sza : Dél-Amerika másképpen. 4. 
Betí\pó�ssal olasz város. 5. E. A. 
6. Kód betill keverve. 7. Tó AJ.· 
rikában. 8. Erőmúvéröl nevezetes 
dunántűli hely6'ég. 9. Liechtenstein 
fővárosának lakója. 10. Szet kö
zepe. 11. Heves megyei köz.ség. 12. 
Keverve várd. 16. Új fogalom a 
nyereségrészesedés felosztásának 
megváltozása óta. 17. Francia ütő
kártya. 19. Szultáni rendelet, ki� 
nevezés. 22. Vissz.ahordó 1 24. Tó a 
Szovjetunióban. 27. Hires new
yorki könyvtár alapítója ( . . •  -Llb· 
rany). 29. Agyvelő re. 31. Híres 
gyermekgyógyász volt. 33. Péter
vári matematikus (1707-1783). 35. 
A pult egyik oldalán áU. 37. Gép
kocsi.márka. 39. Változik a hang. 
42. Fark&sféle ragadozó. 44. szegé
nyes elárusítóhely. bódé. 47. Bor• 
sod megyei község. 4.9. Európai 
nép. 52. Fahasáb. husáng. 54. 
MOGÓ5Zer m.á<-ka. 57. Vi.slSza; dohá· 
nyos igéje. 59. Turu<.esztán fllfo
tyója. 61. Francia divatszalon. 63. 
Koh-i- • . 65. Ritka női név. 67. 
S. R. E. 69. Vastagbélben van. 72. 
Kés, hangtal,anul 74. Kimondott 
betű, 75. RöVid űton. 

BekUldendö: vízszintes 1. és 
függőleges 16. Beküldés! ba,tárldó : 
március 10. 

Az elózO keresztrejtvény helyes 
megfejtése : Túlóra díjazás rende
zése. EJJ eli pótlék felemelése. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
1970. évi 2. számunkban megjelent 
keresztrejtvény helyes megfej
téséért: Soós Klára. Mende állo
más; Honti Jenő, Miskolc, I., Ga• 
ram u. a: Berezna1 Paula ny. 
felügyelő� Szeged. Aprllls 4. útja 
48; Tóth Károly, Pécs, n., Bem 
u. 2. n. 5; Szakács Zsuzsann�. 
Szombathely, Vörösvári u. 5. 

De dícsére!tet érdemel Gábor 
Edit, és Sas Éva ís, a!kdik ed
dig kiváló eredményeket ér
tek el. 

Boldizsár Gyula 

A sze.rkesztöség 
üzeni 

Kecskés Gábor, Czeglédi Sándor 
Debrecen ; Boldizsár Gyula, Korcs
máros Ferenc Békéscsaba; Szép 
Ferenc Szolnok ; Túri Antal Kecs
kemét; Szücs Ferenc Hatvan · Ug
lyai Sándor Nyékládháza. : Le;eJeJ.. 
ket lapunk anyagához felhasznál
juk. 

Csatos Ferenc Alcsut-Felcsut • 
Szabó József Dombóvár; Nagy 
László Sorokpolány : SzUágyi Sán• 
dor, Hajdúsámson : Leveleiket il
letékes helyre továbbltottuk. 

4. súmból : 101 263/1970, 3. A. A 
MA V Tisztképző Intézetnek költ
ségvetési gazdálkodásból vállalati 
gazdálkodásba való átvétele. 

101 264/1970. 3. A. A KPM Vasúti 
Főosztály - MA V Vezérigazgató
ság 9. Távközlési és Blztositóbe
rendezési Szakosztály szervezeté
nek módosítása. 

100 152/1970. 1. A részesedési alap 
felhasználása. 

Tájékoztató a közlekedési é6 
távközlési szakközépiskolák 1970/ 
71. tanévi belskolázásáról. 

5. számb61 : 101 486/1970. 4. e. Az 
1969. év végi részesedés számfej
tése és folyósltása. 

100 502/1970. 3. A. A társadalom
biztosítási Járulékok és készpénz
segelyek elszámoláeának és k.1-
egyenli�ésének szabályozása. 

6. szamból: 101 845/1970. 11. n. 
A vasúti forgalom közútra terelé
sével kapcsolatos eljárác;ról szóló 
1/1 970. (Közl. :€rt.) KPM számú 
utasltás végrellajtása. 

&tAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerke,;zt1 a szerkeszta bizottság 
F66zerkeszt6: Gulyás János 

Felelős szerkesztő: Vtsl Ferenc 
Szerkesztőség : 

Budapest VI .. Benczúr utca 41. 
Telefon városi : 229-872 

Ozem1 : 19-71 
Kiadja és terjasztl a Nép,;zava 

Lapkiadó Vállaiat Bud.ap�--i vn .• Rákóczi út 54. Telefon: 224-819 
Felelős kiadó: Gábor Márton. 
a Népszava Laokladó Vállalat 

Csekkszárnta�;���
tója 

75.915.001-4, 
Stikra Lapnyomda 

A gondos címzett A vasút rekordterve 

- Mikor tetszik elszáll.tani? Tengelyen: 111,5 millió tonna - Egyelóre nem. Csak megnéztem jó he- millió utas. 
lyen van-e. (Pusztai Pál rajzai.) 
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VASUTAS 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XIV, 2VFOLTAM,5, SZAM Ara 40 fillér 1970. MARCIUS 3. 

A március l-től érvénybe- lépő bérügyi 
intézkedések a központi vezetőség 

napirendjén 
Több' mint 100 ezer dolg0%Ót érint a bérfejlesztés 

A l\liniszterla.ná.cs 1970. Január 12·1 ülésén a munkallgyl, 
T3WJliM a közlekedés- és postaügyi minls'llk-.r elót.erjes.rltése 
alapján úgy ha.tá.rozatt, hogy má.rolus l-től a vasúton bérren
de2ést keM végireba.jtani. Erre a célra. a llllé� eróforrá• 
aaiból éves szinten 150 mil14ó formt bam;ná;Jba1R fel. (Tíz hó• 
mpn 125 millió forint), 

A határozat szerint a bér
rendezésnél a vasúti végrehaj
tó szolgálaton belül elsősorban 
a kedvezőtlen munkakörülmé
nyek közxitt do1gozók bérének 
:növelésére kell törekedllli, fi
gyelembe véve a felelősség 
mértékét, a megterhelést és a 
muIJJkakörülmén.yeket. 

Az in,tézkedésre azért van 
szü}c..<ég, mert a vasutasok 
élet- es munikakörülményei az 
utóbbi időben javultak ugyan, 
de a fejlődés üteme a népgaz
daság más területeihez képest 
.a.miy'..ra elmara.dt, hogy a kü
lönbség felmámol-ására a vál
lalati a.lapc.:C nem elegendők. 
A kormányha,tározat által biz
tosított összegből a hosszú 
évefo 6ta. húzódó és a fel$őbb 
jogs;:abályolu;.'t is sértő, jogos 
pa.n,a.szolwt O'l'VOSOljá,1,;: áZ é;
szalcai munka és a túlmu-nk4 
d.ijuásdt oldják meg. 

A vasút egyéb s�tiséget is 
ikapott és vannak saját anyagi 
1orrá 0,ai is a bérek javítáisára. 
A MAV-na,k vállalati gazdál
kodásának sajátos :körülmé
nyei miatt, 

az idén 3 száz:IJékos bér
pi.-clere,nciát ��yez
rek. A lrormá.ny jatnuM l• 
től ugya.ncsak engedélyez
te a MAV-nál és a 

GYSEV-n,él a bér<tömeg-
gazd?J1kodás bevewté.sét. 

Ezenkívül a vasút saját ered
ménye a:lapján is sz.ámít bizo
nyos eyereségre, am-ely szintén 
hozzájárul a bérszínvonal nö
veléséhez. 

A ko:rmány felihívta a köz
re'kedés és postaügyi minis.z
tei,t, gondeskodjék a vasutas 
clolgozó,!c munikaidejénelk foko
zatos csök.ken.téséról is. 

A s:mi,!mzel"\,ezet központi 
vezetősége február 20-i ülésén 
megtárgyalta a március 1-'én 
é1et.belépó bérügyi initézkedé
seket. A napirend előadója 
Rödönyi, Károly m.iniszterhe• 
lyettes, a MAV-vezérigazgató
ia voit. 

A vasutas dolgozók bérezé
Eének javítására rendelkezés• 
re álló összeg a központi támo
gatásból származó 125 millió, 
valamint a vasút saját alap
jaiból származó összeg 
együttesen éví 323 millió fo
rint. Az intézk<?dés több min-t 
100 OOO dolgozót érinit. 

Fenti összegen túl a sza,k
Bzerv<?Zet el-nökségének február 
6-i üLésén olya,n határozat szil;.: 
letett, hogy az 1970. évi része
&edés terhére, - 20 m.inió fo
rintot fm-ditanak a.z ipari és 
építőipa1i dolgozók bérfejlesz
tésére. 

A bérügyi intéz!kedésekkel 
egyidőben a munkáltaJtási 
rendben, a munkaidőben is 
vá1tozások lieszneik. A fo.."<lu'ló
szo lgálat szerint foglalkozta
tott do1gozók havi 240 órás 
:munlkaidejét a nai;>í 8 órás 
munkaidő alapulvételével kell 
meghatározni a fővonalakon 
március l-től, a mellélwonala
kon pedig július 1-tól. (Fővo
halnak számítanak az „A" 
csoportba sorolt vonalak.) 

A me,!ékvr'nakkon - és 
:részben a fővonalakon Is - :Jú
lius l-ig olyan szervezési m
tb..kedéseket kell foganatosí
tani, 

A Magyar Államvasutaknál eltöltött 
hosszú szolgálati idővel rendelkező 

dolgozók erkölcsi és anyagi elismerése 
A vasútiizem területén folyó mmika fel,eiös

ségérzeitet, becsületes helytállást és köteles
ségtudást követel minden területen. 

Dolgozóink többsége hosszú idő Ma ennek 
aLapján végzi fel.adatát, melyet hivatásána.k 
vá7,asztva a vasutas dolgozók nagy családjá

. ban tölti el élete nagyobb -részét. 

erkölcsi és a Lehetőségekhez mérten anyagi el• 
ismerésben részesiti azokat, akik 1945. évben, 
vagy azt megelőzően léptek a vasút szo!{l'Li�a.
tába és azóta folyamatosan jelenleg is a Ma• 
gyar A!Lamvasutak területén dolgozna.le. 

A fentiekben érdekelt dolgozóink ez aHca• 
lomból „Emléklap" kitii,n,tetésben részesfünek 
és az 1969. évi nyereségrészesedést v�Lameny
nyien 15 százalékkal felemelve kapjá,k. 

Hazánk felszabadulásának közelgő negyed
S'Zázados évfordulója alkalmából a Magyar 
AUamvasutak Vezérigazga,tósága és a Vasuta
sok Szakszervezete Elnöksége nevében lw
szöntjille a vasutas dolgozóleat, külön azoloot, 
akikkel 194-5-be-n egyii.tt foezdtük meg a le
ro1nb0Lt va.$"Út újjá.építését, akik felépítették 
a va.súti hidakat, a felszántott vasúti pályát, 
részesei volta1e a „10 ezer koc.sit és 500 moz
don'l{_t a vasútnak" mozga,lüm]'..ak. 

Az „Em,l,élclap''-oka,t az 1970. évi április 4-i 
megemlékezések alka,Zmával a MAV Vezér
igazgatósága és a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége nevében ünnepé!yes keretek között 
a szolgálati helyek vezetői és a $Zal<-Szervezett 
bizottságok titkárai adják mt. 

Köszöntjük azokat, akik 111.egindítatták a 
vonatf17rgalma,t, dacolva a viszon,tagságoklati, 
és nehézségekkel, működésbe hozták a felsza
badult ország vérkeringését, akik minden szol
gálati helyen jekn vannak, élen:iárnak a fel• 
adatoTe végrehajtásában, szakértelmwkkel, 
nagy tapasztalatukleal neveU1k a felnövő vas
utas nemzedéket. 

A MAV Ve-zérigazgwt6sága és a Vasutasok 
Szakszervezetének Elnöksége nevében ezáltal 
is kifejezésre kívánjuk juttatni köszönetünket 
és elismerésünlcet a hosszú szolgálati idővel 
rendelkező dolgozóink felé és. kívámmlc va
lamennyiüknek rajtuk keresztül a vasutas 
do!gozók egészének, további munkájukhaz 
erőt és egészséget. 

Rödönyf Károly s. k. 
a MAV vezériga2Jgatója 

Gulyás Já,nos s. k. 

A Magyar Allamtnsutak Vezérigazgatósá
ga és a VasuMSolc Szakszervezetének Elnöksé
ge elismerve dol_qazóink eddigi munká:iát, ha
zánk fesz,a,badulásá.nak jubileuma alkalmából Vasutasok SzaJkszervezete 1iitkára 

Aláírták az 1970. évi szovjet-magyar 
vasúti áruszállítási egyezményt 

aláírására is ünnepélyes kül
sőségek között került sor -
február 14-én -, a MAV Ve
zérigazgatóság tanácstermé
ben. Az egyezményt a szovjet 
vasútak képvise1ebében A. V. 
Vaszov, a Közlekedési Minisz
térium Aruforgalmi Főigazga
tóságának vezetője, a MAV 
képviseletében pedig Lindner 
József vezérigazgatóheilyettes 
írta alá. EkJror hozták nyilvá
nosságra azt a megállapodást 
is, amely a két szomszédos 

igazgatooág, a debreceni és " 
lvovi között született. Eszerin$ 
a két ország egymással köz
vetlen kapesolatban álló vas
útasai a Lenin centenárium é8 
hazánk feiszabaduiásá-nak 25. 
évfordulója tiszteletére kibon
takozó szocialista munkaver
seny keretében vállalták, hogy 
maradéktalanul eleget ,tesznek 
az ez évi export-import és 
tranzitszáilításokb6l rájuk luí· 
ru.ló feladatoknak. 

V.F. 

11 váiadorzcfiszló 
a-pKsieké 

A MÁV igazgatóságok közöt
ti versenyben az 1969. évi 
összteljesítmény ala:pján a pé
csi igazgatóság dolgozói ,nyer
ték el a KPM és a vasutas.. 
S'ZaJk.szervezet központi veze
t-OSégének vö,rös vándorzá.szla
j:á.t. A ki tün.tetés h,é,l; év u11án. 
került i smét a dél-dunánltúli 
vasutasok bilJ.'ltotklálba. 

A KPM nevében Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes, a 

MAV vezérigazgatója, a V1:IS

utas-szakszervezet nevében pe.. 
dig Szabó Anta.l főtitkár a<lita 
át a csaknem 15 ezer dél..óu
nán tűli vasutas jó munkáját 
elis.rneró vörös vándo.rzás:zl(lt 
dr. Szabó Tibornak, · a pécsi 
vasúti.gazgatóság vezetőjének. 
Az ünnepség afüaJmáJból ki
tüntet.éseket és jutalmakat 
nyújtottak át a kiváló vasuita.. 
SOllmak. (MTI) 

Gazdag választékot kínál a tavaszi 
lipcsei vásár 

B.L 

• 



MAGYAR VASUTAS 19'70. MARCIUS S. 

Aktok a Népszín,ház utaiban. A vasutasszakszervezet 25 éves 

történetéből 
Váriuk a vasutasok meghívását ... 

1948-ot írtak, amikor Minári 
József főtanácsos furcsia ké
résével bekopogtatot,t a vas
ut.as.szak.szervezet kapuján. 

A főváros smbrainak, mű
emlékeinek zöme még r�k
ban hevert. Csonka karú em
lékművek, üres szoboritalapm
tok között, beomlott műter
mekben éledei:ett a művészvi
J.ág. S Minári József jóvoltá
ból a vasutasok amatőr kép
zőművészköre is 15Zü:letéséhei: 
közeledett. 

- Nem volt könny(i da13>m 
- emlékszik vissza az alapító 
tag -, mert b.imny, se.kan 
voltak, akik kézlegyintéssel 
küldték tovább, mondván, 
most farutooabb dolgaink van
llak. 

Megnyfft a lehetőség 

Minden kezdet nehéz -, kü
lönÖ5ell, ha az orszlág is ak
kor éledezik éV5:l.á2laclos e1nyo
másából - s az ecsethez, írón
hoz, a S1JObrászvésőhöz is las
san idomultak a vasutasujjak. 
A lelkesedés, a művészet sze
f'etete, a az a végre megnyílt 
lehetóség, 11,ogu munkásembet 
is áldozhat a festészet, nobf'á
szat oltárán, azonban minden 
gátat elmosott. 

Előbb húsmn, majd hmmin
can voltak. Nemsokára ötven
re szaporodott az amatőr kép
zömúV'és:ook S2lárna. Jó néhány 
étie pedig rendszetesen 150 lá
togató;a ean a körnek: fiata
lok, idősebbek, lakatosok, mű
szakiak, adminisztrátorok, ta
nulók. Tizenhat évesek és 
hetvenen felüliek dolgoznak 
munka után az agyagon, a 
t'ajzlapokon. 

Hétkömap � volt, zuhogó 
eső, kellemetlen, otthon ma
raszta:1.ó idő. A lrepzőmúvésret 
szerelmeseít aronba.n ez sem 
zavarta. A N épszinház utcai 
ház földszinti műtermében 
minden táblánál, formázóhely
cél dolgoz1:ak. 

Csend volt, amz csak majd-
nem ..• 

Az írónDk sercegése, a S7JOb
�vés6k k.8.n:ol.á,.$,j, tölt(>t� be 
a levegőt. Minltlha méhraj 
z.songott volna a teremben. A 
modellek egyike a srobráswk
nál állt, a másik a fe.taknél 
ült. A terem végében egy idős 
tmsútas markáns vonásait les
ték a fi,a,tal művészetrajangók. 

Hetenként kétszer 
A teremben, csak egyetlen 

ember járkált, Kirchmajet 
Károly szobrászművéaz, a kör 
veootője. Tanácookat adott, 
bÍ2Jtabott, dicsért, javított. A 
hallgatók Já,thatóan igényelt.ék 
a mester véleményét. Még ak
lror is, amikor a szobroklkal, 
képekkel zsúfolt különs:robá-

A szaks2Jervezet a felszaba
dulást követően, csak a le@Illi
nimálisabb támoga.tást tudta 
nyújtani tagjainak. Elsósor
ba.n az élniakarás hozta a dol
gozókat a munkaihelyre, de 
nem hiányzott a fel világosító 
szó sem, elsóSOl'ban azok re
swól, a.lcik!ből a 25 éves fe
hértt.error sem tudta kiölni a 

IL 

munkásszolida:rltás erejét, 
akik tudták, hogy el fog jön
ni a szabadság, amelyért oly 
sokan áldo,z;ták életüket. 

A munkásegységre törekvők 
mellett, ha;ma,rosan megjelen
tek a reakciós pártok szószó
lói is, hogy a szakszervezetek 
égisze alatt sütögessék pecse
nyéjüket. 

amely elsősorban a -zéa 
feladatát látta el és mega.la,
kulásától a demokratik.us vív
mányok védelmére, a reakció 
visszaszfoárgásának meoak4• 
dályozására, a dolgozók neve
léséTe, a munka.fegyelem meg
szilárdítására ösztönözte a!! 
üzemi bizottságokat. Az ilyen.
irányú nerelést célozták a ko
rán megszervezett szakszer-

Támadás a vasutasszakszervezet ellen is vez.eti sz.eminár.iumok, majd 
később a szaks:rervezeti isko-

1945 második felében a kis- zájárult ehhez az is, h,ogv lák, a szakosított üzemi bi
ga2ldák a „szabad szervezke- egyes vészmadarak azt jósol- zottsági tStkári értekezletek és 
dés" jegyében, a vasutasszak- gatták, hogy tíz év múlva sem egyéb rendezvényeik. 
szervezet ellen js támadást lesz a vasúton normális szál- Az 1945-1948 között mú-
indította!k, hangoztatva, hogy lítás. ködó üz.emi bizottságok ellen-
a munkáspártok jogtalanul ki- té1Jben az 1949 utáni üzemi 
sajátít;ák a mozgalmat. Pari- A lét alapja a munka bizottságokllral, nem szakszer-
tást - vagyis a fu1llkciók vezeti alapszer'll'e'Zlet voltak. 

Szobrászok munka közbea. egyenlő elosztásátt - kérték a Akadtak, a.kik a demokrá- Az üzem �sságát 
veze:tőségekben, politikame,n- ciát úgy értelmezték, hogy a képviselték attól függetlenül, 

kemtek. Legalább ilyen oda
adáasal emlékezik meg azokról 
is, ak/Je nem éle>tMvatásnak, 
hanem szórakozásnak, mai di
vatos szóval élve, hobbynak 
tekintik a rajzolást, a uob
rászkodást. 

Vizsga: a vasutasnap 

tességet a szakszervezete/e te• munkafegyelem lejáratásá,t hogy azok, rnely:ik szaksrer
tásra tanál, s újabb meghívá- vé./eenységében, s azzal fenye- szorgalma:i;ták. A szakszerve- vezet tagjai, illetve egyáltalán 
sokat je1ent a csoportnak. getőztek, hogy a választásolc zeti aktivistá!kna.lt naiponta tagjai-e a szakszervezeteknek. 

A képzőművészeti körben az után úgyis felszámolják az kellett magyarázni, hogy min- Jelentos szerepük voz.t az üze-
alkotá.son és a szereplésen túl, egyoldalú szervezeteket. clen előrelépés alapja a mun- mekben a termelés megindí-
soka.t tanulnak is. Kollektív Minden próbá.Jkozásuk hlá- Ica, a termelés. Amit alko- tásában, az újjáépítésben. A 
műtieremlátoa,,,atásokon vesz- bavalónak bizonyult azon'ban. tunk, termelünk, annak gyü- tőkések által elhagyott üze.. 
nek részt, ahol elemzik, érté- Egyéni han,gad&: akadta:k mölcse a népgazdaságot erős!- mekben ellátták a gyár vere
kelik a látottakat. A 150 ama- ugyan a vasutasok körében is. ti, a lazsálás, a fegyelembon- tését is. Altalában me,."Valós!
tőr képzőművész tehát a kul- A szakszervezetek vezetőszer- tás egya:ránt káros az egyénre tották a tennelés mUillkásel
t-úra terjesztésének, a művé- veibe azonban, csak a két és az országra. A szaleszerve• lenórzését. 

_ Közösségillllk miru:len év- �zet megszerettetésének egyik munkáspárt k€1)Viselői 1,erül- zet kezde/Jtől fogva harcolt a 
ben, a v,aisutasn.ap alkalmából, sejtje is, mert nemcsak vall· tek az országos választásokon munkafegyelem megszilárdítá- Az Üzemi bizottságok 
kiállitást rendez. Ekkor mu- ják, hanem teTjesztik is: c.�ak a kisgazdapárt előretörését kö- sáért. Ezt a törelnrését 1945 szerepe 
tatjuk be az évi termés javát. az szeretheti igazán a művé- vetően is. őszétől helyenként akadályoz-
Nem vitás, ezeken a k:iállítá- szetet, aki ismeri is. A vasutass7.akszervezet t.ák a vad.sztrájkok, s az a Beleszólasuk volt a terme-
sokan minden tanulónk sze- anyagi lehetőségei ebben az helytelen s:remlélet, amely !és kérdéseibe, az üzletme-
retne legnlább egy-egy művel Leples György időben nagyon korl.á.txr.rottak egyes helyeken kialakult, hogy netbe, az összes munkavi-
szerepel.ni. A zsüri azonban volf:éllk, amit erősen befolyá- tudniillilt, a szakszervezeti bi- szonnyal kapcsola.tos ügyekbe. 
szig1:>rú. * so1t az is, hogy lrezdetiben a zalmi megválasztás után cso- Védték a munkások érdekeit 

Kirchmajer Károly amatőr helyi csoportok a besred� portvezető lett, s nem vett és hatáskörük kiterjedt az 
tanítványaival szemben is igé- A Kiváló képzőművészeti tagdíjat teljes egészében saját részt a termelőmunkában. üzemeknek a fasiszt.á.h.""tó! való 
nyes. Az a hír járja róla, hogy kör oklevelet ünnepélyes kül- részükre !gyel=tek vissza- Ebben az idóben a szak- me,,"'tisztítására is. 
szívesebben bírál, oktlat, mint sóségek között Szabó Antal tartani. srerveret vezetőszervének ap- De az üzemi bizottságok 
dicsér. A magasra emelt mér- főtitkár március 21-én adta át. A terrnel6 munka rendes parátusa titkárságo.kra tago- nem voltak függetlenek a 
ce viszont eredményekben k4- A Művelődésügyi Miniszté- kerékvágásba terelése elé sok zódott. Az egyes titJkárságok szalrszervezetek--től. A sza.k
matozik. Az elmúlt évben rium képviseletében jelen volt akadály tornyooult. A fizeté- - különösen a kezdeti idő- szervezetek résztvett,ak az üze-
Debrecenben a, képzőmúvé$ze- Cséri La.jos szobrászművész. s-ek rendezetlensége, a fekete- ben -, nem igen fogl.alkoz- mi bizottság hatáskörének ki-
ti köTölc kiállításán a, második ké • • , ti k" t �ia� h
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alakításában., a választások 
koltektív díjat nyerték el. A pzomuvesze or ag- =Sl yze """ gowt el- == �•= -•<==11 ·• megszervezésében, segítették, 
Ugyanott a szobrászkollektívát jainak nevében Minári József kedvetlenített. Sokan elhagy- dekvédelemre terjedt. Nagy- ellenőrizték működésüket. 
külön elismerésben résresí

t.et- alapító tag mondott köszöne- ták a vasmat és máahol ke- ;elemőségű volt az üzemi bi- Az üzemi bizottságok szer
ték. A vasutasszakszervezet tet. restek munkaalkalmat. Hoz- zottsági titkárság munkája, vezete nagy ;elentőségű kezde
pecl.l,g kümndíjjal jutalmaz..ta ,..----------------------------------------.,. ményezése volt a mu1tkásosz-
az iskoLa ha,11gatóit. . 

é 
tálynak. Elóremuta.tó voLt a 

Idén újabb jutalmat ikiapott SZOCIALISTA MÓDON DOLGOZNI, TANULNI S i!LNI !�':��:Z�!';t�:�/te.:�:: 
a Népszínház utcai gárda. Má- lcitása szempont;ából is a pro-
sodszar is elnyerték a Műve- rp!Jr'a'm!Jí!!J,.,. lra,ll-ur1•!ifi

rs 
�·1i'1.a'!)Si'nlra,· t letárdiktatúra idószakáro vo-

lódési Minisztérium rangos ki-
.J. UI. ,. hll UIIJU,l/ l/ A 1 'J f;j I. u,J.1.J uL 1 u, fi Jl. 1 natkozóan. 

tüntetését, s meglcapták a Nagy hatással volt a telje-
Kiváló együttes címet. ElősZÖ!l' sítményekre a szaktanács ál• 
1964-ben részesültek ebben az A szakszervezeti akitívisrtlák tevékenységeit illetően szQ.bé- egyforma mértédckel értélre1iik tal 1945. június 15.--oo elindí-
elismerésben, s a most 1969- eddig :is sokat tetúek a szo- ges új utakat keresni. a termelési és a kuilturális tott 0-•g · .. 'ép•u · 
ben U'i'ból elny ...... kitün' tetés ·� os UJJa l1r-Sl mun-=, c:ialista brigádmozgalom fej- Tény, hogy a politika.! ne- vállalásokat. Emiatt sdkswr kaverseny, melynek szervezé.. 
azt jelzi: nem ültek az évek- l.esztéséért. A lrultúra.ktívák veló -revékenység hatósuga- könnyen javasolják a cím el- sében, irányításában a szak
kel ezelőtt megszer:rett babé- elsősorban a kulturális célki- rában levők nagy resze s:rocia- nyerését vagy megtartásált. szervezeté volt a fórész. A rokon, szorgalmasan dJolgoz- tG7ksek kidolgozásához és a lista brigádtag, illletve olyan Ritl!Ján fordul eló az, ha a kul- vasutasok mun.kalendületére 
tak, fejlődtek azóta is. vállakísok teljesítéséhez n;yúj- biigád tagja, amely vállalta a turális vállruás nem teljesí- jellemző, hogy míg a felsza-

Tei-mészietesen nemcsak rep- tortitak segítséget. Az utóbbi cím elnyerését. A „Társadal- tésééfr:t visszavonnak, vagy ba<lulást követóen a vasút tel-
�=tl�����j évek tapasztalatai azt bizo- �'!i�
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mindenhová, ahol igénylik a nyítjcík, hogy a mozgalom tö_ mó része az isrnerebterjesztő ban egy� bri,gá,dtagot -, dig a hároméves terv kezde
va.sútas képzómúvé6:reti kör megessé válása óta elsősorban elóadásokan ré:s?;revók többsé- mert nem teljesítette vállalá- téig ez 75 százalékra emelke-

az önművelést és a társadalmi ge br,igJádta.g. sált, elmarasztaltak volna. En- dett, s a hároméves terv vé

A szocialista brigádok vállalásainak segítése 

- A szakszervezeti művelő
dési intézmények (könyvtárak, 
k.lubok, mGvelődési házak) 
munkája is egyre inlcálbb terv
szerűen terjed ki a brig)á,dmoz
galom részvevói,re. Bár az igaz, 
hogy a mozgalom tömegessé 
válása miatt az intézmények 
vezetői nem tudnak keUően 
foglalkozni a brigádokkal. A 
kulturális munkát nehezite.tte 
az is, hogy a, szakszervezeti bi
zottságok kulturális, agitációs 
és propaga,nda, bizottságai nem 
segítették kellően a brigádo
kat, s „menetközben" is keve
set foglalkoztak velük. 

Mire terjedjenek k:i a kultu
ná1is vállalJások? 

kollektív segítésére, patro
oalásálra 

-csaMdl Onnepek lebo-
nyoliitására, klubdél\lltá-
ook szervezésére; 

- ta.pa.s7Jtalatcserék szer. 
ve-zésére; 

- o� városok 
megismerésére, családi kol
lek;tív kirándulásokra; 

- eset.en,ként ko1lelclív 
:,zfnház.., mozi-, kiállításolt, 
múzeumok 'lalto,gat:á.sára. 

A vállalások 

ne legyenek 

általánosak 

nek elsősorban az az oka, hogy gére 12 százalékkal túlhaladta 
sok helyen a kulturális bi- azt. Az 1947-es őszi forgaloan 
zottság tagjai nem egyenjogú idején, már nagyobb forgal
partnerként vesznek részt a mat bonyolftott le a vasút, 
kuiturális vállalások é-r�ke- mint a háborút megelőzőévelc 
tésénél. bármelyikében. 

Folyamatos munka 

Fontos, hogy a kulirurbraot't
irágdk a vállalások megtét,elé
töl. a rendszeres segítésen ke.. 
resztül az értékelésig folyama
tosan �ez:rek mU!ll.kájukat. 

A segíW;gadá.shoz szüksé
ges viszont, hogy: 

- a vallalásokat a bri
gádok pontosan határozzák 
meg és vezessék a bcigád
naplóbal!l; 

,.Alakul" a portré. Az egyéni Wll,la.lások.ruil: 
- az álitalános iskola 8 

OS2Jtályának elvég1Jésére; 

A oo!Icilárok kíalakításdba-n 
még napjainkban ís előforduló 
hiba az, hogy azok egy része 
általános és formális. 

- a válllalásokat· havon
ta értékeljélk; 

Az ország és közvetlenül a 
dolgozók érdekében folyó 
harcban az üzemi bizotitságok 
egyre jobban megerősödtek. 
derekasan kivették a reszükei 
a munkáb61. A munka élvo
nalá'ban a kommunisták ha• 
ladtak. Lendületült magával 
ra:gadta a többséget. Mind• 
emellett voltak, akik ki!húzták 
magukat a munkából, s önös érdekeik után futkároztak. 
Mégis elsódlegesen az a dön
tő, hogy a helyreállítási mun
kában tanúsított példás szor
galom.ér1; köz.el 10 OOO vasutas 
részesült jutalomban, elisrne
res:ben 1947 végéig. 

ban egy kávé meMetit besrel
gettünk a kör munkájáról, 
eredményeiróL A tanulók 
gyakran belropogtattak 1aná
csért, hogy bemutassálk alko
tásukat. 

- Egy héren mindeniki két
szer jön.. A modelleket, a he· 
li,iséget, a szakmai irányítást a 
tia.sútasszakszervezet biztosi.t
Ja. A többi megs2Jel7he -
festék, írón, anyag stb. -, a 
hallgatók feladata -, kezdi a 
kör ve2Jetóje, 1 azután mun
kája szeretet.étöl fűtve beszél 
a Népszínház utcai .,művész
telep" életéről. 

Büszkén szól azokróil a ta
nítványokról, akiknek tehetsé
ge itt bontakozott ki, s akik 
ma már képzőművészeti főis
loo-1.á.n fejlesztik mindazt, ainit 
a képzőművészeti körben el-

(Márton Emese felvételei) 

jelenlétét. Feladatuknak t.e
kintik - az önmúvelésen, ön
képzésen túl - a mGvészet 
népszenlsítését, a munkásem
berekikel való megismertetését. 
Néhány klállításuikikaa elmen
tek az üzemeklbe. Legutóbb az 
Északi Járműjavítóban, a mát
raházi üdülőben, a azolnoki 
Művellldésí Házban, a martfűi 
cipőgyárban mutatták be al· 
kotásaikat. 

A kuHúra terjesztői is 

- BáTmlkor, bánnelyilk vas
utassza.ksmrvezeti bimttság, 
vagy közösség igényli kiállitá
sunkat, mi szívesen megyünk 
- mondja Kirchmajer Károly, 
s reméli, hogy ez a &aj tóban 
megjelenő felhívás meghallgia-

- a szaikvizs@lá.k letételé
re, szakmai tanfolyamok 
elvégTksére; 

áitaláruls politik.al, 
kulturnlis képzettség fej
� (pl.: poli,ti,kai 
tanfolyamdkan., :lsmeret
terjesztó előadás sorozato
kon, munkásakadémiiá
kan való rendszeres res:z,.. 
vét.elre.) Szí.nház.. és mozi
műsorok lláJtogatására, szép
irooalml művek olvasásáira 
és vitákra s1lb. 

A kollektív V'áE.albásoknál: 

politikai, sza.kmal, 
57.épirodalmi művek, folyó
iratok, napilapok ci.ldrei.nek 
�taitására; 

- a továbbtanulók, s7.ak
mai tová]jblképzést vállalók 

Fontos viszollJt, hogy a 5:7;0].. 
gáJati vewt.ó, a s:zaksrervezet! 
bizottság jól e'.I� és 
dftfferenciá!lja - a brigádok 
összetételének megfelelően -
az éves .kultunllis vállalások
ról szóló javaslatokat. Gondot 
kell fordítani 4 vállalások fel
tételeinek megteremtésére, 
mert a legér'llékesebb vállalás 
is csak papír marad, h4 a fel
tételek hián11ában az nem tel
jesíthető. 

A szailts7.ervereti bizc:Msá
goknak aaira Is ügyelni kell, 
hogy a brigádok feladataikat 
necsak a termelés, hanem a 
műve'.lódés t.erületén is helye.. 
sen h.albároz2lálk meg. 

A �alist,a br.igádvállalá
sok éI'tékelésénél egy sor 
visszásság is jelenltkezi'k. Nem 

- a brigádok váNalása.it 
negyedévenként a szakszer
vezeti bizottságok és a szol
gálaili helyek vezetői is 
vizsgá.].iák felül; 

- a brl,gádok munkáját 
a <benmelésl tarukskozások 
a'llka.lmával lsmentessék. 

A jubi1et.tmi, ceMenániwm 
év gamag kulturális program
ja kedvező feltételeket teremt 
az 1970. évi válil.al.ások megté
teléhez. Az általános művelt
ség megszel'2Jés&t61 a politikai, 
i=kmai ismeretek bóvftésélg 
megfelelő feLtételek teremtőd
tek a művelődésre, tantrlásra. 
A szoc:ialisrta emberré formá
lásnak önkéntes vállalása meg
követeli a brigádoktól, hogy 
éljenek e'M'Jklkel a lehet6ségek
k.el. 

Horváth Ferenc 

(Folytatjuk) 

HIGYIKTtvl-OTEKEZLET 

BITVIHBIH 

A hatvarnl csomóponton ak• 
tívaértekezletet tartottak. 

Az éntekezlet előadója Tóth 
János a 8. szakosztály vezetője 
volt, aki id&7.ei:ú ga:z.daság
po1i likai kérdése1m-ől és az 
MSZMP novemberi hatáJr<Yla
tá val kapcsoJ.a.tos feladaltakról 
tájékoztatta a csomópon,t dol
gozóit. Az aktívaécteke-z.leten 
reszt vett és az el:nökségben. 
helyet foglalt Szabó Ferenc, 
Hatvan város pártbizottságá
nak első titkára. Juhász Fe. 
renc, a városi KISZ-bízott.. 
ság titkáTa és dr Novák Pálná 
országgyűlési képviselő is. 

Szűcs Ferelle 
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Együttesen, közös akaratta.1 • • •  Minden dolgozó versenyben 
A Landler ]ánnüjavítóban sikeresen teljesítették a felajánlás első s:rakas::áti 

Látogatás a miskolci vontatási főnökségen SOKAN NEM IS GONDOL- - Nagyon sok ember segí-
JAK, hogy e mondat mögött : tett a verseny első szakaszá-Kecskés Lászlóval - a ntis- .i. látogatásokat tartják. Ennek a „jubileumi munkaverseny" nak értékelésénél. Az alap-Jtolci vontatási főnökség veze- V nagyon szép „kiildetésiiknek" mennyi tartalom húzódik. Túl szervezetekben a műhelybi-tőjével -. a villamosmozdo- Ú(J'JI tesznek eleget, hogy meg- a mozgalom eszmei és gaz- zottságok szinte napról napra nyok s:r.erelócsarnokába.n be- Nem lenne teljes a kép a látogatják azokat a családo- da&-\gi értékén. rengeteg szer- jelezték az eredményeket. szélr,ettünk a főni.<kség gend- főnökség életéről, ha figyel- ka.t, amelyek „védelemre" szo- vező munka, alapos, gondos Nemcsak szóban, hanem minjairól, eredményeiről. men kívül hagyruink annak a ru.lnak. Termés:retesen az ilyen felmérés és az úgynevezett rej- dent dokumentálva is, hiszen _ 1963-tél tértür.k át a kor- lOO női dolg,ozónak a tevé- jellegű ügyek intézése, a csa- tett tartalékok feltárása jel- a felajánlások teljesítéséne!c srerú gépek karbantartására kenységét és erőfeszítéseit, ládi harmónia helyreállítása. lemzi azt a felajánlást, ame- csak akkor van igazán értelés javítására - mondja Kecs- a.kik - noha az összlétszámhoz sok tapintatot, diszkréciót és lyet a dolgozók hazánk fel- me és értéke, ha azt kézzel kés László. - A teljesítmény képest, kevesen vannak -, de nem kis fáradságot igényel. szabadulásának 25. évfordu- foghatóvá tudjuk tenni. Min-80 -�--'éka a villa.nymo:zxl,o- annál többet mun.k.álkodnak a Tiszteletreméltó feladatot vál- lói'ára tettek. den eredményt, amely a vál-= szolidaritás és a kollektív szel- lalrta.k. · · t di sér t · 11 ti nyotk munik.ájából ered. Húsz lem kialakításán. Segítenek a 

• a.rmer c e I e A Landler Jármű.javító lalásokban foglalta-tik, bizo-Diesel-mozdonyunk i3 van, de szervezésben és a sok női ta-
őket! 

üzemben több mint 1600 nyítani kell. Szerénytelenség az összes mozdonyaink fele, piruúatot igénylő ezernyi a.pró Ugyancsa
k 

elism
e

résre 
m

él
- munkás adta kézjelét a szer- nélkül mondhatjuk, hogy 84 még gőzmozdony. Sa:tnos a tó munkát végez a hatszoros ződésekre, mert szerződésnek pontosan és lelkiismeretesen 1avítósz!11ünk már korszerűt- go1�bf!,�f�5t=�

a VoJ
·- Minta űzemszervezet címmel is lehet mondani a verseny- értékeljük a munkaverseny len és kicsi. 1970 végére azon- voda Ja'nosn""% elmo-"otta, 

kitüntetett Vöröskereszt-a.lap- válla:Jásokat, hiszen minden eredményeit. ·n · � uu szervezetük - Talián Viktor-ban reméljük, hogy 46 m1 io hogy munlk.ájuk igen sokolda- né vezebésével. Ezt bioonyítja egyes pontját, tételét szigorú- Üzemüruc dolgozói hazánk forintos beruházással elkészül lú. Váltloza.tios, gazdag a prog- az önkéntes véradó napokJOn an ellenőrzik. Miközben Föl- felszabadulás,ínak 25. évfor• az ú.j, korszerű szerelőcsar-�o- ramjuk, a.minek végrehajtása vaJó tömeges részvét.el is. Leg- desi Ferenccel, a szakszerve- dulójára azt a felajánlást tetkunk, ahol m.á:� !eszne 

d
a nemegyszer sok fáradságba utóbb 324 dolgozó összesen 98 zeti bizottság versenyfelelősé- ték - kapcsolódik beszélge-;elenlegihez '"'""' 0 gon - kerül. Legfontosabb feladatuk- liter vért adott. vel beszélgettem, meggyőzöd- tésünkbe Szatmári József, a ;aink. nak a tá.l'Sadalmj, szervezési és tem az elóző mondat hiteles- szakszervezeti bizottság tagja - Egy ilyen nagy szolgá'lati kultúrmunkán kívül a család- Kaszala Sándor ségéről. -. hogy az 1970-es évi tervet helyen sok szakem

be
rre van ,---------------------------------------, maradéktalanul teljesítik. A iszükség. Gondot okoz-e a szak- mozdony javító osztályon a ember-utánpótlás? Kv.rucz, a Horváth és a Miha-- A s2lakember-utánpótlás 

J lt k , a' Ila' sok nelc szocialista brigád�k már sajoos n.áltmk is gondot je- avu a mun assz' eddig is bebizonyították. hogy lent. Létszámhiányun.k a.1JOn- lehet ·rájuk számítani. Ezek a ban nem olyan mértekű, hogy 

11 
brigádok váJlalták, hogy - a ez hátráltatná a munikánkat. , 

l kt nya' k e a' tottsa' ga minőségi előírások betartása. Eddig még át tudtuk hidalni a es a a a meliett - terven felül elkészí-1-,"i.sebb-nagyobb nehézségeket. tik a 411-613 kazán csövezé-A munkla megszervezésében, A szakszervezet elnöksége fel.szánwlá.sá.t, hatá.ridó megje• ütemben, különböző okok és si munkáit és a 411-412-es elosztásában nagyon sokat se- 1968. július 5-i ülésén tárgyal- !ölése meUett. indokok miatt. Továbbra is kazán burkola,tát. 
gít a 110 sZIOcia.liSta. brigád, ta a munkásszállások és a lak- A forgalmi és vontatási lak- probléma a száll,ú\kocstk - úgy gondolom, hogy a amely doilgozói.nknak 55 szá- tanyák ellátottságát. A jelen- tanyákban a melegágy váltást egye11J.etes fü.tésén.ek megold-á- jub,ileumi munkaverseny értézal�t tömöríti. tés és a vita alapján intézke- sikerült olyan mértékben sa. A tervezett olajfűtést tűz- kelésénél a szakszervezeti 'bi

0 
dési terv készült a hiányossá- csökkenteni, hogy 1970-ben a rendészeti okokból egyelőre zottság nem áll könnyű fel-
gok megszüntetésére, az ellá- teljes felszámolás várható. nem engedélyezik. adat előtt, hiszen 178 brigád 
tottsá,g javítására. Ennek vég- Hiba volna azt állítani, hogy d munkáját kell számba veruni. 
rehajt-ároról adott számot az az intézkedések elégségesek Ne kampányfela at 

- Nem szabad kihagvni a elnökségnek a Vasúti Fóosz- voltak, a hiányok teljes kikü- legyen . . .  rangsorolásból a kocsijavító tály 3. szakosztálya,. Cikkünk- szöböléséhez. Több olyan szá,l- osztályon dolgozó csereja.vító ben ezzel fogla!kozunk. láshely van, ahol a tisztálko.. Az 1969-ben kapacitás és szocialista ü7.emrészt sem -

szólal meg ismét Földesi Fe
renc - amely 2120 óra men;r
nyiségű különféle munkát vég
zett, azon felül, hogy a rá
juk háruló munkafeladatokat 
hiánytalanul teljesítik. Ezen 
a.? osztályon dolgozik e Holi
cza brigád, amelynek !étszá• 
ma igaz ugyan, hogy eggyel 
csöhkent, de mégis vállaltál,, 
hogy teljes energiával részt 
vesznek a „tiszta, üzem, ren• 
des műhely" mozgalomban. 

- A karbantartó oszta1yon 
a Magyarl.uti brigádot is meg 
kell dicsérni, mert ők a társ
csoportok vállalásai teljesíte
séhez szükséges esztergályos, 
marós, gyalus mullkák elvég
zését vállalták. Mi,·e1 szocia
lista brigádról van szó, a bri
gád tagjai nemcsak a munká
ban, hatnem a politikai okta• 
tásban is éle:njámak. 

FELTÉTLENÜL BESZÉLNI 
kell a Pusztai brigád nagysze
rű vállalásáról, amely a csap
ágyöntöde átszervezési idejére 
is vállalja a mozdonycsapágy 
zavartalan ellátását. Ezen1cí
viil csökkenti/e a fajlagos óra• 
ráfordítást. A műhely csinoof
tását társadalmi munkában 
vállalták. De ezzel nincs vége 
a. Pusztai brigád értékelésé
nek. Beszéljenek helyettem a 
számok - mondja az írásos 
anyagba tekintve Szatmári 
elvtárs. A járművek átfutási 
idejét a célkitűzéshez képest 
10,6 százalékkal, a javítási 
ldőt 17,5 százalékkal csökken
tették. 

Az üzem kollektívája, a 
szocialista brigádok tagjai a 
jubileumi verneny során is 
bebizonyították, hogy lehet 
rájuk számítani. 

Pászt Róbert 

Cserháti Ferenc párttitikár a 
szocialista brigádok munkájá
val kapcsolatban elmondotta, 
hogy vállalásaik zömét szak
mai jellegű feladat.dk, tovább
képzés és tanulás ailkotják 
E2Jek persze korántsem merí
tik ki a brigádok tevékenysé
gét. 

Az igazgatóságok az intéz- dási lehetőségek sem kellően részben hitel hiányában viégre kedési terv megjelenését köve.. biztosítottak. A m.eglevő be- nem hajtott feJ.újításoklhoz és 
k -1 ,., tően - a kötelező normák fi- rendezési tárgya.le nem e!égí- beszerzésekhez szükséges hite.. A március 1-tól érvénybe lépő bérügyi intéz euéSelJI figye!lembe vételével - felül- tik ki a joga.s igényeket. Sok leket az érdekelt szakosztályaik 

k • * , • -1• ' 

Az Aprilis 4. üjúsági brigád 
például a bodrogola.sú fiúne
velő intézetben néhány kis
gyermek patronálását, segíté
sét Is vállalta, mely srep pél
cláJa a swci.allsta kö� 
dolgozó em�.., humanus, 
minden öncélú érdektől men
tes mag,atartásána.k. 

Egy-egy jó kezdeménye7.lés, 
új ötlet a termelő munkában 
is meghozza gyümölcsét. új
szerű kezdeményezés elindító
ja volt a húsz főból álló No
vember 7. - brigád, amelynek 
tagjai gyors- és személyvona
tokat továbbító mozdonyveze
tők és fűtők. Az ő ötletük volt, 
hogy a szolgálati idő alatt ta
pasmialt szabály1Jala.rus.ágokról 
-, amik esetleg baleset elő
idézői is lehettek volna - s1ia
tisztikát készítettek. Ez a sta
tiszillta hasznos adataklat tar
talmaz a leggyakrabban eló
fCJll'duló baleseti veszélyforrá
sok okáról. Az anyagot meg
küldték az igaz�tósá:g vezető
jének. Ez a példa is igazolja, 
hogy a szocialista brigádok 
munkájában ei !ehet térni a 
,abionos formalitástól. 

A brigádok fon.ros srerepet 
kaphatnak az üz.emi demokrá
cia. ki82lélesftésében is. 

- Az üremi demokráciát, a 
mllektív vezetés kisrelesítését 
a gyalrorlatban úgy próbáljuk 
megvalósítani, továbbfejlesz
teni, hogy a Jutalmak elosztá
sát is rábízzuk egy-egy brigád
vez.etóre és a brigádgyúléseken 
közösen döntik el, hogy mun
kájuk alapján kik a7l0k, akik a 
jutalmazásra a legérdemeseb
bek. Gyakoroljuk ezt a mód
szert a kisebb felelősség:revo
nás, a fegyelme7.ks érdek.ében 
Is - mondotta Cserháti Fe
l'E!'Ilc párttitkár. 

• 

vizsgálták a lah.-tanyálkat és helyen a tisztaság és rend egy- 1970. évi tervükben biztcx;ítot- 0 Özpontl Vezefoseg OOplrenuJen 
a munkásszállásokat. általán nem kielégítő. Nehezíti ták és az igazgatóságok ütem- l I képzett es· szakke·pzetlen á.poló� • 7 _,,.,.lásá r.-- hiá ossá (Folytatás az 1. olda ro ) 

álá 
a hia.nyo e ,,,,. t, ,..,,,y a tervet készítettek a · ny - nók és takarítónők bérét. Jfodemiz s, szá.Uá.shelyek tekintélyes része gok végleges felszámolására. zárfizet.éskor, vagyis április 

A béremelést munka.köri korszerűsítés ol1J<l,1l idei{,'!enes épiilet ben Fontos, hogy az intézkedési 14-én kerül sor. 
pótlék bevezetésével hell i.-a,n, ahol a bővítési lehetősé- tervben foglaltakat az illeté- Mint ismeretes, a Miniszter-
végrehajtani. A pótlék A hiányosságok zöme a léte- gek .színte 1cizártak. A száJ.lás- kesek ne tekintsék kampány tanács határozata alapján össze.ge a szakképzett sltmények nem kielégítő tisz- 1½elyek szétszórlaága- �hátrál- feladatnak. A szálláshelyeken március l-től emeltk a meg-
�polónöknél jiavi 200-400 taságával, a berendezési tár- tatja a felújítási munkákat. levő hiányosságok megszünte- szakít.ás nélkül működő egész-
forint, szakképzetlen ápoló-gyak használhata.tlanságáva.l A szálláshelyek rendeltetés- tését folyamatooan minden ségügyi és szociális intézetek- nőknél 150-250 forint, ta-és egészségügyi normák be től eltérő ha.sználatána!k fel- anyagi lehetőséget figyelembe ben közvetlen ápolási és gon- ka.rítónőknél 100-200 fo-nem tartásával volt kapcsola- számolása nem folyik kellő véve fokozni kelll. dozási feladatokat végző szak- rint. tos. �--------------------------------------

7 A kisegít.ő állománycsoportba Igyekeztek a beérkezett ké- tartozó dolgozókat vaJameny-relmek, igénylések alapj,án a 

F k d , 1 d I t 
nyi egészségügyi és szociális felújítás és fenntartás jellegű 

O O Z Ó O e n Ü e intézetben áitlagosa.n 100 forint hiányosságok m�szüntetésére béremelésben kell részesíteni. szükséges hitelt, valamint a 
á Ugyancsak március 1-i ha-hiányzó felszerelési tárgyak A MÚLT � SZEPTEMBE· 129 brigádja, s az osztályok, tiszteletére lO kocsi fővizsg -

tállyal emelik a felsőoktatási tekintélyes részének beszerzé- RÉBEN tartott nagygyűlésen üzemrészek, műhelyek músza- ját végzik el. Önkö!tség te- intézmények oktatóina.lt és sére anyagi fedezetet biztosi- határozták el a dunakeszi jár- ki és adminisztratív dolgozói kintetében 1 százalékos technikai dolgozóinak munka-ta.ni. Több s,záUá.sh.ely lwrsze- műjavitó dolgozói, hogy fel- által tett részfelajánlások ala- m integy - -l mifüó foi'int bérét. Az olctatóTc átlag 17, ti nlsítése, jelú.jítá.sa és berende- szabadulásunk j ubileumána,k kították teljes egéssre az technikai és eg,yéb alkalma• zé.si tárgyainak bóvítése oolt tiszteletére szociald6ta munka- fuJem éves vállal.ását. zottak 9 százalékos béremelést Lehetségessé. versenyt s:rervezmek. A ver- A tenndvalókat nagy gon- kapnak. A Minisztertanács ha-A pályafenntartási főnök&é- seny fő célja az 1970. évi terv dossággal nyolc pontban,. ösz- tározata előírja a2 áru- és gek elvégezték a szükséges sikeres teljesítése. A széles szegezték, melyben a fennálló vizsgadíjak összegének diffe• meszeléseket, festéseket, má- körben meghirdetett, s jól eló- létszámhiány, a mintegy fél- renciált, átlagban mintegy két-zolásokat, kicserélték a kor- készített mozgalom kedvezően milliárd • forint értékű re- szeresére történő felemelését szerűtlen emeletes ágyakat. Az befolyásolta már a múlt évi konstrukció építési munkála- is. afrikkal töltött párnák helyett feladatok végrehajtását is, tai kövebkeztében beálló terű- A béremelésre fordítandó tollpárnákat, az elavult pok- melyet a „kiváló iizem" letkíesés és kapacitáscsökke- összeget népgazdasági erőfor-
rócok helyett paplan()lka.t sze.. szintnek megfelelően teljes!- nés ellensúlyozásával a terv rásból biztosítják. A vasút reztek be. tettek. teljesítését s mint fő fenti kategóriába tartozó dol• Emelkedett azoknak a léte- A tervben szerepló 160 szempontot - a tennelékeny- gozói is természetesen résre-sítményeknek száma, ahol az Bahv kocsi gyártását mara- ség fokozását állították elő- sülnek a jelzett béremelésben. élelmiszerek tárolására hűtő- dék né!Jldil elvégezték, de ele- térbe. Vállalták, hogy 1970-
szekrényt szereztek be. 1969- get tettek a kocsijavításban ben 50 ez,er 1wrmaórát lcizá
ben a szálláshelyeken a hiány- előírt feltételeknek is. A terv- rólag a termelékenység n.öve
zó berendezési és fe/.szercl.ésí �zerü-séget 100 százalékban lésévez teljesítenek. 
tárgyak beszerzésére a szak• betartották, s 1,7 nappal csök- E vállalás alapján már le-
osztályok 2 919 OOO fortrvtot kentették az átfutási időt. fektették a 6482 pályaszámú 
fordítottak. Az eredményekből az ürem Bahv kocsi főalvázát, melyet 

Az építési és pályafenntar- 88 szocialista brigádjának kizárólag termelékenység-
tási szakszolgálat területén a 1316 tagja példamutatóan ve� emelésének eredményel<ént 
fővizsgák keretében megkezd- te ki részét. A felszabadulási készítenek el, s áptilis 4-re 
ték 235 szálláskocsinak az új versenyben a szocialista kol- adják át a forga!omna,k. Má
normák szerinti folyamatos lektívák mellé a többi mun- iUs l-re hasonlóképpen egy 
átépítését. 1969-ben 16 - mát kabrigádok is felzárkóztak. főjavításos kocsi elkészítését 
az új é,gészségügi,i normák Végeredményben az üzem tűzték célul. A vasutasnap alapján el1eészített - háló-, 3 
fürdő- é·s 2 ktutú.rkocsivaJ se
gítették a do¼,ozók száLlásigé
nyeinek kuttúrá.!tabb kieLégt
tését. A távközlési és biztosí
tóberendezési szakszolgálat 

Lőrincz István mázoló 
munka közben. 

KÉSETT 

A SEGÍTSÉG 
A hó vígasztala.nul hullott, 

anúkor a péceli pályamesteri 
irodában csengett a teleL:m. 

- Pályamester elvtárs, in
tézkedjen, mert a III. vágá
nyon a kijárati jelzővel szem

. ben eltört a sín! 
1 Ki.$s László azonnal jelen

tétte a történteket, majd gépet 
kért, mivel emberi erőve! a 1Z 
mázsás sfot szállítani lehetet
len. 

:eroemes néhány szót szólni 500 OOO forintot fordított há
a 186 KISZ-tag munkájáról és rom szálláskocsi átalakításá csökkentést vállaltak a múlt 

évhez képest. 

Kí.noo, izgatott várakozás, a 
gép azonban sehol. A pálya.
mester ideges. Érzi, hogy cse
lekednie kell. A II-es vágá
nyon éppen tehervonatot fo
gad a „for<'.,a].mjstJa" - s vá
rakoztatja - mert itt előzi 
meg egy gyors. Kiss pálya• 
mester a vonatvmetőhöz for• 
dul segítségért. Néhány pilla
nat, s már is mennek a gép
hez, am�ly rövid idő alatt ren
deltetési helyére szállitja a 12 
mázsás terhet. S alig fél óra 
múlva a pályamester közli a 
forgalmi szolgálattevőveH 
minden rendben. A III. vá
gányon megindulhat a fOll'ga
lom. 

eredményeiröl is. Holman Jó- ra. 
zsef KISZ-titkár elmondotta. 
hogy sok a termelést segítő 
megmozdulásuk. Programjuk

Több fontos intézkedés 

1970-re újabb 48 lakókocsi, 
3 fürdókocsl, konyhakocsi át
építését vették tervbe, mint
egy 6 millió forint összeggel. 

ban minden évben szerepel az 

önkéozést és a szakmai mű
veltség fejlesztését swlgá,16 
váRalás. Sok segítséget kap
nak a párt- és a szakszervezet 
vezetőségétől. Ré�zt vesznek a 
'Szakma Ifjú Mestere-mozga
lomban, (ahol már 11 ara.ny, 
ezüst és 12 bronz fokozatot 
szereztek.) A munka mellett 
persze, a szórakozásról sem 
feledkeznek meg. A Vörög
tnarty. klubban zenés rendez
vényeken, vetélkedőkön pihe
tiik ki a hét fáradalmait. 

A MA V egészségügyi fel
ügyelők, üzemi orvosok -
függetlenül az üzemszemlék
től - kötelező ellenőrzéseiket 
rendszeresen elvégezték. A 

kisebb hiányossá{lok megszün
tetésél'e a helyszínen intézked.. 
tek, súlyosabbak esetén az 
üzemeltető szolgála.ti helyek 
vezetőinek határozatban tet

ték kötelezővé a hiányosságok 

Ritzl József és Dinka László gépmunkások a jubileumi év, • 
forduló tiszteletére felajánlott Bahv-kocsl anyagát darabolják 

méretre. 
(Szőn11i La;o, felvételei) 

HAROM ÜZEMRÉSZ DOL
GOZÓI a „szocialista munka 
műhelye" cím elnyerését tűz
ték ki célul, a brigádok pedig 
a minőségjavítás érdekében az 
.,önmeózás" további szélesíté
sét vállalták. 

A dolgozók továbbképresét 
a szervezett állami és társa
:ialmi oktatási fonnákon túl a 
.,műszaki", a ,,szocialista bri
i.ádvezet.ők" és a „KISZ klub" 
keretein belül segítik. Leg
utóbb a szocialista brigádveze
tők klubjában tartottak elő
adássorozatot a vezetés kér
déseiről. 

Szőn11i Lajos 

A tehervonat már régen el„ 
ment. amikor megérkezett 
Pestről a TVG. De máJr elké
sett. A péceliek gyorsabbalf 
voltak! Csiba .1ózser 
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A MÁV 1 969. évi 
'üzembiztonság i  helyzete 

Új utasítás 

Az 1969-es év kezdetekor 
!á>tszott, ho.gy a vasúti fal'ga
lom biztonsága ériclekében az 
el<'rro időkhöz képest többet 
kell '1:.enni.in.k. Meg kell szün.. 
tefm.i a súlyos bale.;e!:e.1-: kö
vetkeztében kialakult kedve
ootlen ha:n,,,"tllatot, s célszerű 
intézkedésekkel jobb mu,,.Jka
feLtételeket, Ü7JE!m bizJtos köz_ 

lekedést k,eJ[ megteremtenürk. 
Az üzembiztos közlekedés 

eredményességét az év végén 
értékeit ük. MegáJlap!tottuk, 
hogy a közlekedő vonatokkal 
történt balesetelt - az előző 
évhez visz011,yítva. - 30 száza
lékkal csökkentek ug,J<m, de 
így is 103 közlekedő vonattal 
történt baleset. 

ze-.be.n a balesetet megelóz,ó 
intéz:kedé�r,t 300 dolgozó ré
szére 510 ezer forin,tot fizettek 
ki a vasútigazgató,;é,gok. Volt 
olyan eset is, ami.kor közúti 
j.,¾1róke1ó vet.t észre veszély
helyzetet, nevezetesen a2Jt, 
hogy a vasúti sin,ekire bevágás
bain töDb tonna súlyú munka
gép dőlt. Hallva a közeledő 
von.a,t zaját, a közúton kerek
párral haladó ismeretJen sze
mélytől járművét elkérve, 
a vonat elé hajtott és 
a kerékpár lámpájával -
éjszaka volt jelzése
ket adott a személyvonatnaik„ 
A vonai\személyzet ezt észre
véve a vonatot megii\lítobta. 

a wendégszohák 
haszná · atá1.·a 

A vasút jelenleg 78 szolgá
lati helyen - általában a na
gyobb csomópontokon - 300 
vendégszobát üzemeltet, 
amelyekben egyszerre 562 sze
mély helyezhető eL 

A mozdonyvonotokra is ügyeln i  kell 
A szobák viszonylag na.gy 

száma ellenére sokszor meg
történik, hogy hivatalos ki
küldetés esetén nem lehet szo
bát kapni. Ennek oka első
sorban az, hogy általában a 
jelentkezés sorrendjében bi.Z
tosítják a vendégszobát. Nem 
tesznek különbséget a szolgá
lati főnökségek az igénylők 
között a tekintetben, hogy hi
vatalos-, vagy magánutazás 
keretében igénylik-e azt, 
tényleges dolgozó vagy nyug
díjas a kérelmező. A helyte
len gyakorlatot elősegítette az 
is, hogy a vendégszobák hasz
nálatára kiadott rendelet több 
mint 20 éves és az sok vo
natkozásban már elavult. 
Mindeze>kre figyelemmel fel
tétlenül indokolt az új sza
bályzat kiadása. 

A balesetet S2lelrtvedet.t vona
tok közül kevesebb volit a sze. 
mély�ó vonat, mint az 
előző évben. Lényegesen :több 
Viszon.t a mozdonyvoM!t. Ez a 
tény felhívja a figyelmünket 
arra, hogy a f-0<rgalmi végre
hajtó szolgálatnál dolgozók 
lebecsülik a mozdonyvonato
kat. Utju:kat nem kellő m6.. 
don biztosítják, illetve nem 
üzembiztosam. vezetik azaka>t. 

A balesetek többsége fővo.. 
nelan :törtán.'t, de a balesetet 
okuzh állomásokon, vonalsza
ka.."7l0kon, illiatve vonatsZ!e.. 
rné}Y7)eltrlél újabb ball.eset nem 
fordu,l,t elő. Ebből a tényből 
levonható az a követkem.etés, 
hogy lehet üzembiztosan ki\z
lekedm. A felsorolt helyeken 
bebizonyították a vasúiti dolgo
zók, hogy tanultak. saját ;klá
rukból. De felvetődik a k-érdiés: 
ezek felismeréséhez miért kel-

ni kellett a veszélybe roohanó 
vonat megállibásáira, 103 eset
ben vis-.wrut ,nem volt meg
előző, elh:íritó dolgozó, s így 
bekövetkezett a baiesat. Va.súti 
forgalmi munkánk biztonsága 
nem múlhat azon, hor,y akad-e 
mások múlasztását kC>l'"rigáló, 
intézkedni tudó dolgozó, vagy 
nem! 

A MÁV Hivaita1oo Lap 13. 
számában rendelet jelent meg 
anról, hogy a vonaotokr.ál elő
állott veszélyhelyzet,et észre
vevő és a baleset beköve'.ke. 
zését me,g�{adály07JÓ dol,go
zóknak jelentős összegú -
2000-5000 forinltl.g terjedő -
jutailmat k-ell adm�. Ez a.� in
tézkedés - a megtett jelentős 
számú, egyéb, a forgalom biz
tonságát elősegítő intézkedés
sel együtt - ,.kifiutődönek" 
bizonyult. A 203 veszélyhe!Y-

Az 1969. év üzembiztonsági 
helyzetét ér<tékelve megállapí
tottuk, hegy a tett i n,t-é-z.kedé
sek csak részben hoz!ák meg a 
joggal elvárt eredményt. Az 
üzembiztos közlekedésben to
vább lépni csak akkor tudtmk, 
ha ez a valóbam táirsadalm:i 
ügy miru:!-en. vasúti dolgozó sa
ját ügye is lesz. Az utas!tás 
szerinti pontos, lelkiisme-retes 
munka vezet el oda, hogy né
pünk, szocialista társadal
munk jobban értékelni tudja 
nagy táborunk, a vasutasság 
áldozatos, nehéz munkáját. 

Dr. Gérlnger Ferene 

Az új szabályozás alapja az, 
hogy a rendeltetésszerű basz
ná-lat alapvető követelményé
ből kiindulva kell az igény-

1,e'tt bal.esetnek bekövetkeznie? r----------------------------------------

Kötlelredő vonaJtok balesetei 
következtében m�b.a.l<t 10 utas 
és 6 vasúti dolgozó. Megsérült 
70 utas és 22 vasuta:s. Még, ha 
számításba vesszük a7lt is, 
hogy az esetek száma keve. 
sebb, a halá1os kimenetelúeké 
egyh=nada .az előző évinek, 
llRclcar is azt kelil mondani, 
hogy a százaléka; öss:zehaso,n-
1 í tásnál !:tedy:be!len alapból illl,
dultu-nik ki. Ezen a területen 
nem lehet bázis, illetve a bázis 
csak nulla eset lehet. 

Sol< a 
vonatveszélyeztetés 
Allomásamkan, a vana1akoo 

az útátjárólron 1969-ben 197 
fő hali meg, 404� ped,ig meg.. 
sérültek. Ezek a balesetek nem 
a i,asúti dolgozók hibájából 
1cövetkeztek be, htinem a köz
lekedőkre vonatkozó szabályok 
megszegése mwtt, a szeren.
r:sétlenül jártt1!k hibájából, 
Sajnos, az ilyen sél'ii1ések szá
ma viszon.t eme1kiedo. 

Lény� tne31őbtek a 
baleseti károk. Az előző évine'.< 
másfélszerese, közel 20 mil
lió forin:t vdl't az összatört, 
va,gy megséri.il:t m=donyok és 
vasúti kOCS!iJc kiáiröss7.egle, a 
megrongilódott pállya helyire
áhl.l"tási kölitsége. Ez a hata!.. 
mas összeg a MAV eredmé
nyes gazdálkodását rcmtja, ami 
minden vasuta.s dolgozó jöve
delemviszonyára is kihat. 

A tolatás és guritás közben 
1968...ban 1857, 1969-ben ,p,ed!ig 
1919 ba1eset tört.ént. A baleMt 
oka 378 esetben a késői féke
zés, illetve fékezéselmú?a.sztás, 
190 esetben a jelzés helytelen 
a,lkalmazása, 168 esetben tiál
tóeilenórzés..elmúlasztás, 106 
esetben pedig a váltófefoágás 
volt. A baleseti okok egyben 
a sürgős tenniva1ókra is rá
mutatnak: csak fegyelmezet
tebb, a technológiát betartó, 
jobb e/ll/iLttmil:l.ödéssel ;áró 
mun.'Ga csökkenti a balesetek 
&Zámát. 

Pontos, lelkiismeretes 
munkót 

Lényeges kérdésnek J<;el,1 taT
tami és ennek megfelelő súly_ 
lyal ke:rel«rl a von.atves:re!yez
tetések.et. Ezen a tarület.en szá
mottevő a rosszabbodás. 1968-
ban 143, 1969-ben 203 von.at.
ves-Lélye:zitetés törbén.t. A ve
!l'Zélyeztetéstől pedig ni..á.r csak 
egy lépés a baleset. Vesre1Y
helyzet nagyfokú fegyelmeret
len.ség, utasít.ásellenes munka 
esetén áll elő. A múlasztás, 
több esetben a múlaszt:ások 
sorozata a veszély€!lltetésen 
keresztül vezet el a baleset
hez. A forgalomszabályozás é& 
-lebonyolftás sarkalatos pont
jait; a váltó- és vá,gányút-el
lenőrzést, az utasitássz.arű en
gedélykérésit és menes:zitést, a 
jelzők parancsainak figye1em
be vételét sértik meg. 

1969-ben 203 olyan eset tör
tént, amikor máso.lt súlyos mú
la&tását észrevéve, intéz:ked-

25 éve történt 

Küldmicök továbbították 
a rendelkezéseket 

Budapest !elszalbarlulása 
után a helyreállítási és újjá
építési mtmká:kkal párhuza
mosan bontalrozobt ki a vas
útforgalom. A Budapest
Cegléd-Szolnok között feb
ruár kő�. óta rendsze,;€Sell 
kö2Jlekedő távol'iági szémély
vona,tpár utálll március 3-áTI 
- máoodnapo,ník:én.ti közleke
dé5sru -. Budapest-Miskolc 
között is megindult a sze
mélyf.orga.lJom. Nem sakikal ez
után Budapest-Kunszentmik
iós-Ta.ss közötlt két vona,f;.. 
pá,r,1; helyeztek forgalomba. 
Ugyancsak márciusban került 
sor- a Duna-Tisza közötti vo
lllai1ak benépes:í1iésé:re. 

flelmiszerszállító 
tehervonatok 

felrobbantott hidakncll é8 a 
szétrombolt vasúti pályák 
mentén is. Ilyen körülményei, 
közö.tt, sokáig csak küldönc 
útján, írásban érintkezett eg,J
mással az irá:nyUó és a tiég
re/mttó--nolgólat. 

Menetirányító távbeszélő-
berendezések 

A budapesti távlrdaintézó
ség szerelőinek csupán a fő
város területén mintegy 220 
kiloonéter hOSllZú, :különféle éi-
sl'lEll'lke.wtű kábel.ból áJJ.ó háló
zaton, több, minit ötszáz he
lyen kellett a sérült rés:zielret 
eltávolítani, il1etőleg új Jrabe
lek bero1d.ásával sok-sok kö
t.é� készíteni. Csupán a betol
dásokh<:>z 2000 méreT kábellt 
h=-áltak fel. 

val egyidóben kieooték meg a 
vona;tforgalomnál nélkülözhe
tetlen harangje!ző-beren.dezé
sek rendbehozását is. Ez sem 
volt könnyű feladat, mert a 
rombolás ezekben a berende
zésekben is :nagy .káro.'rat 
okCJ:Wtt.: s mivel abban ..-n 
időben a p6tJ.ás sem V'Olt le
hetsége;, a legtöbb srol.gál,ati 
l)elyen csengővel hclyettesí
teútkk a harnngjelz,ést. 

A bi2l1lonságos közlekedés le
bonyolítását szolgáló jelzó
és biztosító berendezéseknek 
csaknem 70 százaléka elpusz
tult. Különösen DJagy kár()!{ 
kele!lkeztek a vasút 31 legna
gyobb állomási biztosltóbe
rendezé9ében. Teljesen elpusz
tult, illetőleg súlyosan meg
rongálódott e berendezések 97 
százaléka. 

A vasút központi irányító Az igazgatóság automat.a-
szerve, az igazi1Jatóság közben központját sikerült legelőször Jelzoállítás fabódékból 
feilvette a kapcsolatot a lro- rendbehoz:nd és feb1-uár köze-
rábban feilsza,bladult szegedi, péig 15 bekapcsolt állomással A jelző- és blztosítóbe=
debrece,ii, miskolci és pécsi iizembe helyezni. Az északi dezések helyreállítása a'bl>an 
üzletveootóséggel. Az egyre üzletvezetősé,g kélzpontját áp- az ütemben haladt, ahogy az 
hatékonyabb irányítás ered- tilis végére, a déli üzletveze- egyes vonalakat helyreál!itot
ményeként az ország keleti és tóségét pedig - csak részlie- ták és a forgalmat megin<lítot
déli részéből rolyamatiosan ér- gesen -, júniusban állították ták. A.zokon a szolgálati he-
ke:zibek Budapestre az élelmi- helyre. lyeken, a.hol földig !erombo?-
szerszállító tehenronaitok. A Mivel a V'Onatközlelredés tá.k a váltó- és jelzöállitó köz-
sokat szenvedett főváros,ból nem nélkülözheti a távbesre- pontokat ideiglene$ fabódékból 
pedig - amint bekoozöntöilt a lő-össz.aköttetést, elengedhe- történt a ielzóállítás, sőt, meg
tavasz -, el.indultalc a /ll/eTe� telllen volt az állomások kö- felelő anyag hiácyában szám.os 
keket és öregeket „kitelepítő" zötti telefonösszeköttetés 11U!g- helyen primitív, fából készült 
vonatok Szegedre, Orosházára, teremtése. Az üz!etvezetőségek jelzák allmJmazására is sor 
Debrecenbe, Nyíregyházára és és az állomások: között, kife- került. 
más alföldi városokba. jezetten forgaJ.mi közlemények Az állomási és a vonali jel.-

Eze.lcben a hetekben, hóna- továbbítására menetirányító ző.. és bi.zt,OO'[tóberendiezése;k 
pokban a távközlő és biztooító- távbeszélő-berendezések léte- újjáépít.ése 1945 nyarán már 
bereru:le2iések htányában, rend- sültek. A szinte emberfeletti kiterjed.t a vasút egész vonal
kívül sok nehézséget olrozott a munkát végző, sok nehézség- hálózatára. Ekilron-a a szolgá
vonatközlelredés szervezése és gel küzdő végrehajtó forgalmi lati helyek és az :i!r.ányító =

irányítása. Budapesten péZ- és vcmtatá.si szolgá.],at irány!- vek köwtti érintke:zié.5t bi.zro
dáu.Z egyetlen távközló-beren- tása., teljes egészében ezen a sító küldöncszolgáillatot is fio.. 
dezés sem volt üzemképes. Az öerendezésen bonyolódott le. lyamaroosan felválitottá.k a hfr-
igazgatósá.g nemcsak a felsza- A legfontosabb távbeszélő- közlő�berendezések. 
badul.t omzá.gres21e!k:től V'Olt berendeziések helyreá.llításá- Vlsi Ferenc 
teljesen elszigetielve, hanem a ,------------------------budapesti szolgál,a,t! he-lyektől 
is. A déli üzletvez.ető6ég Ke
repesi úii épületében levő 
automataközpontot a németek 
robbantották fel. Az északi 
üzletvezetőség Teréz körúti 

KÖ S Z Ö N E T .É RT E 

épületében pedig bombatalálat Budapest felől utaztam Sely
miatt vállt a berendezés hasz- lyére. Nagy XII. István jegy
nálhatatLanná. Az igazgatóság vizsgáló a jegyem ellenőrzése... 
Andrássy úti székhámban - kor meg/kérdezte, hogy Pécsre 
a mai ve:rerig�tósá.g épüle- utarom-e, mert a jegy ltilomé
tében - levő harmadik. egy- ·tere alapján erre követlre2Jt,et
ben legnagyo1Jb és legfonto- · hetett. Amikor közöttem, hogy 
salbb automataközpo:nitban Sellyére, felvilágosított, hogy 
ai:-ányfa.g kevés kár k-e.1.etke- Szentlimncen kell átszálln.om. 
zett. A közponitok megjavítá- !\,fajd amilror megemlítettem, 
sa mellett a bombák és akná.lt hogy a menetvonalat jól isme
álfla.l sretszaggatott kábelve- rem, de mert 78 éves .asszony 
zetélook rendbehozá<;a olro:;:ta vagyo.k, inkább az átszállással 
a legneh.ezc,bb feladatot. A hó- járó nehézségektől félek, azon.
takaró, a romok és törmelék nal, felkérés nélkül megígérte, 
mi!ltt. sok helyen még a nyom- hogy segíteni fog a leszáll.á.s
vona1.at sem le11etett felfedez- ná.:1. 
ni. Elszakadtak a kábelek a Szentl6rincig ut=ti 1'4la-

Mnyszor Jegy,vizsgálat alkal
mával elment mellettem, min
den esetben kedvesen meg
jegyezte, hogy nem feledke
zett meg f,géretéről és legyek 
nyugodt, az átszállás előtt ér
tem ;ön. 

lgy is törtélllt. Srenitl.ór:lncen 
átvett.e a csomagomat, lesegf
tett a lépcsőn, sot a sínpáron 
is átsegített. 

Ennyi tört.ént! Nem sok, de 
az ilyen vasútasra büs2lk:ék 
lehetnelk. Köszönet érte • • •  

Ozv. Laczkovich Gyulán6, 
Sellye, Tildógoru:lw.6 

bevétel felt.ételeit megállapí
tani. A vendégszobák üzemel
tetésének célja pedig első
sorban az, hogy a Tciküldetés
ben levö tényleges dolgozók 
kulturált elhelyezését, a pihe
nési és tisztálkodási lehető
séget biztosítsák. 

.11 sorrendiség 
megállapitúsa 

Ennek megfelelően a ven
dégszobák használatára az 
alábbi sorrendben jogosultak 
a dolgozók: 

a) a hivatalos kikülde-
tésben levő államvasúti 
dolgozók; 

b) a Közlekedés- és Pos
taügyi Minisztérium fö
osztályaina/c az All.amvas
utak területén kiküldetés
ben levő dolgozói; 

c) a csatlalcozó, illetve 
határállomások011, a szom
széd vasitta1cnak hivatalos 
kiküldetésben levő alkal
mazottai; 

d) a Magyar Postának 
az Al!amvasutak terülcttin 
hivatalos lciküldetésben le
vő dolgozói; 

e) a fegy1:eres testületek
nek a vasúti forgalom le
bonyolításában érdekelt 
tagjai az Államvasutak te
r',Uetén történő hivatalos 
eljárásuk soi-án; 

f) az Al!ami•asutak nem 
hivatalos kiküldetésbe11 
utazó dolgozói és t•cWk 
együtt utazó családtagjai, 
ha az előző pontokban fel
soro/Jt személyek vend.ég
szobára igényt nem jelen
tettek b!I. 

A killiöldiek 
nem vehe�k igénybe 

A helyettesítésre kirendelt 
dolgozókat természetesen hi
vatalos kiküldetésben levők
nek kell tekinteni. Megjegy
zendő továbbá, hogy ha az 
üzembentartó szolgálati hely 

\ 

üres vendégszobával rendel
kezik, a jelentkező vasúti 
nyugdíjas részére a főnökség 
vezetője egy éjszakára vendég
szobát b1ztosíthat. 

Emlékeztetni kell olvasó
inkat arra a koráobi tiltó ren
delkezésre, amely szerint kül
földi vasutasokat - a fentf 
felsorouís c) pontjában meg
jelöltek kivételével - nem 
szabad vendég-, illetve lak
tanyaszobában elhelyezni. M 
erre irányuló esetleges kérel
meket - bárki is támogatja 
azokat - a szolgálati fónok
ségeknek a leghatározottab
ban vissza !kell utasítaniok. 
Magától értetődően változat
lanti! hatályban van az az: 
intézkedés, amelynek értel
mében vasutas dolgozó kfil. 
földi magánutazása alkalmá
val nem vehet igénybe kül• 
földön vendég-, illetve la!k• 
tanyaszobát. 

Huzamosabban kiadni 

nem lehet 

A kiküldetésben levő igény
jogosultak a vendégswbát 
egyfolytában legfeljebb 7 na
pig használhatják. Ennél 
hosszabb ideig csak az üzem
ben tartó szolgálati főnök
ség vezetőjének külön enge
délye alapján lehet igénybe 
venni. ll:ppen a hivatalos úton 
1'evő dolgozók szálláslehetó
ségének biztosítása érdeké. 
ben mondja ki az utasítás azt, 
hogy a magánügyben utazó 
személyek részére csupán egy 
éjszakára engedhető át a ven• 
dégszoba. 

Nyomatékosan kívánjuk 
hangsúlyozni, hogy a vendég
szobákat munkásszállás, OO/lll 
lakás céljára használni, hu• 
zq,mosabb ideig egy szemé1'1/ 
réste-re kúi4ni, arra nem ;o
gosított S'.!etiu!lyek1t.ek· · azok 
haszná!atá.t eni]edély-ézni, 
vagyis a vendégszobákat ere.
deti rendeltetésüTctól elvonnl 
a legszigonföba.n füost 

Dr. Horváth Káro)J 

Menj al:Jová akarsz . . .  
J�a7 történet egy kisfiírról és egy lelketlen anyáról 

A hideg, a hó fedél alá maradása otthon. Anyjával 
kényszeríti az embert. Ilyen- kijönnek, bár az sem szűköl
kor a pályaudvarok váróter- ködik a szidásokkal. l\Iár 
mei is jobban megtelnek. El- többször elkergették ha.zul.ról. 
n.ézo"bbek a kapusok, a rend- El is ment. Egy péceli csalcid 
őrök is. A Nyugati pályaudvar befogadta. Az istáLlóban aludt. 
kocsmává sfülyedt váróier-mé• Nem volt rossz ugyan, de ha
ben 111,Jgis fe!iünt egy na�ok za 1:ívánl..c'..-:ott. A baj m.os1 
óta ctt é_i:ur/ai,ó 1 1-14 év kö- abból ke:et!:8zett. hogy a sze. 
rüli kfofi1í. mét.::iordáson keresett pénzei, 

A kapus kérdéseire riadt te- elment a moziba. Igaz, az 
kinteUcl, alig haPhatóan vá- u:o1só előadásra . . .  Ezt követ
laszolt. A külseje szánalm::t te> a bezárt ajtó és az elutasf-
keltő. Kabátja szakadt, cipője tó sorolt.. . 
ázott. keze paprikapiros. A rencor ketesen fogadta a 
Hosszú, gündozatlan frizu:-ája gyere!, szavait, s mc\snap s 
kuszá., csüngött a micisapka megadott címen a gyerekkel 
alól. Egyetlen csomagja egy együtt megjelent. A kis pálya• 
ujságpapírból hi1candikáló ke- udL'ari lakónak igaza volt. As 

n11érdarab. anya mincen 1,Ulönöseb1' 
Az első meglepetést le- megol,olás nélkül kijglentette, 

küzdve magyarázkodni kezd. hogy „történjen bármi, a gye
Egy 30 kilométeres lej{;.rt reket nem fogadja vi.Ssza". 
jeggyel bizonyítja mondóká- A rendőr ha•alma i:s véges! 
iá.t. A kapus könnyen rábizo- Mit tehetett? Swrosabbra 
nyithatná a turpisságot de fogta a kis védence kezét ét 
nem teszi, hanem kedv�sen visszaindultak.. De már nem a 
szelíden beszélget a lcls elha� váróterembe . • •  
gyott vendéggel. - gergely -

Egy rendőr !s előkerül • . : 
Mintha csak összebes2Jéltek ,--

----------
-

volna a kapussal, az is jóin
dulattal bátorítja szóra. 

A gyerek - F, Jancsi -
rákosligeti lakos, egy gyűröt1 
levelet mutat, amelyet anyja 
szögezett ki a lakás ajtajára: 
„Menj ahová akarsz. Be ne 
tedd a lakásba a lábad, mert 
szétvágla.Tc". 

Csend támadt. Jllrdekes, k!i
lönös csend. A rendőrőrmes
ter - aki három gyerek édes
apja - szemét átfutotta a 
könny. A kapus, hogy zavarát 
lep�ezze, köhint egy kicsit, 
maid orrát törli. Zavarban 
Vannak! Megdöbbenve olvas
sák az anyához nem méltó so
rokat. 

A gyerek elmondta, hogy 
hárman \'annak testvérek. 
Két kisebb leány és 6. Apjuk meghalt. Pali bácsi, az új papa gyakran megveri. A lányokat 
valahogyan tűri, de neki nincs 

- Tanfolyamot szerveztek a 
szocialista brigádvezetők ré
sz6re a debreceni járműjavító
ban. A négy előadásból álló 
tanfolyamot az üzem s7.akszer• 
vezeti bizottsága kezdemé
nyezte. 

* 
- Eredményes a vasgyúJt& 

Békéscsabán. A pályafenntar• 
tási főnökség vasgyűjtés! ter
vét 1000 mázsával teljesítette 
túl. Jó munkát végeztek a ref• 
kovácsházi xn., a sarkadi vr� 
a mezőtúri I-VII., a szeghal•· 
ml, a békéscsabai IV. és a dé
vaványai IX. szakasz dolgozói. 

* 
- Haditechnikai bemutatót 

és hadipisztoly-lövészetet ren• 
dezet a fóti lőtéren a dunake
szi járműjavító MHSZ szerve
zete. A pisztolylövő versenv�n 
az üzem dolgozói és az KISZ
fiatalok vetélkedtek. 



t!t'fO. MA.RCIUS 3. 

A forradalom után 
A z októberi forradalom lenségét, mert ezek közel áll

győzelme után a leni- nak az anarchizmushoz, más
nizmusban központi felől pedig „a bürokratikus 

helyré kerültek a szocialista centralizmus" eltűrését, a „de
építésnek, a világforradalom mokratikus centralizmus be
kibontakozása távlatainak el- !yettesítését bürokratizmussal 
méleti és gyakorlati kérdései. és sablonos munkával". 

Az Oroszországban létrejött A z új rendszer természe-új társadalmi rend a nemzet- téből törvényszerűen közi felszabadító mozgalmak következik a szocialista számára is bázist teremtett. állam társadalmi bázisának Az új élet egyik legnagyobb fokozatos bővítése. A szociaVTOblémája az volt, hogyan !izmus ielépitésével, amikor hidalhatö iít a feladatok nagy- az egész nép szilárdan a szosága és az anyagi, kulturális cializmus álláspontjára heszegénység közötti szakadélc. lyezkedett, a munkásosztály a A2 első világháború és a kül- szövetkezeti parasztsággal és a földi intervenció tovább mé- dolgozó értelmiséggel szoros lyltette a meglevő bajokat. egységben vívja osztályharcát Lenin mélyen hitt az íij mun- a nemzetközi imperializmus, a kás-varaszt hatalom óriási burzsoá és kispolgári ideolószervező erejében, a forradal- gia ellen. A proletárdiktatúra mi tömegek kimeríthetetlen állama az egész nép politíkal alkotó lehetöségeiben. szervezetévé válik, amelyben Mások azonban kapituláns a vezetö szerep a munkásosz
nézeteket hangoztattak:  sür- tályé, élén a munkásosztály gették a kommunista elvek élcsapatával, a kommunista azonnali bevezetését, de vol- párttal. 
tak olyanok is, akik ahhoz A szocialista államnak tej
kapcsolták a szocializmus lódése minden szakaszában 
oroszországi győz-elmét, hogy szívügye a szocializmus vív
gyóz-e a forradalom a nyugati mányainak megvédése az el
országokban is. lenforradalom és a világimpe-Lenin soha nem titkolta, rializmus elvének merénylehogy ellentétekkel teli lesz az teivel szemben. Minden forra
út és soha nem ígérte azt, dalom csak akkor ér valamit, hogy máról holnapra készen ha meg tudja magát védeni. jelenik meg az ideális társa- ,,Megbantja a kapcsolatot a 
dalom. Mindig hangsúlyozta, nemzetközi szocializmussal az, hol71/. a szovjeteknek nap mint aki könnyelmilen viszonyul nap olyan lcérdéséket kell egy olyan ország megvédésémegoldaniok, miket előttük hez, amelyben már gyözött a még soha senki nem oldott proletariátus" - tanítja Lemeg. Az sem volt kétséges, n'Ln. 
hogy az ellenséges környezet 

A párt és Lenin által meg
mindent elkövet a kapitaliz- teremtett munkás-paraszt Vömus visszaállítására, a szoci9.- · rös Hadsereg, melynek most lista fejlődés akadályozására. ünnepeljük 52. évfordulóját, 

nynt és burkolt res- megvédte a forradalom vív
A taurációs kísérletekkel mányait. A szovjet nép a 

szemben eredményesen kommunista párt vezetésével 
harcolt a lenini párt, s a szo- halhatatlan hőstettet vitt vég
cializrnus reális valósággá vált hez a szocializmus érdekében, 
a Szovjetunióban, melynek fő tömeges hősiességről tett ta
eszköze a proletárdiktatúra núságot a Nagy Honvédő Há
volt. A proletárdiktatúra - borúban. A v!lágimperializ
lenini értelmezése - azt je- mus ütőeróinek - a német fa
lenti, hogy kizsákmányolólc sizmusnak és a japán milita
demolcráciáját felváltotta a rizmusnak - a szétzúzása, az 
dolgozók demokráciája, meg- a tény, hogy a szovjet hadse
kezdödötr

u.z igazi népi hata- reg teljesítette felszabadító 
lom korszaka. A tényleges küldetését, döntően előmozdí
szabadság kivívását Lenin totta a népi demokratikus for

összekap<;1;0].tp. el,6ó,sorban a radalom sikerét egész sor eu
munka :fe.lszabadulásával a rópai és ázsiai országban. 
t6ke igája alól, a dolgozók 

A 
szovjet emberek a nép-

megszabadításával a kizsák- gazdaságot fejlesztve és 
mányolástól és a szellemi el- az ország védelmi ké-
nyomást61. - pességét fokozva, internacio-

A tömegek szocialista kez- nalista kötelességüknek tart
deményezésének kibontakoz- ják, hogy minden tőlük telhe
tatása, az új társadalom be- tót elkövessenek az egész szo
lyes vezet�se szempontjából cialista Világközösség és min
Lenin elengedhetetlen felté- den egyes hozzá tartozó ország 
telnek tartotta egyfelől a „te- gazdasági, katonai és politikai 
rületi elzárkózás", a lokál- erősítése érdekében. 
patriotizmus megengedhetet- StandovM Tibor 

A dolgozat 
. a találmányi szintet is e"féri . . .  
Ertékelték a „Kiváló ifjú mérnök" és „Kiváló 

1 
ifjú technikus" pályázatot a debreceni 

igazgatóságnál 
tvről évre mind többen az előző években. A bizottság 

vesznek részt a „Kiváló ifjú három szakdolgozatot országos 
mérnök" és „Kiváló ifjú tech- pályázaton való részvételre is 
nikus" pályázaton. A debre. ;avasolt. Ezekből kettő pedig 
cent igazgatóságon nemrég már a találmányi szintet is el.. 
tartották meg a mozgalom- ér!. 
ban réswe1,ö fiatal m�zakiak Az értékelés alapján Molnár 
munká.jánalc értékelését. Pál negyedszer, Szilágyi István 

A mozgalom iránti érdeklő. harmadszor, Gallay Zoltán, Ri
dést az is mutatja, hogy amíg gó Zoltán és Marosán Antal 
1968-ban csak 14-en, addig először nyerték el a „Kiváló 
1969-ben már 27-en nyújtottak ifjú mérnök" címet. 
be szakdolgozatot. A színvonal A technikusok közül Bu.logh 
is jóval magasabb volt, mint Imre negyedszer, Fülöp Arpád 

· negyedszer, Wojteko·t•its Fe--------------, renc harmadszor, Lippai Jó
- OREGEK NAPJAT REN

DEZTEK a debreceni j<lrmü
javító müvelödési házában. A 

megjelent 500 idős vasutast 
műsoros esten és vacsorán lát
ték vendégü/. 

* 
- Televízió minden isko-

lának! mozgalomba a dunake
szi járműjavító üzem dolgozói 
is bekapcsolódtak. A pócsme
gyeri általános Iskolának 
ajándékoztak televíziót. 

* 
- Nyugdíjasokat OÚ<,'SÚztat-

&ak Hatvanban. 44 vasutas 
nyugdíjba vonulása alkalmá
ból rendezett iinnepséget 
Hatvan vontatási főnökség 
szakszervezeti bizottsága. Az 
ünnepség után ajándékoltat 
adtak át a nyugdíjba vonulók
nak. 

zsef másodszor, Páncél Csaba, 
Lakatos Dezső, Balogh László, 
Bátyi Ferenc, Kovács Károly, 
Ködmön Katalin, Milbik Kál
mán, Dévényi Gyuláné, Kop
jári Lajosné, Fodor Annamá.ria 
először nyerték el a „Kiváló 
ifjú technikus" címet. 

A vasútigazgatóság vezetője 
a kiváló címet elért mérnökö
ket és technikusokat pénzjuta
lomban részesítette. Ezzel is 
hozzájárulva ahhoz. hogy a 
mozgalom nyújtotta lehetősé
get kihasználva a jövőben arra 
ösztönözze a fiatal műszakia
kat, hogy szakdolgozataikban a 
vasútüzem munkáját elősegítő, 
a termelékenységet fokozó té
mát dolgozzanak fel. 

Molnár Pál 
Debrecen 

MAGYAR VASUTAS 

A nemzetközi nőnapra 
Március 8. Nemzetközi nő·nap/ Ezen a napon friss 

virágok kerülnek a vázákba, s világszerte verseket 
mondanak a gyerekek, bensőséges ünnepségeket ren
deznek a munkahelyeken. A nőket köszöntik. 

S bár a nók megbecsülése nem kötődhet dátumok
hoz, évfordulókhoz, mégis március 8-a olyan nappá 
vált, amikor egy kicsit vissza is pillamunk, mit értünk 
el a nők jogaiért, jövőjéért, a szabadságért folytatott 
küzdelemben. A nők megbecsülése vol. ta.képpen önma
gunk megbecsülése, a család -szeretete, a béke áhítása is. 

Szinte közhelyként hat emlékeztetni arra, a szocia
lista társadalmunkban Clc.ra Zetkin és Krupszkaja esz
méi me·n,nyire megvalósultak. Közismert - és nem is 
számít újdonságn.alc - a nók helytállása a termelő
munkában, a szocialista brigádokban, ·s az, hogy ki
válóalc a szellemi munka, a nevelés, a gyógyítás minden 
ágában ís. Mindezeken túl megtaláljuk őket a közélet 
minden olyan területén, ahol megértő szívükkel, józan 
eszüklcel, áldozatkészségüklcel segítségükre lehetnek 
embertársaiknak. 

Sokan azt kérdezik, képes-e ennyi terhet vállalni a 
gyenge u.sszonyi váll. A kettős hivatás, a munkában 
t>aló helytállás és anya.ság nem csekély töl>bletterhet 
ró az asszonyokra. Ezeket a terheket azonban a mun
katársak, az élettársak és a társadalom is könnyíthe
tik. Pártunk és kormányunk különösen az utóbbi évek
ben tett sokat a nők helyzeténele javításában. A családi 
pótlék felemelése, a sziilési szabadság időtartamának 
meglwsszabí-tása, a gyermekgondozási segély élebbe. 
léptetése. A dolgozó nölc munkáját könnyítő szociális 
intézm.ények létesítése, a különböző szolgáltatásolc :kifej
lesztése, a csökkentett munkaidö bevezetése, mind mind 
könnyebbé tette hazánkbu.n a nök életét. 

A nőnap azonban a szolidaritás napja is. Az asszo
nyolc, amikor maguk és családjuk boldogulá·sát nézik, 
mélyen átérzik másolc szenvedéseit is. A magyar nök 
forró szolidaritással állnak a hös vietnami asszanyok 
mellett, akik hazájukat, családjukat, gyermekeiket vé
dik az imperialista támadókkal szemben. A magyar nók 
a világ asszonyaival összefogva tiitakoznak a pmztftó 
gaztettek ellen, s követelik: a földön mindenütt legyen 
vége a gyilkolásnak, a rombolásnak. 

A nemzetlcözi nönap alkalmával ,köszöntj-ük mi a 
vasutas-asszonyokat és lányokat, akik a férfialckal 
egyenrangú félként, nagy-nagy igyekezettel dolgoznak 
családjukért, s a társadafomért. 

LENIN ÉS MOSZKVA 

A kiállítást Sarlós Istvánnak, a Budapesti Fóvárosi Tanácr 
elnökének ildvözló szaval után W. W. Grlsin, az SZKP Politi
kai Bizottságának póttagja, a moszkvai városi pártbizottság 

elsó titkára nyitotta meg. 
(MTI Foto, Tormai Andor felvétele) 

Mai jelképeinkre az a jel
lemző, hogy közvetlen kötődé
sei vannak napjaink történel
mével. Nemzeti történelmünk 
egyik emlékezetes dátuma 
1945. február 13., Budapest 
teljes felszabadulása. Huszon
öt év elteltével ezen a napon, 
1970. február 13-án, a Magyar 
Nemzeti Galéria dísztermében 
ünnepi külsöségek között nyílt 
meg a Lenin és Moszkva című 
kiállítás. 

Ami képzőmúvészetünkben 
új, itt kap otthont. Újkori tör
ténelmünk fontos eseményei 
is rendre ellátogatnak a mű
vészetek csarnokába. Lenin -
Moszkva - Budapest. E hár
mas kapcsolódást hangsúlyoz
ta Sarlós István elvtárs, a Fő
városi Tanács végrehajtó bi• 
zottságának elnöke, mikor kö
szönetét fejezte ki V. V. Gri
sin elvtársnak. az SZKP Poli
tikai Bizottsága póttagjának, a 
moszkvai pártbizottság első 
titkárának, aki a szovjet leül-

döttség vezetőjeként ellátoga
tott hazánkba. 

Grisin elvtárs megnyitó sza
vai a két nép kapcsolatát, ba
rátságát, a leninizmus jegyé
ben történő elvtársi együttmű
ködését hangsúlyozták, majd 
Lenin Moszkvában eltöltött 
éveiről emlékezett meg. Beszá
molt a hatalmas világvárossá 
fejlódött Moszkva életéről -
utalva a kiállítás gazdag anya
gára -, amelyet a kiváló szov
jet fotósok segítségével Buda
pest is megcsodálhat. 

Hogy fővárosunk 25 éve fel
szabadult, hogy ma Pesten ez 
a kiállítás megnyílhatott, azt 
Németh Károly elvtárs, az 
MSZMP Politikai Bizottságá
nak póttagja, a budapesti párt
bizottság elsó titkára, Grisin 
elvtársnak, a moszkvaiaknak 
úgy köszönte meg, hogy kap
csolatunk lényegét e szavak
kal fogalmazta meg: ,,Lenin 
nemcsak az Önöké, hanem a 
miénk is!" 

(Standovár) 

Egy nyugdíjas vasutas levele 
Ne vegyék zokon, hogy írá

sommal zavairom Önöket, de 
annak ellenére, hogy már ré
gen nyu11iC}í.ias vagyok, nem 
tl1dok teljesen elszakadni a 
vasúttól és a vasutasoktól. 
Rendszere,sen olvasom a Ma
gyar Vasutast is. ,,A hó fog
ságában" című cikk elolvasása 
után kicsit felháborodtam. 

Mert mit várhatunk a tá
voli áJJomások szol�lattevői
től, ha egy pécsi vasutas az 

igazgatóság közvetlen közedé
ben így jár el. A pécsi szol
gálattevő nem tartotta szüksé
gesnek, hogy jelentse a vonat
kísérő személyzet észrevéte
leit? Mert én ezt tettem volna. 
A tövbénitekből csak azt tudom 
leszÜJrn.i, hogy n.incs meg a 
kellő összhang a forgalom és a 
pá.lyafeilll1ltartás között. 

Egy nyugdíjas MAV
feliígyeló 

A vasutas asszonyok 
üzenetét hozták 

Gazsi Lajosné a szegedi és Szeged környéki asszonyok 
üdvözletét hozta. • 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

A VASÚTI FőOSZT AL Y 16né, a!ki airról bes."Zlélt - idéz• 
JUBILEUMI PROGRAMJA- ve az A1ko1lmányt -, hogy aa 
NAK egyiik je1entős esemé- új 1lá,rs:a.daJmat épútó hazánk• 
nyekién,t február 20-áln, a smk- ban milyen helyet fogl,a.lnak 
szervezeti bizottság nóbi.wtt- el asszonyaálnlk. Záró gioodola• 
ságáinaJk renderesében ezúttal tai azon,ban olyalll kérdéseket 
egymásru:i,k adJtak randevút a is fel verettek, amelyek meg. 
vasutas ass.ronyok. Felszaba- szivlelendők: ,,Kétségtelen, 
dulásunk 25. évfordulójára, hogy a -nölc foglalkoztatását, 
Lenin születésének 100. és a egyenjogú.ságuJc megvalósulá
szervezett nömozga.lom ne- sának a legfőbb biztosítékát, a 
g-yedszázados évfordulóira em- jelenlegi társadalmi és gazda• 
lékeztek. sági feltételek mellett még 

Az ország vidéki oerubrumad- számos konfliktus kíséri. A. 
ból is ookrun eljötbeik, maguk- problémá,k és gondok megol
k:al hozva a vasutas asszonyok dása azanban nemcsalc 11, 

üzanet>ét, aw.h.--é<t az asszonyo- miénk, ha.nem a társu.dalomi 
két, akiik a férfia.klkal egyen- is . . • •  " 
r.m,gúa111 álilinalk helyt a mun- NAGY ÉVA, SZOMBAT• 
kában. A va'5011ti sz.oil,gálaJt ve- HELYRŐL, továbbvitte az 
lejárója jelzőjeként milndig a asszonyi sors gondolatait, w• 
„k-emény" szót társítjuk, s a szélve kormányunk anyavédő 
csa<btogó vá11Jóik w.ját idézzük. inté7Jkedéseiről, de azt is el
Most m,égis „asszanyi szóval" mondta, ho,,ay „Ahhoz, hogy 
tolmácsolták gondolataikat, mimdaJllilyi unk: számá:ra öröm 
kedvesen, egyszerűen. , legyen a munika és zarvairtialan 

Z.sorugott a kds terem, ahol az anyaság, még nagyobb gon• 
�k, s biwny meg dot kell fO!'dítain,i a kettős hi
lrellett küzdenem az egyenjo- vatást válil:alló emberre." A női 
gúságiért. Nem ,a,2lf; sérelmez- oorwt ecse:telő gondolatait 
t.ék, hogy a kulcs--mUillkakö- Benjámin Lás:ziló „Két évti
rökben túlnyomórészt férfiak zed" c. verséből vett idézettel 
v�k

,._
cj_e_� j.g\alll.,._.h_QgY..va,u.-_ oorta: 

n.aJJc éJl'ya,n furüleJl!!tk'.;''"'amelyek
ben a csailád gonajai · mellett 
- pénzügyi, munkaügyi és 
számvibe!ld vo;nalon - jobban 
kelilene számítani munká
juk1ra. 

A KÖZÖS MEGBESZÉLÉ
SEKEN ELSÖKÉNT a szege
di Gazsi Lajosné szólalt fel, s 
niagy történelmi igazságtételt 
látott aibbiain, hogy először a 
Vihai=ok i!lJépe - Békés, 
és Csongrád megye lakos
sága szabadult fel. Büsz
kén beszélt arról, hogy az el
ső szép feladat egy 301-es so
rozatú mozdany kijavításu. 
volt, amely hozzásegített a 
vérlceringés megindításához. 
1945. jún.ius 26-án a fűtőházi 
dolgozók már 3 üzemképes 
rnozd0111yt és 150 hely.reálilí
tott v,ru,ú1;i. kocsit adtaill: a for
ga,lamnalk és 1945 tavaszán el
indulhailJott az első élelmiszert 
szállító szerel.vény Budapest
re. 

J enei Lászlóné a debrece
niiek hősi munikájáról számoLt 
be, idézve azt a napot, mi'kor 
k.ijavftották a sootbombárwtt 
vagOJW!k,a,t és hoo.stzű szerel
Véll!llyel indultalk el Miskolc
ra S2lénérit. A szovjet katonálc
tól kenyeret és burgonyát kap
ta/e és megkezdődött a vagon
gyárialc hősies munkája. Deb
recenben is nregindult az élet, 
s kigördült az e1ső vasúti sze
relvény. Eklkor Zsu!kov órm,agy 
magához kérette a MÁV egyi,k 
vezetőjét és köszönetét fejezte 
ki. 

Miskolc és környékének 
üzenetét h02Jta Ros-zJlros Lász-

J,, :-• •  késö a délután már 
most szállsz fel a vonat• 

ra, 
ideges, vagy, rohan:tá.!. 

sóhajtva üls7 
a padra, 
hajad Tendezgeted, !esi

mítod a szoknyát, 
félénkebb ívre húzod 

aikad halvány 
pirosát. 
Most, hogy leülhets� 

végre, g-yerek.sirá& 
se hajszol, 
foglalkoznál ffl<l{laddal 

de ii,ltödbe1a 
elalSIWl . . .  " 

Rajna Józsefné. Pécsről. 
minJtegy teljessé téve az el
hangzott gondolarokat Lenint 
idézte, azt a beszélgetést, 
amely 1920. ös�n zajlott le 
Lentn és Clara Zetkin között; 
„Minden szóbeszéd megtörik a 
kérlelhetetlen szükségszerúsé
gen. Ha milliónyi asszony 
nincs velünk, aklcor nem tud
julc a proletariátus · dilctiatúrá
ját végrehajtani, nem tudunk 
kommunista értelemben épí
teni." 

MiJt lehet még hozzáte:nali a 
felszabadulás é1ményeihez, az 
asszonyi élet gondjaihoz, örö
meihez is, ezt összegezte Tur
ba Sándorné elvtársnő, fel
idézve a még mindig sajgó 
háborús sebeket. Bék-és, épitó 
életünk mottójaként álljon itt 
felszóLaJ.ásának záró gondola
ta: ,,Inkább ezer verejték• 
cseppet a békéért, mint egy 
vércseppet a háborúnak!" 

Standovár Tibor 

Fra nc ia vasúti f i l m na pok 
A Közlelcedéstudomán.yi 

Egyesület és a Budapesti Fran
cia Milszaki és Tudományos 
Tájékoztatási Központ :firancia 
vasúti filmnapokat ta,rtott Bu. 
dapesten, a Technika Házában. 
A filannapokat Rödönyi Károly 
miniszterhelyette.•, a MAV ve: 
zérigazgatója és M. Raymond 
Gastambide, a Francia Köz
társaság rendkívüli és me,gha. 
talmazott nagykövete nyi.rotta 
meg. 

Tíz francia szakm&i film be
mutatására került sor, melyek 
közül kiemelkedett; az európai 
önműködó kapcso1ókészülé
kekról és a távvezérelt toló-

mozdonyokról készül't alkdl:ás. 
Bemutatták ezen kivül a leg. 
korszerűbb francia vasútvo
nalról készített kópiát is, hlá• 
rom tuiris?Jtikai fiil.m pedig a 
vasút és az idege?),for,galoln 
kapcsol.atáJról adott képet. 

A filmek az utóbbi évek te!'. 
mékei, ezért alkalmasa!k árra, 
hogy az SNCF legkoirszerúbb 
megoldásaiba adjanak bete-
ká.rut,ést. 

A bemutatásra került filme
ket a Budapesti Francia Mű
szaki és Tudományos Tájé1:oz
tatási Központ szinkronizálta 
�a,r nyelvre. 



• MAGY R VASUTAS 

Vasutas Felszabadulási 
Kupa öt sportágban 

MÁRCIUS  15. 
A minden évben kokárdákkal, virágokkal köszön

tött cuitum újra elérkezik. A Petőfi-szobor, a �1úze11�
Lépcső, a Tégi belvárosi u1:<:á�, mel'l!elc_ne�e szinte mar 
egyetlen köve sincs a hetyen, ma:ctusi nap[én7!be� filrdenek. Régi máTcius 15-Te e2nl�k;zve, regi _k�pc,, 
elevenednek fel bennünk. A koszivu ember fw.mak 
kora, a csatába siető kö?tő képe Témlik fel, s _a roman-

Hazánk felszabatlutásának 
25. és Lenin sziilettlse 100. év
fordulójának ünnepségei a tö
megspo:1; fellendítésére is ha
tással vannak Az o.'"Stii.gszecte 
kibonb.'i:CYLó mozgalom ez;t ígé
ri. A vasutassport sem hiány_ 
!Zlx a sor-ból A jubileumi esz
tendő tömegspOl.'t...e--..eményei
ról a budapesti területi bI.zott
mg tömegspor<t-felelír,é!ől, 
S;;amost Né114ortól kaptunk 
,tájékoztatást. 

- A kl<t nagy jelentőségű 

évforduló tiszteletére - is
mertette - Vasutas Fel.s:zaba
dulm Kupa versenysorozat 
indul te:iiletünkön. öt sport
ágban, kispályás labdanígás.. 
ban, aszt.aliteniszb-e-n, sa:.1,-J<ban. 
röplabdában és tekében. Mind 
az őt hagyományos, a dolgo
zók széles Tétegtnban érdeidő
désre számot tartó „vasutas" 
tömegspoTtág. A kifrás szarin,t 
csapatver:renyben mérik öss-re 
erejüket, ügyességüket a dol
go:zók. 

Sok jelentkezőre számítanak 
A kupáért fotyó küzdelmek 

-. terem.sportokban málr'C.ius 
végén, a szabarlltérl mérkő:re
sek április elején kezdődnek. 
A renrlezók.�ek tehát ugyan
am..lt igyekezni kell, hisreri sok 
je]�ezóre lehet szárrútani. 
A dönto7cre a vasutasnapon. 
július 1� kerül sor, a Sz.ó-
11.Yi úton. 

Valóban, l.gye!reilnünk 
lte1'1. Mi riividesen ö�ivjuk 
a oodapesti területi bizottság
borz tartoo:6 csomópom,tok: 
Szol="/e, Győr, Ha:tvan, Vác, 
Székesfehérvár és Cegl.éd szak
.szervezett spOTtfelelőseit eliga
:ritáSTa. l\Iin.den spor,tágban 
nagy mezőnyölilre számítunk, 

úti sporttelepe ad O\tthont. A 
tekkzák a Szak- és Szerelő
ipari V41lailat pá]yájáJll., a Kő
ér utcá:ban játszanak. A sak
kozók és az asztaliteniszezők? 
Ők mindig talá.lnak egy-egy 
kul'túrt�re..'ll.ben. nagyobb 
ebédlőben helyet, ahol aszta
laikat, tálhláikat fe1állithatják. 

ken a helyeken eJi5s.�ör a szol
gálati helyek S.öaksze,·vezeti 
bizottságai rendezik meg alap
szintü selejtezőiket azokban a 
sportágakban, amzly�k cdo't 
köriilm,ényeil:nek - pályale
hetőség, felszerelés, a dolgozó/e 
érdeklődé.se stb. - a legin-
1:ább m-egfele,nek. A szo:gálat;i 
helyek le:rjobbjai egymás kö
zött döru'ik el a rso,mópon ti 
győztes cí1r.et, spoo:tága;nként 
külön-külön. 

A cso.'llóponrti győztesekre 
vidéken is n,ag_y feladat v:ír. A 
vasu�.as tömegsportot képvise
lik a szakmruk legjobbjai kö
zö'.t a Jubilewni Ku))iban, 
M:l'..elyeke,t vidéken az SZMT-k 
és a városi TS-ek rend�nek. 
Tulajdoruképpen a budapesti, 
augusztusi dömtókhöz hasonló, 
a tömegspo,rt magas színvona
lát hozó területi döntö!<ön 
vesznek részt a Vasuta.s Fel
szabad�lási Kupa cscmóponti 
gyÓ2l'.esei is, a különböző 
sportágakban. 

Az első ,,lépés" a szakszer
vezeti alapsrerveké. Nekik 
kell - mielőbb - hoZ2Jáfog
niuk a szervezés munkájához.. 
hogy minél több vasutas docl
gozót mozgósítsanak a �ar 
munkásspart e nagyszabású 
jubileumi fesztiváljáira. 

Vedres József 

tika kiirtszara harsan fel vc.lah:mnan measz1ró1. 
Pedig az a március - a� _időközben e!telt _ 12� e1' 

ellenére - mindig tud aktualisat mondani, mindig a 
fiatalokhoz s::61. A márciusi ifjak vélclája nc"!1:::ed�kek 
lelkében szította és tartja ébren a jorTadalmisag cs a 
hazafiság lánaji!t. 

Petóliék márciusát büszlcén vallhotta magáénak 
1919 és '1945 forrc.dalmi nemzedéke, s ma - jobb�n 
mtnt 1:a!a.ha. bárki sajátjá.11.al. tekintheti a szocializ-
must építő magya7ság. 

• A szocútli:miust építő nemzetii1iTc a bukásában ts 
dicsőséges forradalom születésének évfordulóját ün
nepli. S közben nemcsak az vált valóra, amit a már
ciu.si ifjak megálmodtak, hanem annál sokkal több. �z 
emberiség eddig ismert történetének leghaladóbb taT
sadalmi rendszere valósult meg Magyarországon. 

Nem::eH függctlenségünle teljes és töretlen, az Igazt 
1'.azafiság és a proletár nemzetköziség egységére éP(!l
Természetes tehát, korunk közgmi,d-OUwzás:i ehhez a.z un 
nephez kapcsolja jogos utódait, leszáTma:;ottait: 1919-et 
és 1945-öt. 

Ifjúsánunlc három t,wMzt ünnepel és e:'eknek ösz
s.zekapcsol.áro nem fikció, Táncsics, Petőfi, Vasvá.ri nél
kül nem olyan lett volna 1919 sem, mint amilyenné a 
forradalom nemes hag1jományai avatták. A 1eOTok for• 
Tadalmi stafétájában köze volt e kcttönek 1945-höz !s. 

Nem vallhatja magát 1848 tisztelőjének az, a.ki nem 
vállalja 1919 és 1945 örökségét. S aki a jövő érdekében 
e nemzet! tÖTténeimi kincset nem hajlandó kam.atoz� 
tatni. 

c:ie mégsem kell elkap,l�odnunk --------------------------ezt a klemel:kedóen szépnek 

Termés2ie<tesen a Vasutas 
Felszabadulási Kupa ors7Jágos 
jellegű, nemcsak a budapesti 
terü.leti b:izottsll'ghoz ta,.'i;ozó 
szolg:ilati helyek dolgazól 
kapcsolódnak a küzdelemsoro
zrut.ba, hanem a szegedi, a pé
csi, a szombathelyj, a miskolci 
és a debre(:em igaz.gatósá.gok
bCYL tartozó dolgozók is. Eze-

A XIX. század forrada!máTait egy 3záza,ddal késób
ben a kommunisták követik leghívebben, s melléjük 
állnak, velük vannak a magyar fiata.lok. 

ígéi-',rez;ó tornát. Tern,.kszetesern 
ti Feüza.badulási Kupáért máT 
csak az aJ,apszeTvek legjobb
jait lehet benevezni, tehát az 
dapszintű kü.zdelm.elcnek mi.
elébb meg kell 1,ezdódniük. 

Bikár Péter „idegen" góljai Hus§onöt eve as é.Ivo11.alban ! 

A 
szakszervezetnek 

segítenie kell 
A srep díjak, az erkölcsi 

elismerés mellett további tét.. 
je is van a Vasutas Felszaba
dwá:si Kupának. A budapesti 
terület győztesei például jogot 
,wernek arra, hogy részt ve-
1111enek a SzakszeTvezetek Bu
dape.ti Tanácsa leiírásában 
$0174 lceriilő szakmai döntő
kö11. Ezeken minden sportág.. 
ba.>1 a szaikmák legjobb csa
patai vesznek reszt. A butla
pesti 57.akma.\ dörutökire au
gusztusban kerül sor. 

A budapesti laibdairúgó-mér
kó:IJéseket a Ferencvárosi Vas
utas, Rákosrendező, Vasútépí
tési Főnökség, MA V Előre és a 
Törekvés sporttelepén rendez
zük. A iröplabdáwkna.k a 
MA V Gépjavító űrem Tatai 

A BVSC válogatott jégko
rongozó centere, Bil:ár Péter 
,;kettős dinasztia" sarja. Jég
korongozó és fogorvos din.asz
tiáé. Édesapja ki.tűnő fogorvoo 
ma is, néhány évtizeddel ez
előtt pedig remek ik.épasségű 
jégkorongozó volt. 

Peti mind.két ágon követi a 

hagyományokat. Hamarosan 
képesített fogorvoo lesz, jégko
rongban pedig a !magyar válo
gatotit ü a vasutas csapat 
egyik eróssége. Fonákból ütött 
góljai ugyan inkább a tenisz
bajnoknő édesanyára emlé
keztetnek, cselei. azonban -
amelyekkel az ell,en.fél védői
nek méregfogát kihúzza -
máT kétségtelen apai örökség
re vallanak. 

Góljai mootanáJban furcsán 
s.zóródnqk. A hazai bajnoki 
mérkózéreken kevesebb gólt üt 
Biikár, a nem.retlk:özi talábkozó
kon viszont a reg!, gólerás já
tékos. A BVSC a k.özelmúJrtJban 
100 százal&os sikerrel bonyo
lított le egy osztrák-NSZK 
portyát. Bi.káT volt a legered-

A sza koszfá ly segíten i  
k, ,. 1va n . . .  

T ájéfoztató a vízilabda-szakosztály munk6járól 

. A BVSC vízilabda-szakasz_ 
tálya az elmúlt közel negyed
szá'zad során múlhatatla-i ér
demeket szerzett a játékosne
t>e!ésben.. A sportág számos 
válogatott játékast, nagyszerű 
�zót köszönhet az eredmé
"1/eiben is gazdag szakosztály
tta.k. 

L;fú Károly fiai eav koT
.tlZ·.:r.kot jelentettek vizilabda

ket. Az uszoda 50 méteres me
dencéjét és 25 méteres mű
ugróját is a vízilabdasport 
szolgála.tába állítják. A Szőnyi 
út elsősorban a sportolóké lesz 
és csak 17'..ásodsorban a stran
do!óké. A MagyaT úszó Szö
vetség is egyetért a szakosztály 
javaslatával és anyagilag is 
támogatni fogja, hogy nagysze
Tíi tervét megvalósíthassa. 

:rportank töTténetéhen. S a ,------------
medencék manapság háborgó 
t:lze bizony megtépázta a 
BVSC hajóját is. A vasutas 
fiatal,ok az elmúlt néhány év
ben szeTényebb eredményeket 
é'ttek el, de a lcbnnyebb bol
dogulás érdekében a lelttb ve
zetői nem a.dták fel elveiket. 

Azokat, akilc anyagi követe-
1.ődzésekkel léptek fel, elen
gedtélc vagy eltanácso!.ták a 
szakosztálytól, a maga.s szintű 
#1)ortcl:á.shoz azonban minden 
lehetőséget megadtak. lgy az
után nem vélPtlen, hogy'a vas
utas csaptit fiataliai jól meg
állják helyüket a polgári élet 
foglalko,ásaibaii. 

A 'sza'cosztály vezetőie Szita 
Jii.n,os a vasu!as klubban tar
tott saj!6tájékoztat61án is a 
fentieleről beszélt, s bejelen
tette, ho(lv a vízil,abdasport 
nehéz helyzet.ében a vízilabda
sza.kosztá!y vezetősége újabb 
segítséget kfoán nyújtani. 

A SZŐ1!yi !lt! uszodát a fia
td vizi!abdáz6k paTadicsomá• 
,iá kívánják tenr.i. ltt kíván
jiik lebonyolítani 1970-ben a 
Nrd!llő és tfjilsági mérkőzése-

A HIVATALOS LAPB6L 

A Hlvatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolg:ozólc 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

7. számból > 102 910/1970. 1. D. 
A hosszű szolgálat! idövel rendel
kező dolgozók jubileumi többlet• 
részesedésének szabályozása. 

102 41l5/1970. 1. D. RendldV1lll hó
munkák bérezése. 

124 621/1970. t. C. Honvédelmi 
hozzájáruláa levonása. 

8. számból : 102 838/AEI. D. Ház
tnrtásl tüzelőanyag-táblázat új• 
oóli kiadása. 

111 984'1969. •• D. A távközlésl 
és biztooítóberendezésl szakszol
gálat .fenntartásába tartozó közúti 
sorompók meghibásodása eset�n 
felmerülő őrzési költségek elsza
molása. 

A SZERKESZTÖSJl:G 

tlZENI 

Halasy Zoltán, Szolnok ; Szota 
János, Tura ; Kozák Péter, Szik· 
szó : Kalotai László. Mezőnyárád ; 
Bállr.t János, Zalakomár: Levelei• 
ket Illeték� llelyre továbbftot• 
mk. 

ményesebb. Obensdorfbam. két 
Temek góljával győzött 2:1-Te 
a magyaT vasutascsapat, Feld
kiTchenben is fökár góljával 
sikerült a 3:2-es BVSC-guóze
Iem, p.ed'ig ott, volt csehszlo
vák válogatottak is ;átszcttak 
az el.len/él csapa,tába.n. Inzell
ben egy kitűnő NSZK csapatot 
gyözött le a BVSC, Bikár Itt 
kétszier talált a hálóba. 

Talán Galacból nagyobb 
góllövő kedvvel ért haza Bikár 
és a hazai bajnokság hátralevő 
két fordulójában gondoskodik 
róla, hogy ne csak az idegen 
országok, de a hazai egyesüle
tek kapusai is újra rettegjenek 
híres fonákütéseitól, góllövő 
kedvétől. 

Amikor 1946-ben az ll:.szaki 
Járműjavítóban megalakult a 
MA V modellező klub, kevesen 
gondolták, hogy a jubileumi 
közgyűlésen olyan előrehala
dásról számolhat be Horváth 
Ernő klubtitkár, mint az 1969-
es év eredményei. Repülő- és 
hajómodellezóik ugyanis a há
TOm országos és két Budapest
bajnokság mellé három kate
góTiában világbajnoki ezüst-, 
két Európa-bajnoki arany- és 
ezüstérmet szeTeztele. Ennek 
alapján már természetes, hogy 
a MA V modellezői nagy erős
ségei a magyar nemzeti válo
gatottnak is, ami külön köte
lezettséget ró minden ver
senyzőre. 

F E L H Í VÁ S  
Az elmúlt években a szak

szervezet felhívására ország
szerte jó eredményeket értek 
el a vasutas szolgálati helyek, 
üzemek, sportklubok dolgo
zói a társadalmi pályaépítés
ben, az üzemi versenyek és 
természetjá.ró-mozgalom szer
vezésében. Bebizonyosodott, 
hogy kevés költséggel a vas
utas dolgozók, sportolók kez
deményező erejével hatható
san lehet javítani a sport
létesítmények állapotán. Meg
feleló szervezéssel, sportot 
szerető társadalmi aktívák 
segítségéve! a dolgozók nagy 
tömege mozgósítható üzemi 
spoTtversenyek, hétvégi ter
mészetjá1·ó-túTákTa. 

Az eddigi tapasztalatok 
alapján a szakszervezet 1970-
re is meghirdeti a versenyt a 
társadalmi pályaépítésre, az 
ü:ziemi tömegsportmozgalom 
szélesítésére, a természetjáró
túrák szervezésére. 

A verseny célja: a test
nevelési és sportmozgalom 'Szé
les körű elterjesztése, a sport
létesítmények bővítésének, fej
iesztésének, újak építésének, 

táTsadalmt erővel való segí
tése. 

A verseny értékelése kiter
jed: 

- az új és a meglevő iport
létesítmények társadalmi mun
kával történő építésére, fel
újításáTa, kaTbantartásáTa; 

- a felszabadulási sport
jelvényszerző versenyekre, az 
üzemí alapfokú versenyekre 
és a hét végí termé.szetjáró
kiTá114ulá'Sokra. 

A verseny díjazása: 

A szakszervezet elnöksége az 
öt legjobban dolgozó szolgá,. 
lati helyet, üzemet, hivatalt, 
sportklubot összesen 50 ezer 
forint értékű sp-Orlfelszerelés
zez jutalmazza. 

Az értékelés a beérkezett 
jelentések alapján szakembe
rek bevonásával történik. A 
jelentéseket 1970. november 
15-ig a területi bizottságon ke
resztül kell megküldeni a 

szakszervezeti közpant kultúr
nevelési és sport-Osztályára. 

Kultúmevelé.rl 
és sportosztrily 

A klubélet szigorú terv sze
rint folyik, amelynek szerves 
része a fiatalok - az utánpót
lás - nevelése. Eredmény: há
rom ifjúsági OB I. hely az el
múlt esztendőben. Kitünó a 
kollektív szellem, nem keseríti 
őket az a tény sem, hogy pil
lanatnyilag még elég gazdát
lanok (jelenleg folyik a vas
utasszakszervezettel a tárgya
lás, hogy átveszik a klubot), 
eredményeiket meg akarják 
Ismételni az idén Ill. Többen 
áttérnek a komplikáltabb rá
dióirányítású modellek készí
tésére, amely még nagyobb 
szakmai tudást és kézügyessé
get kíván. 

Prohászka Gyllrgy 

LAKÁSCSERE 

- Elcserélném baJatonlenyvesl 
családi házamban levő 5 helyisé
ges lakásomat Nagy-Budapest te
rületén levő 3 szoba, konyha, vagy 
nagyméretü szoba, konyha, kom
fortosra. Allomás, üzletek, a viz 
két percnyt távoLságban. C!m : 
Horváth J. Károly főlnt. Bp., vm., 
Kisfaludy u. 28/b., llL 4. Telefon : 
848-990, üzem1 18-91. 17 óra után : 
1."ID-4-07. 

* 
- Pesten:sébetl, fta«Ytnéretil 

egy szoba félkomfortos, MA V szol
gálati lakásomat elcserélném két 

;�= 6::n�i:1�� �!��; 
Budapest ter!lletén bárhol. Clm : 
Hulyák Béla, Bp. xx. (Pesterz,;é.. 
bet), Klauzál utca f2. l>rdeklődnJ 
egész nap lehet. 

J AVA S LAT B E LVÍZ  

Nyugdíjas tolatómozdony a Déli pálya
udvarról: 

- Remélem, nem feledkeznek el Tólam 
és it! fogok állni emlélce:::tetőül, hogy milyen 
hosszú időn át szívták a füstömet a környék 
lakói. 

- Jelentem, a vált6kat az el6lrásnak 
megfe!elóenma is megtisztítottam. 

(Puntai Plil ra.JZ40 

1 970. MARCTl:'S !. 

- J6 ütemben halad a "\"as-. 
úti pálya korszerúsítése Ko-. 
márom és Székesfehérvár kó
zött. A :MA V ezen a vona. 
Ion kívánja közlekedtetni kül
fölclról a Balatonhoz érkező 
vonatokat. fgy a Hero-esha
lom-Budapest közötti S7.a

ka�z nagymértékben taher
mentesill. 

- MAR 100 V ASCTT AT. 
JA.RóT SZÜNTETTEK MEG 
Szolnok megyében. A közle
keclésl szal(embereT, célja ez. 
zel az, hogy - a korszeni, 
biztonsá11os közlekedésnek 
rncafelelően - a balcsett•e• 
s�ély�s átjár61e s=ámát mi• 
ntl bn:esebbre csöl:7:entse. 

- ElkészüU az elsó i:-áztnr• 
binás motorkot'si a Szo\·jet
w1ióban. A próharutás &SOrán 
a "mozdony" 180 km/óra se
bességet ért el. Ez az első 
ilyen típusú jármű a szocia. 
lista országokban. 

4 MILLIÓ FORINTOS 
KÖLTSf:GGEL bővítik a kis
kunhalasi pályafe nntartátj 
laktanyát. Az új öltözőt, mos

dót, és munkásszállást rövi
desen máT használhatják i& 
a vasutasok. 

- l\Iüszakl konferencia vol\ 
Pécsett. A MAV pécsi igaz
gatóságának szak.szervezett, 
gazdaság! és pártvezetői ér
tékelték az 1969-€5 év ered-. 
ményeit és meghatározták rui 
idén elvégzendő feladatokat. 

- Eddig már 32 ezer ki• 
lométer hosszúságú vasútvo
vonalat villamosítottak -!\ 

Szovjetunióban. Ezzel a Szov
jetunió a vosútvonalak vil. 
lamosításáb:m világvi:lzony
latban is az első helyre ke-. 
rült. 

- VASÚTI Gf:PJAV!Tó'I' 
Ll!!TEStTENEK Ce!ldömiil• 
1:ön. A jöi•őben itt javítják 
majd a dunántúli vasútépfté• 
se1cnél 11asznált nagy gépeket, 

- A Borsod megyei Ide• 
genforgalmi Hivatal 300 új - . 
Borsod legszebb tájairól ké
szült - képpel frissíti maid 
fel a hazai és nemzetköz! Já• 
ratok propagandaanya1:át. 

- Az összlétszám 25 száza
léka KST-tag Szeged állomá• 
son. A KST visszafizetés során 
félmillió fo1intot ttaptak a 
vasutasok. A KST vezűtósége a 
taglétszám további bővítését 
tűzte célul 

- Nyugdíjas &alálkozói ren
dezett a budapesti Magas
építési Főnökség. A szakszer• 
vezeti bizottság 70 idős vas
utast látott vendégül baráti 
vacsorára. 

TDLTELJESlTETTf:lC 
éví áTutonna-tervüket Berente 
szénpályaudvar dolgozói. A ki• 
váló eTedmény elérését nagt1-
mért�kben segítették a pálya
udvaron dolgozó szocialist11 
brigádok f.s. Az állomás izak• 
szervezeti bizottsága a legjobl> 
dolgozónak tárgyjutalmat 
adott, 

F E L  H Í VAS ! 

A :MA V :fszak:i Járrnújavft6 
üzem „Törekvés" Művelód.ési 
Házának vezetősége felvételt 
hirdet a tánckar, népdal, kó
rus, 1rodalmi, valamint zenei 
stúdiójába. 

J elenrt:ke-z.és személyesen 11 
.,Törekvés" Művelődési Ház
ban (Bp. X., Könyves Ká.lmán 
krt. 25.) vagy a 138-211-e, 
telefonszámon. 

IIIAGYAB VASUTAS 

a Va5Utasolr Szakszervezetéllell 
lapja 

Szerl<E!BZ'tl a szerkesztCI b!Zol!&I 
1'6merkesztCI: Gulyás 1,noa 

8'elelc5s 9Zerkeszt6 : Vlal reren• 

Buda����r:;i!fi utca t1. 
11."ele!on várost: m-112 

Oze,;m: 111-'n 

r.a��'Jo ��2a"'r
11
s�,:�:iu�.i 

Rákóc:r.1 Qt öf. Telefon : m-n• 

Felel&! kiadó• Gábor Mllrton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Cseklmzám��:�
tója 

'll!.t11.001-d 
Szlkra Lapnyomda 



Vll.AG PROLET ARJAI, EGYESULJETEK ! 

Április 2-án indul a metró 
Kábel a betongyúrűben � Csápos motorkocsik' 

A VASÜTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

::SIV, lWFOLYAM, 6, SZAM Ára 40 fillér 1910. MARcms 16. 

'.A' munkaidő�sökkentéssel 
kapesolaios határozatok végre

hajtása és a további teendők 
A szakszervezet elnö"ksége má.relus 6-l ülésén tárgyalta a 

munkaldő-csökk.ent.éssel kapcsola.tos határozatok végrehajtásá
ról és a további feladat.okril 117.Óló előterjesztést. 

Eszerint az A-kategóriába 
tartozó fővonalakon és a 
B. l-es kategóriába tarto
zó IL csoportú szolgálati 

Konnányhatározatok előír- - a gyenge forgalmú. vo- főnökségeknél 
fák, hogy a munkiaidőt 1970. Mlakon és me!Zékvona- március l-től, a mellékvona-
ig lakon a tolató tehervona• lakon pedig július l-től, napi 

tok forgalmáMk időszakos 8 órás munkaidő alapul véte-0 az ipari és építőipari te- szüneteltetésére; !Jével éves munikaiidokeret ke-vékenységet folytató - a ,mengébb forgalmú. rül' t g 'll ítás a 
vállalatoknál, ü:2lemclmél. heti id6szaf;;kban az egyszerúsi- Az

m
�:es 

ap 
m�dókereten 

44 órára, tett forgalmi szolgálat be- belül a fordulószo1gálatos 

• a k&z:lekedésben és hí1'• vezetésére; dolgozóknál negyedéves, az 
kiYL!ésben a heti 48 (ha- - A rendezópályaudvari utazó dolgozóknál havi diffe-

és nagyállomási tolatómoz- renciálássa.l történik a mun-Vi 210) óránál hooszal:>b mun- donyok számának vál• kaidő megállapítása. A ne-kaidőlreretben fogla.Jk.O'Lta.tot- toztatására, $Őt, az elegy• gyedéves, illetve havi munka• tak munkaidejét 48 (haVi 210> rendezés időszakonkénti idő és a váltások rendjének órám, vagy azt megközelítő átmeneti szüneteltetésére; megállapítása a szolgálati fő-szintre ke11 csökkenteni. - kisebb forgalmú. idő- ook és a szakszervezeti bi.z<>tt-
A heti 44 órás munkaidő a 

rendelet hatálya alá. tartozó sza.kokban egyes munkakö- ság hatáskörébe tartozik. 
vasúti munkahelyeken 1969 -rök összevonására, a mun- Az utazó szolgálatot teljesi-

Az ajtókeretek a helyükön 
vamnak, csalt az üveg1Já!b1Jákat 
helyettesítik még a deszkala
pok, A Blaha Lujza téri alul
jáiró járókelői közül sok ikí
váncsi ember kuklkaln,f; be a 
rések körott, s lesi izgailam
mal - e1.1reszülnek-e munká
jukkal a Metró építői április 
4-re? 

Robotellenőrök 
kaerők átcsoportosítására, 116, több mint 20 = dolgo-tJégére bevezetésre került, hogy a munkaigényes zó haVi törvényes munkaide- A deszkal,aJakon twl feltárul 

mintegy 66 ezer dolgozónál. A időszakokban több, a en.I 210 . ami _,_ a budapesti közlekedés most 
munkaidőcsökkentés önerőből, gyenge f-='m·' ,·do·sza.-

je jel eg ora, """"" készülő legújabb remeke - a v, ,,... � cius 1-.től napi 8 órás munka-a termelés,- és termelékeny- ' kokban pedig kevesebb idő alapul vételével az éves metró. Pontosabba,n, a Blaha 
a<ég, valamint keresetcsökke- dolgozó foglalkoztatására kereten belül dif1erenciá1tan állom.ás kérega.latti utasosztá-
;nés nélltül valósult meg, kerüljön sor. Figyelemmel alakul. A tényleges havi szol· lyozója. A márvánnyal borí-

A végrehajtó srolgá]atnál bad ·=npok · ko"zbe gálati o'rák száma azo,n'--- a tott csairn.okban már elkészii.l-
foglalkoztatott dolgO'Lók mun- a sza. sa,,,_ ' • ,,._. tek az utaJ;terelő korlátok is. tJáltó szabadnapok és az forgalmi szolgá,latnál 10-15, a kaidej�,e,'t. illetve túlmunká· oktatásra fordított idő vontatási szolgálatnál 20-30 A potyautasok!lól - amint kí-
jának csökkentése a.e elób- szabadnappal történő meg- órával magasabb, mint a tör· s>érőinktó.l hallom - fotocellás bieknél neherebb probléma. váltására; vényes munkaiclő. robotellenőr óvja majd a met-

Az ilyen munkakörökben _ a vontató és vontatott !l:'ót: aki érvffiY'relen jeggyel 
alkalmazott munkáltatási ;ármúvek időszakos ;iaví- Itt elsősorban a túlmunka próbál túljárni a � ,,eszén", 
rend tolyamat.os, megeza- tása ütemezésének módo• csökkentésére, a törvé- könnyen beverheti a fejét az 
ltnás dlikiili tlll'All.f�a �ítás4ra, ezzel egyidejűleg nyes munkaidő megl(öze- elótte lecsa,pódó acélkarba, 

'Van alapozva. a tlontatási javttómiihe- iítésére kell töre°kedD1. mely a bejár!M1lot 61rzi. 
l!:gyes munkakörök ellátása lyekben, a jármújavitó űze• Megfelelő szervezési lntézke- Az eil6csamokból tágas út állandó jelenlétet követel mekné' � ,u o'ra·s munka- d kk I tr d erú ,_,.. ,<1,;,..�-,.... A há meghatároz.ott léúszámmal. • - = ése e , a mene en sz V=• a ��oz. -

A v�ajtó szolgálatnál hét szabad szombatjának közlekedés megvalósításával, a rom múainyagból !készült lép-

lopsor, mely lk,özref.ogja az ál
lomást. Kö2lépütt mozaikfal 
válas0tja S?Jét egy darabon az 

indulási. és ér«tezksi oldalt. 
- Hait!kocsis szerelvény be

fogadására a1ka1mas a 120 
méter hosszú állomáscsarnok, 
de az első jdókben csak két
három loocsival jáninak maijd a 
srerelvények - hallom a tájé
koztatást. 

- Az állomás á'lme!nmyeze
lle eloxált alumfuiumlemezból 
készült, melyet el6Ö ízben a 
magyar metirónál ailkalma2tak. 

Miközben ez állomás ,,mú
szalki agya", az információs te
rem relé lépkedünk, .kísérőim 
elmoorljá:k arnt is, hogy a bu
dapesti mellróban - a külföl
di tapasztalatok alapján 
nem lesz vonaljegyrendszer. 
Tehá', alol megvá;Lt;ia jegyét, 
mindaddig kocsikázhat a Fe
hér út és ti Deák tér között, 
míg egyf:ter át nem lépi a ki
jára.tolvat őrző fotocellát, Az 
újabb �1ybeszállás újabb fo
rintot igényel . • •  

540 kilométernyi kábel 
1960_i.g általános volt a l2/24- és vasárnapjának áthelye- személyzetfordulók ésszerű ki- csósor közül kettő állandóan 
es forduló szolgálat, ami át- zésére a hét más napjaira, alakításával ez megvalósítha- működik, míg a harmadik Hét élli:>mása lesz a 6,5 kl-
lagosan havi 240 órás mun- lehetőleg a hét közepére; tó lesz. músz;aki 1:alrtalék. Sebességük lométer hooszú pályán :közile-

a rendelkezésre álló A fennálló munkaerőhiány 8effl 8zckványos, másodper- kedő me1lrón,aJk Fehér út, 
=:i;:1�!e��-�� anyagi ösztönzők felhasz- miatt azonban egy ideig szá- cenként 80 centit halad. S ked- Pillangó utca, N�tadion., Ke-
a. közbeváltós rendszer, Ezzel nálásánál figyelembe kell molni kell azzal, hogy fővona- ve:r metró-gólya, ha elósi?ör leti pályaudvar, Blaha Lujza 
• ,z,.,.,, ,zolná.lati helyek erős venni a második félév na- lakon és az utazó személyzet- lép ro a mozgólépcsőre, s úgy tér, Astória, Deák Ferenc tér. ..,,., " gyobb teljesítményeit, é& nél - mintegy 46 ezer dolgo- érzi, kicsit szédül, kapaszkod- Az óránként 50 kilomét.eres fizikai vagy szellemi leter- azt en�nk me,.,,elelóen fel- • ál 'tl h · 22 · '·-lát'-- • .. , . .. ~�«el görd· ül' o· ___ ,,.,. heltségú munkaköreiben a ·� ,,, zon - a agosan avt - :,on a """ uu, ne remu,3on =�&., =i=•"'" 
munkaidő havi 228, 216, illet- használni. 23 túlóra merül fel. Ezek di- el, az is szalad imnel együtt, nyek irányítását a Deák tél'-
ve 210 órára csökkent. 1969 A munkaidőcsökkentésre vo- jazása a március l-től ér- egyvonalban a lépcsővel. ról a központi dicspécserszol-
1'égén 242B, 6116, illetve 16 752 natkozó kormányhatározat vényben levő bérügyi intéz- gá.rat végzi, de a nagyobb áJJ.-
fó dolgozott ilyen munkálta- alapján 1970-ben a végrehaj- kedésekben foglaltak szerint 

Forintos élvezet lomásoikon, üzemmv311." esetén, 
tási rendben. tó szo]gá,la,tná'J. is megv.ailósí- történik. szakaszirányítás is lehetséges. 

A 'közbeváltós rend.szer kii- tásra kerül a nápi 8 órás, tör- Az elnökség a munkaidő, j _ BonyolulJt bizt.ansági be-E:Zélesíbése az egyre növekvő vényes munkaidő, amelynek illetve a túlmunka további A Blaha téri mé!lyállomás rendezések óvják az utaro-létszámhiány miatt az utóbbi végrehajtását a Kollektív csökkentésére vonatkozó in- huszonhat mét:erre van a fel- kat a föld a!la.tt _ mondja a 
években lelassult, sót, elszige- Szerzooés 23. paragrafusa tézkedéseket kisebb módos!- színtöl. A mozgólépcsóról. is Telefongyár egyik músrel."észe, 
telten vissza.lépés is történt. szabályozza. tásokkal elfogadta. jól látbaltó a kiét márvá:nyas,z- aki a B'Laha állomás dominó-
Mintegy 30 OOO dolgozó mun- 1---------------------------------------, rendszerű relés bi.2JWS!tó S7.&• 
kaideje ma is haVí 240 6m. rényét ellenőrzi · a  diszpécser-
Amikor egyre nagyobb tért 

M � k 
sz.obában. A készülékeket a 

hódít a heti 44 órás munka- 09'U� .. mo'' o,r .. , a n11,�ne·"a't·sr11 H"rr-,e1n!Jt .'' MAV Távközlő és Biztosító 
idő - ez a hel.yret sokáig I UH "6U/ I U:, 'f /j U"6.,, .,,.,..,, :,t, Berendezés 1lpitési Főnöksége 
nem tartható. szerelte fel. Minderek mellett 

Ha erekben a munkakörök- a motor<kocsLk vezetői ál.1andó 
ben rá akarunk térni a 210 A NYUGELLATASOK l\ffiG- megjelent 106401/1969. 3. A. sz. AZ ELMOLT tVBEN a rádiókapcsolatban lesznek az 
órás munka.időre, szervezési ALLAPITASANAL az 1967. rendelet ismételten útmuta- SZOT Társadalombiztosítási á,llomásakk:arl, rendszeresen in
intézkedéseket kell tenni, december 31-ig kiérdemelt, tást adott a helyes végrehaj- Főigazgatósága kivételesen formálják helyze-tüklról a disz
mert más megoldás csak az évvégi üzemi jutruékokat nem ~tásra. hozzájárult, hogy a késői be- pécsereket - s a wsbeton 
lehetne. ho,gy 3500 új dolgozót lehet figyelembe veilini. Az el- A KIFIZETf:SEK mOBEN jelentés okozta kár megtéríté- ala,gútban a r.ádióhullámoka,t 
vegyünk fel, ami a mai mun- látások megállapításánál első TÖRT.t.NT felhívás ellenére se érdekében, az 1969. augusz-
kaerőhelyzet mellett lehetet- ízben az 1968. évre kiérdemelt sem történtek zökkenőmente- tus 15-ig bejelentett nyereség. 

pedig speciális sugárzókábe'l.ell 
t.ovábbítjáik :majd. 

A Villamos Berenderres és 
Készülék Múvek V A V gyára; 
az elektromos Sllerelések fő
vál'La,lkozója 540 kilométer 
hooszűságba.n épített be a 
metróba különböző vastagságú 
kábeleket. A vezérlő, bi.zt.on• 
sági és egyéb berendezések 
á:I'amellátásá,t pedig a legjobb 
hatásfokú transzformátorok
kal bizt,osítják. 

Kelet-Nyugat után 
Észak-Dél 

Mindkét vona.lalagútban h&,: 
lyüikön vaomaik a sinek - há
rom sín található e,gy-egy ala
gútban, ikettó a kerekek, egy 
pedig a motorkocsik áramsze
dő csápja részére - befeje
ződtek az egyéb szerelési 
munkák. Az állomások mú-
6ZO.ki kshzültsége 90 százalé•. 
kos. Most szabályozzák a szet..; 
lőző Művek haballmas axiáJ• 
ventil.latorait, melyek télen 
nyáron 18-20 Celsius fok me
leget bizto.sí tanaik a földalatti 
járatokban. 

S amíg a Fehm- út ffl a Deák 
1lér :k.ö.zött műszaki átadás...á.t
vétel.hez készülődrrek, Bu
dán, az ódon utcák alatt 
egyre iklözelebb érnek egy
máshoz a kétfelől közel� 
dő fúrópa.jzsok. Párszáz mé• 
ter hiányzik, s t.alálkozik cs 
két fú.rócsoport, mely azt is je
lenti, hogy elkészül a kelet• 
nyugati metró Deák tér-Déli 
pályaudvar közötti második 
szakasza is. A pályaépítők, 
elektromos szerelők, músm
k.iak még az idén „átköltöz
nek'' az új alagútba, hogy 
folyta&sák: a munkát. 

Már elkészült az észa!k-déll 
metróvonail terve is, mely a:& 
újpesti p:ályaiudvart kötné ösz. 
s:ze a Mairx, Deák, Kálvi� 
Nagyvárad téren M a k.ispes,ti 
Határ úttal. A metróvonalak 
elkészültével lényegesen meg. 
javul a főváros közle.lcedése, 
egyben kényelmesebbé, gyor
sabbá válik a budapesti pá
lyaudvarok közti utasforgalom 
is. 

Ková.csi Miklós 

len, v� olyan nagy összegű nyereségrészesedést kell szá- sen, s így a MAV Nyugdíj részesedést figyelembe véve, 
túlóradíj merülne fel, amit mításba venni. Mivel az év vé- Hivatal a vártnál mintegy 20 az ellátásokat nem három hó-
biztosítani nem lehet. gi részesedést és egyes pré- -25 százalékkal kevesebb be- napra, hanem az eredeti meg-

A túlmunkacsökkentés miumokat, jutalmakat csak a jelentést kapott. Ezernél több állapftási időpontig visszame- Jubileumi IBUSZ-túrák 
megvalósftásának feltéte- nyugellátás megállapítása után nyugellátott esetében azért nőleg lehessen módosítani. Ez 
lelt elsősorban a. szállítási fizetik, a MA V Nyugdíj Hiva- nem került sor az ellátás mó- az engedély azonban csak egy. 
igényekhez igazodó szer- talnak ezeket figyelembe kell dosítására, mert elmaradt az szeri esetben és az első év ne-
vezési inlmkedésekbell, venni, s a már megállapított 1968. évi nyereségrészesedés hézségeivel volt indokolt. Nem 
technológiai módosítá.sok- elláitásokat módosítani kell. összegének kifizetéséről szóló várható azonban az, hogy a 

ban kell keresni. A MAV Hivatalos Lapja bejelentés, A mulasztás miatt SZOT Társadalombiztosítási 
Tapasztaliatok bizonyítják, 1969. évi 8. számában közölt károsodás érte az ellátásban Főigazgatóság 1970-ben hason
hogy a kis- és középállomá- 103745/1969. 3. A. sz. rendelet részesülőket. A kár az utólag ló türelmi időt engedélyezzen. 
sok dolgozóinak munkaidejét felhívta a kifizető szolgálati történő bejelentéssel azonban 
a helYi ga'lldaság! és mO'llgal- helyeket, hogy az éf) végi ré. részben megtérülne, mel't az Ezért Is fontos, hogy a kl
mi szervek segítségével, a szesedést és prémiumokat a ellátások visszamenően tör- fizető szolgálati helyek az is
dolgozóit javaslatainak fi�e- kifizetéstől számított 8 napon tént bejelentése a bejelentés mertetett rendeletnelc ez év
lembevételével az iparban és belül személyenként kül.ön ki- napjától visszafelé számítva ben már maradéktalanul te
az építóiparban foglalkozta- mutatáson ;elentsék a MAV három hónapra módosíthatók. gyenek eleget. Fontos az Is, 
tottak szintjére lehet csökken- Nyugdíj Hivatalnak. A beje- Ha egy dolgozó 1969. január 1. hogy azoknál a nyugellátás
teni. lentésnek a nyugdíjazott ne- tő! részesül öregségi nyugdíj- ban részesülőknél, akiknek el-

Ennek érdekében folya- vét, az ellátást megállapító ha- ban, és a részére 1969. márci- látá�át az 1969· január 1-ét kö-
matos intézkedéseket kell tározat számát, a folyósítási us hóban kifizetett 1968. em vető időponttól állapították 
termi :  számot, jogcímenkénti bontás- nyereségrészesedés összegét meg, az ellátás megállapítá. 

- az árukezelési helyek, ban a kifizetett juttatás brut- csak 1970 . . március 15-én ;e- sát követően kifizetett 1969. 
iparvágányok kiszolgálási tó összegét és a kifizetés ide- lenti be a szolgálati főnökség- évi nyereségrészesedést, vala-
terveinek módosítására; jét keLl tartalmaznia. re, akkor a MAV Nyugdíj Hi- mint prémiumokat, illetve ju-
- a forgalomingadozásnak A rendelkezéS'Ilek egyes vatalnak az ellátást nem 1969. talmakat a kifizetéstől számi-
megfelelő vonatközleke- szolgálati főnökségek helytele.. januá-r 1-tőZ, hanem 1969. de- tott 8 napon belül jelentsék be <tési tervek, mozdony- és nül és hiányosan tettek ele- cember 15-től kell a nyereség- a MÁV Nyugdíj Hivatalnak. azeffl€tyzettordulók ké- get, ezért a MAV Hivatalos részesedés beszámításával m6-
szítésére; Lapja 1969, évi 18. számában dosítani. Dr. Gál Gyllrgy 

Az IBUSZ és a szakszerve
zetek kapcsolatáról, valamint 
az 1970. évi jubileumi utazá
sokról tájékoztatta Kolesza 
Sándor osztályvezető a szak
szervezeti lapok szerkesztőit, 
munkatársait. Elmondotta, 
hogy a kívánságoknak megfe
lelően, mintegy 25 beljöldi út
vonalon szerveznek egy-három 
napos autóbusztúrákat. Ezek a 
túrák lehetővé teszik, hogy a 
részvevők felkereshessék a 
felszabadulási harcok jelen
tősebb állomásait, megismer
hessék rohamosan fejlódő vi
déki városainkat. 

Az utakat földrajzi tájak 
szerint szérvezlk. Az északi 
középhegység útvonalának 
fóbb állomásai · Gy5ngyös, M e 
zőkövesd, Miskolc, Lilla.fii. 
red, Eger, Parád és Galyatető. 
Az alföld-dél-dunántúli prog
ram részvevői Kecskemét, 
Baja, Mohács és Pécs neve-

zetességelvel lsmerkedhetnelc 
meg. A tiszántull körutazás 
legkiemelkedőbb állomása 
Debrecen és a Hortobágy lesz. 

Javult az IBUSZ és a szak
szervezetek kapcsolata a kül
földi utak szervezését illetően 
is. A Szovjetunióba induló kü
lönrepülőgépek többségét pél
dául az üzemek, hivatalok és 
Intézmények szakszervezeti 
bizottságai bérlik. Az idén 
Moszkva és Leningrád mellett 
sokan eljuthatnak Lenin szü
lővárosába, Uljanovszkba ts.. 
Ebben az évben egyébként 
több mint száz útvonalon lehet 
az IBUSZ szervezésében kül
földre utazni. Az újdonságok 
közé tartozik még az ls, hogy 
a határmenti forgalomban 2-5 
napos utazásokat szerveznek a 
Szovjetunióba, Csehsz/01.'ákiá• 
ba, Romániába és Jugoszláviá• 
ba. 

'vt) 



2 MA(;YAR VASUTAi:: 1970. M/\RCIUS 16. 

2.'í é„e történt 

Országjáró „kopasztó" 
mozgó műhelyek 

A vasutasszakszervezet 

25 éves történetéből 

A md.!odik Világháború gek szerint futójavításokkal \lelyben a karbldhlány pótlá-
ptUZtításat, a légi.támadások, igyekeztek megvalósítani. sára például olyan sárgaréz 
majd a szovjet csapatok elől A mozdonyok javítását az elektródát kísérleteztek ki, 
visszavonuló német alakulatok elsőnek felszabadult debreceni, amellyel - villamos hegesztés
f'ombolásai éa fosztogatásai a majd a sz.olnoki műhely, az se!-, sárgarezet és bronzot le
va.wt javít6műhelyeiben is Istvántelki és az Észadti Fő- hetett hegeszteni.. A gépszijak 
rilyo, károkat okoztak. Már műhely kezdte meg. A munkát pótlására pedig kiselejtezett 
1944 nyarán bombatámadás nagymértékben befolyásolta a tűzoltótömlőkból készitettek 
érte az Északi Főműhely háború kimenetele. Például, hajtóhevedereket. 
egyik eslJtergaműhelyét, az amikor a főváros felszabadftá-

A vasutasok közötti válasz
fal végleges megszüntetése ér
dekében folytatott küzdelem 
során a szakszervezet hosszú 
és kitartó munkával elérte, 
hogy a munkások is kinevezést 
nyertek és ezzel ugyanolyan 
jogokat kaptak, mint amilyent 
korábban a vasutasságnak 
csak egy kivételes része élvez
hetett. 

Ill. 

Eltörölték az A. B. e. táb
lázati megkülönböztetéseket. 
Fizetési fokozatokat és mun
kaköri csoportokat állítottak 
fel Ezzel elejét vették olyan 
nagyfokú fizetésbeli eltolódás
nak, mint a múltban volt, ami
koris a legalacsonnyabb fize
tés 26-szor volt kevesebb a 
legmagasabbnál 

Megkezdte munkáját a rehabilitációs bizottság Jstvánte1ki Főműhely kocsi- sa után a szovjet csapatok elő- Gépszíj, túzoltótömlöhól 
osztályát, a debreoond mű- relendültek és a front a Nyu-
hely kx>csiosztályáit és kovács- gat-Dunántúlra zsugorodott A vasút nyolc műhelyében A szakszervezet tevékenysé- A szakszervezetnek már eb
műhelyét, a S'l..olndki, a székes- össze, s az utánpótlás nagyobb 1945 tavaszán a felmerü1t mun- gét a felszabadulást követő ben az időben, a pártharcok 
fehérvári, később pedig a szállításokat igényelt, az Ist- kaórák mintegy 80 sziázalékát első években olyan eredmé- közepette is gondja volt a 
stnrnbathelyi műhely k,ocsi- vántelki Főműhelyben 1945. fordították az épületek hely- nyek jelezték, mint· 10 OOO pá- munkából kiöregedettek, ki
és mozdon)"O&!ltályát és eszter- február 7-től 15-ig, naponta reállitására, a szerszámok ki- lyafenntartási munkás kineve- váltak sorsára. 1945 augusztus 
gaműhelyét. Később, a felsm- egy, majd február végéig na• javítására és egyéb, rendlóvü- vezése, 12 OOO idénymunkás 23-i beadványban kérte a köz
badító harcok során leégett az ponta három mozdonyt javí· li munkák elvégzésére. A ko- felvétele, éjjelt pótlék a vo- lekedés- és kereskedelemügyi 
É6Zaki Főműhely teher- és tottak. csijavításra ekkor még kevés nalóröknek, az idénymunkások minisztert, hogy szüntessék 

motorkocsi osztálya, s a mo- Az állomások területén és a idő jutott. A műhelyek mind- fizetéses szabadságá11ak bizto- meg a nyugbérpénztá1-t és a 

tor-javító-műhely mindkét pró- vasútvonalak mentén heverő össze 302 teher- és 146 sze- sítása, a tanulók bérének ren- nyugbéreseket is a nyugdíj

ba.tenne. Ami épségben ma- kocsironcsok használható al- mélykocsi fenntartását, illetve dezése, a baleseti járúlék eme- pénztárba sorolják be. 

radt, azt a németek elhurcol- katrészeinek összegyűjtésére futójavítását végezték el lése. A felszabadulást köve- Szeptember l-én a minlsz-
ták, vagy fel.robbanitották.. , gy tt á ·, ó k A tervszerű újjáépítés, a tően nagy jelentőségű volt a 

Uo neveze orsz gJar „ o- d és k ter leiratban kérte, hogy a 
pasztó" mozgóműhelyeket ál- moz ony- ocsipark gyors rehabilitációs bizottság műkö-

A romok eltakarításával litanak fel. ütemű javítása 1945. júniusá- dése, a Horthy rendszerben ül- szakszervezet a nyugbérpénz-

kezdődött 
ban, a párt májusi felhívása dözött vasutasoknak jogaikba tár érdekelt tagjainak képví-

Ezekben a hetekben, hóna- nyomán, nagyszabású tiasúti való visszahelyezése érdeké- selőivel együtt dolgozzon ki 

A felsza
ba

du
lás 

u
tán 

a há-
pokban az emberi leleményes- rohammunka keretében bonta- ben. A bizottság 25 300· kére- részletes javaslatot a nyugd!j-
ségnek tág tere nyflt a műhe- kozott ki. lemből kb .. 2000 esetben hozott 

rom főműhely - északi, ist- lyekben. Az Istvántelki Főmű- Visi Ferenc 
ba sorozás végrehajtására. A 

vántelki és dunakeszi -, va-
rehabilitációs döntéSt. javaslatot a szakszervezet el-

lamint az öt műhely -, deb- 1---------------------------------------- készítette és szeptember 10-én 
receni, mlskolci, szolnoki, szé- a MAV igazgatóságon össze-
kesfehérvárl és swmbathelyi 

K „h , d 
·, 

d 
hívott ankét letárgyalta. Te-

- állapotáról készült statisz- o anya negye sza:za a 
tika szerirut, az épületek 40, a 

hát a keresztényszocialista 

megmunkáló osztályok 44, a 
VOGE több évtizedes puszta 

mozdonyos21tál11ok 46, a kocsi-

A t t , l 
lgéretét a népi demokrácia 

osztályok 61 százalék.a pusztult � OS „0 •11t• · 0 
váltot'.a valóra. Az intézkedés 

el, illetve vált használhatat- Jtiii1 • 1 • • IJI 26 OOO nyugbérest érintett. A 
Zanná. A legnagyobb károk a nyugdíjuk átlag háromszorosa 

�
ol

l��t� �� " nae ... •-1an1• � ... us,•g lett a volt nyugbérüknek. 

Főműhely sérült meg. 
�ff„ Jtiii1 •• ., A magyar szakszervezetek 

Mindenki tudta: a lerombolt, 
decemberi kongresszusa látva 

kifosztott műhelyekben addig A kiálli�ás megnyitóján so- hasadás töri meg a gyilkos melle, ABC-áruházak, =�- az egyre rosszabbodó pénzügyi 

l h t Ó •� .-: • ··'tá 'l kan voltak. Nem is hi.á!ba e1leniarradalomr61 szóló do- ta,tó hámk mind-mind a kul- hel t t, I ő b b · 1 nem e e sz ,..rm„3a·u, sto , gy·últek öss:z.e. Kőbámya közel-. 
yze e e s sor an erpo i-

míg a romokat el nem taka- múltja nemcsak az életünkben 
kumentum. Az első felvétel a �� élet egy-egy állomá- tikai intézkedéseket sürgetett. 

rit;ák. A mUillkahelyekire fo- · volt sZU1' es, hanem a ,�,,,,,_,_
1
• má,rtírhalált halt Pataki István Az új kollektív szerződésben 

kozat.osan visszatérő alkalma- ó , ... , .. .u.i:u= képe talán azt jelzi: milyen A kiál:lítás képei közt he- rögzítve volt az élelmiszerek 

mttalkn.ak ez volt tehát a le,g- tabi k képein is. A felszaba- lyet kapott a kerület kull'.t1,. juttatása is. Eppen ezért a 
du1ás negyedszázados évfordu- kegyetlen, mennyi.re aljas mes- nális- és sportéletének felele- •·~~ 

főbb fel.adatuk. Annál is in- lóJ"án tett visszaemlékez"" _ terkedés volt a múlt képvíse-
...,,.,,resszuson kimondották, 

kább, mivel értékes gépek és = venítése, fejlődésének bemu- hógy ahol nem tudnak élel-

munklaeszközak hevertek a be- bá.mi1Yen sol<;old�ú és bő a lői-0ek. szinrelépése. De a kép. tatása is. mi$z_ert bi;:tosltani, ott 1946 
o

mlo
tit ép

üle
tek alatt. Ezután a jubileumi program - mindig sor végén láitható új munkás- A meunyit6n Simon József, január 15-tiJl élelmezési pót-

57Jerelőcsarnoirok ideiglenes izgalmas, új elemeket hCYZ fel- őr-zászlóalja,k hirdetik: a ma- a. pártbizottság titkára többek lé/e cimén a bér 150 száza
helyreállí�ása, a műhelyi vá- színre, érdekes, néha fájó, né- gyar munkások megtörték, s között a fentieket elevenitette lékát kell fizetni. A kollektív 

gánY7.at, a villamos-, víz- és ha kellemes eseményeket ele- nem engedik többé színra lép- fel, s emellett elismeréssel szerződés kimondotta azt ís, 

légvezetékek és a különböző venít fel, egyszóval SZÍVe,<;en ni az elleniorrad:alom sö�redé- szól a Törekvés Művelódésl hogy a kvalifikáltabb mun-

csóhálózat kijavítása követke- pillantunk vissza. 
két. Ház helytörténeti szakkörének káért magasabb bér jár. 

zett. trthető, a műhelyekben a tevékenységéről, akf,1, negyven-

munka megindításához vízre A háború utolsó órái Felüdülésnek számít, amit ezer forintot érő társadalmi 

és meghajtó energiára, a gőz- ezután a kiállftáson látha- munkával hozták létre a nagy-

klal.apácsok üzeméhez gőzre Különösen, ha a kiállíitás tunk. A rohamléptekkel fej- szerű kiállftást. 

volt szükség. Ahol a gőzk.a.zá.- öss
zeá:ll

ításán
ál 

goru:liosan lődó városrész képekkel i1- Kőbánya n.egyeds:zr.lzados 
nok kijavítása hosszabb időt ügyelnek a közérth€tóségre, 8 lusztrálJt dokumerutumai a fejlődéséről szóló ldá,llításuk 
igényelt, átmenetileg mozdony. a tablószövegek kifejezőek. A szemlélődőnelk is sokat moruia- még két hétig a Pataki István '---� 

k t 
'·
ték 

"zt. Pataki István Művelődési na,k, hát még azoknaik, akik M" l"d, . H, b "d .:u....no erme• a go Házban járók ilyen kiállítást munJtái'át teszi,k könnvebbé. 
..ve o est az an, mai a 

Miskolcon és Szolnokon a le- lá h nak K 
•--., pártbizottságon, végül az 

rombolt üzemi kémeny' po'tlá- t at óbánya. negyed- A porcelán.gyár korszerű tsroki Jármű3·avítóban v�--'a 
százados történetéről. =• 

&ára vaslemezből kürtőt ké- Az első tabló·,,_ amelyek a üzemépülete, a nagyszerű szol- a látogatókat. 

szitettek, hogy a kazánokat "" gáJ.tató létesírt:mények, étter- (leples) 

minél elól>b be lehessen fű- harcok Kőbánya felszaba.dí!ln-
sáért és a kőbányai partizá-

. t.eni. nok címet viselik még a ro- 1-------------------------

A szovjet hadsereg 
megbízásából 

mok között harcoló szovjet 
katonákat ábrázoljálk, az ille
gál.i,s mozgalom akcióinak út
jait jelzik. A foglyul ejtett 
német katonáikiról készített 
kép pedig már azt fgéri, vé
get ért Kőbányán a fasizmus, 
új világ kezdődik ... 

Befejeződött Kőbányán a 
háború, s mint lidérees, rossz 
álom, véget ért a fasizmus 
fizikai és lellei teNorja. A 
hátramaradottak, a romok, a 
lerombolt gyá:rak, az éhező 
asszonyok, gyermekek képei 
után szinte felüdülés az újabb 
tabló: Kőbánya él.ni akar! 

Felhívás aXX. Országos Vasutas 
Képzőművészeti Kiállításra 

A Vasutasok Szakszervezete az elmúlt évekhez hasonlóan 
Budapesten rendezi meg a XX. Országos Vasutas Képzőművé
szeti Kiállítást. 

A kiállításon a vasutas képzőművészeti körök tagjai tény
leges és nyugdíjas vasutasok és azok családtag;ai vehetnek 
részt, maguk készitette festményekkel, grafikálokal, szobrok
kal, domborművekkel, népművészeti és iparművészeti tárgyak
kal. 

A vándorkelengye

akció 

A felszabadulás után a szak
szervezetnek kiemelkedően 
fontos törekvése volt a sürgős 
szociális segítségadás. 

A háború a vasutas csalá
dokat súlyos helyzetbe sodor
ta A pénz vásárló értéke a 
fokozódó anyaghiány követ
keztében már a háború kez
dete óta csökkent és mély
pontját a felszabadulás után 
érte el. A ruházati cikkek, 
lábbelik beszerzése, az élelme
zés szinte megoldhatatlan gon
dot jelentett. 

Országos statisztika szerint 
1945 december 13-án az élet
színvonal az 1938-as évinek 10 
1946 január 7-én pedig 7,5 
százalékára csökkent. Az 1944-
es arányokhoz képest a bér
emelkedés 2000-szeres, az ár
emelkedés 70 OOO-szeres volt. 

A vasutasság anyagi helyzeté
nek javítása érdekében a szak
szervezet számos küldöttséget 
vezetett az iparügyi- és a 
pénzügyminiszterhez. 

A legelső feladat volt a dol
gozók élelmezési nehézségein 
könnyíteni. A nagyobb szol
gálati helyeken és valamennyj 
műhelyben már a felszabadu
lást követő napokban üzemi 
konyhák létesültek. A legtöbb 
szolgálati helyen beszerző cso
portok alakultak. Az élelmezés 
könnyítése valamint a vasutas 
családok ruházati cikkekkel 
történő jobb ellátása érdeké
ben l945 juniusában létrejött 
a MAV Konzum Szövetkezet. 

Az 1946 elejétől alkalmazott 
bérpolitika szerint a dolgozók 
bérüknek egy részét élelmisze
rekben kapták, mert csak így 
lehetett az inflációs viszo
nyok között biztosítani a mi
nimális létszükségletek kielé
gítését. 

Az inllácló 

nehéz napjai 

A dühöngő infláció idején 
sikerült elfogadtatni és a 
nyugdíjasokra is kiterjeszteni 
a drágásági pótlékot, majd 
1946 januárjában a beszerzési 
segélyt. Az igazat megvallva 
a szörnyű gazdasági helyzet
ben, - amikor az árak perc
ről percre változtak, s a fe
ketepiac hiénái szedték a bú
sás hasznot ez nem sokat se
gített. · Jelentősebb volt ennél 
a természetbeni juttatás be
vezetése bár ez nem segített 
teljesen a bajokon. 

A szociális és kulturális tö
rekvések támogatásához szük
séges anyagi alap megterem
tése érdekében a szakszerve
zet kezdeményezésére a dolgo
zók önkéntes hozzájárulásával 
létrejött a szociális és kultú
rális segélyalap. Az alapból 
számos rászorult Tészesült. A 

határokon túlról visszatelepült, 
illetőleg kiutasított vasutasok 
áttelepülési segélyt, a hadifog
ságból hazatértek soronkívül 
ruhát kaptak. 

A vándorkelengye akció so
rán a vasutas családok a leg
szükségesebb juttatásban ré

szesültek. A csecsemők, vala
mint a terhes és szoptatós 
anyák D-vitamint kaptak. 
Megindu,lt a bölcsődék és 
napközi otthonok létesítése is. 
1945 telén, amikor gazdasági 
szempontból a legsúlyosabb 
volt a helyzet, 400 vasutas 
gyermek üdült a Dunántúlon 
ovónői felügyelet és orvosi. el
lenőrzés mellett. Egészségi 
szempontból különösen rászo
ruló gyermekek közül Kács
fürdőn és a Balaton környékén 
évente kb. 350-400-an része
sültek díjmentes nyaraltatás
ban. 1947-ben 20 gyermeket 
Svájban üdültetett a szak
szervezet. Ugyanebben az idő
ben 450 román vasutas gyer
mek üdült Egerben. 

(Folytatjuk.) 

S amikor már a műhelyeket 
űgy, ahogy helyreállították, a 
szovjet katonai parancsnokság 
megbízásából - a vasúti jár
művek javítása mellett -, 
más feladatok Is vártak a 
munkásokra. Az t!:szaki Fő
műhely mozgó pékmúhelyeket 
és nagy mennyiségű hídcsavart, 
az Istvántelki Főműhely 250 
ezer lópatkót, több ezer pár 
zablát, valamint főzőüstöket 
készített és három mozgómú
hely szerelvényt állított ki, il
letőleg rendezett be. A Duna
keszi Főműhely 34 négytenge
lyű és 15 kéttengelyű személy
és kalauucocsit, továbbá 17 
teherkocsit alakított áJt mű
helyvonatok céljaira A deb
,-eceni műhely 12 ezer ácskap
csot, 6500 különféle szeget, 5000 
gyalogsági ásót, 3000 különfé
le csavart, 100 vasfazekat, 112 
katonai csónakot és 9 hordoz
ha.tó oékkemencét készített. A 
szolnoki műhely egy segélysze
relvény,t, a szombathelyi mű
hely pedig egy mozgóműhelyt 
állított ki. Ezenkívül nagyon 
sok vágány- és közúti gépko
csit. motorkerékpárt javítottak 
ki és közel 100 ezer dMab ágy
deszkát készítették. 

Az üzemekben levest oszta
nak, pufajkás hegesztők tá
masztják életre a vasszerkeze
teket, fiatalok, öregek hordják 
a téglát, takarítják az utcák
ról, terekről a romokat. 

A műveket 1970. június 15-ig kell eljutta>tni a kiállítás 
rende7ő bizottságához: Budapest VIII., Népszínház u. 29. A 
festmenyeket, grafikákat kiállításra alkalmas, megfelelően be
keretezett állapotban kérjük beküldeni 

. A _bel?1'.kez;t� anY_agot hivatásos �űvészekből álló biráló 
bizottsag vizsgal3a felül, és tesz javaslatot a díjazásukra. Szak
szervezetünk elnöksége a következő díjakat adja ki: 

Az Ön igénye szerint 

• 

Gyorsan 
cselekedni kellett 

A vasúti járművek javításá
nak ütemét és módját a szük
séglet szabta meg. Minél előbb, 
minél több Járművet a forga
lomnak - ez vol•t a jelszó a 
felszabadulás után. Ezt a fel
adatot a műhelyek a lehetősé-

Arccal a vasút felé I 

Azután a jól ismert jelszó 
világít: a,recal a vasút felé! 
Az €:szaki Járműjavító mun
kásai láthatók, akik a háború 
sebeivel megszabdalt üzemben 
varázsolják újjá a mozdonyo
kat, építik Budapest leszag
gatott hídjait, s egy emlékkép: 
az ötszázadik mozdony átadá.. 
sónál Gobbi Hilda szaval. 

A további képsorok a kon
szolidálódó, az egyre pe7,Sgób
bé váló életről szólnak. A� el
ső sörs-z:állitmányok Kőbánya 
utcáin, az első újítók kockás 
Inges, smicisapkás tablója, az
után újabb jelszó kiált a fal. 
ró!: célunk a szocializmus 
építése, s alatta az épülő üze
mek Kóbooya új lakásai, lakó
telepei kelnek életre. 

A virágzásn:a,k indult élet 
képsoráit mirut egy haJtalmas 

Festészet: 
1. A legjobb tematikus festmény vagy grafika 1500 Ft 
2. A legjobb emberábrázolás fe9tményben vagy 

grafikában 1200 Ft 
3. A legjobb munkaábrázolás festményben vagy 

gr':-!i�ban 
, 1000 Ft 

4. It,u�agunkat legjobban abrázoló festmény vagy 
grafika 800 Ft 

S. Legjobb csendélet festményben vagy 
grafikában 

6. Legjobb tájkép 
Szobrászat: 
1. Legjobb emberábrázolá., 
2. Legjobb munkaábrázoláir 
3. It,úságunkat 1,egjobban ábrázoló mű 
IpOJr- és népművészet: 

500 Ft 
S00 Ft 

1500 Ft 

1000 Ft 
800 Ft 

A legjobb ipar- vagy népművész�i tárgy 400 Ft Szakszervezetünk e_lnöksége külön díjat tűz ki a. vasutas 
�ol�zók megváltozott elet- és munkakörülményeit leg · bb 
abrazoló művekre. 1° an 

Festészet 2000 Ft 
Szobrászat 3000 Ft 

.. Grafika 1000 Ft 
Az elnokség által külön díjjal jutalmazot,t művek a szakszervezet tulajdonába kerülnek. 

Vasutasok Szakszervezete 

Szervezünk 
tarsasutazásokat. 
Biztosítunk szállást, 
étkezést stb. 

Adunk bérbe 
személygépkocsit. 

Esküvőre, névnapra 
és utazásra 
Volán- és Mini-taxik 
állnak rendelkezésre: 

Telefon: 128-t00. 

Részletes felvilógositás központi Irodánkban� 
VOLAN TOURIST 

Bp. V., Lenin krt. 98. 
Telefon: 329-393, 
314-902, 

l' 
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Cél : a menetrendszerű közlekedés 
és a szállítási tervek teljesítése 

NÉVADÓ ONNEPSÉG 
A DEBRECENI 
JARMOJAVfTóBAN 

A debreoem járműjavító 
múV'elódésd házában 11 gyer
mek névadló ünne�t tar
tottálk. A Himnusz elhangzása 

V asutasaink 

életéből 
Jubileumi munkaverseny a Kiváló vasúti csomópont cím elnyeréséért 

Országszerte dolgozók ezrei 
�élbó !kezdemén.yez,éseklrnl, 
felajánlásokkal készülnek ha
zánk felszabadulásának ne
g-yedszázados évfordulójára és 
e Lenin-centenáriumra. A 
vasút dolgozói is aktívan kap
csolódtak ehhez a jubileumi 
munkaversenyhez, melynek 
középpontjába az 1970. évi ter
vek, célkitűzések teljesítését, 
illetve túlteljesítését állították. 
A kollektívák - az éves ter
Yek ismeretében - konferen-

ciákon, termelési tanácskozá
sokon, szocialista brigádérte
kezleteken vitatták meg a vál
lalásokat, - keresve a tervek 
sikeres megoldásához legered
ményesebbnek ígérkező utat. 

Egl/Te jobban kibontakozik a 
jubileumi munkaverseny. Eb
ből az alkalomból látogattunk 
el Miskolc Tiszai pályaudvar
ra, hogy tájékozódjunk a bri
gádok vállalásairól, a tar,aszta
latokról és tervekről. 

is fiatalabb vagyok - moso- után Kerek Imréné, a nóbi
lyodik el. Aztán érdemes is , zottság vezetője nyit-Ovta. meg 
foglalkozni velük, hiszen ők i az ün"?-epséget, ma}d !(iss :i;:e
még nem tartoznak a törzs- : rencne: a Ill. �u-le�� T�":?-cs 
gárdához, ezért több segítségre a-nya.�nyvv!?zeto?e ud1_:?zobte 
szorulnak. Az nem igaz, hogy az unnepse!l , reszwevo�t. A 
csak a szórakozási lehetőségek 1!1űhe}rooiep1 álitlail�os 1sko_� 
biztosításával lehet velük ut!:fu'?.1 ','erssel � ".ll-'á,gga.1 kő
megszerettetni egy munkah.e- i 52Jimtötték a, l?=Yelret; A 
lyet. A mi ifjúságunkat nem I S2kpen fe1díszitett lrultu�
jellemzi és nem is jellemezheti ·

, 
rem, , vaJammt az egész un

csak a tánc és a beatzene. Bi- nepse;g ��ez� a �
zonyítja ezt a jubileumi mun- s�.ezeti_ blzot� nöb-!zott-

, . 1 ságiá.na.k es a muvelódési ház 
'"!ve,:_senyben vala akt.v_ 

rész- do1.goroin,alk !!OndOIS !«Vát 1'eteluk es a munka egyeb te- 'ciicséra mun � 

1 verseny múltja kötelez rületén elért eredményeik is. 
Csaknem valamennyien részt Vofus<imovszkl János 

- Az elmúlt év eredmé
nyeit vizsgálva elmondhatjuk, 
hogy teljesítettük a legfonto
sabb feladatokat, de sajnos, 
tőlíink független tényezők gá
tolták egyes tervfeladataink 
százszázalékos megvalósítását 
- mondja Bodolai István, az 
állomás szakszervezeti bizott
ságának megbízott titkára. -
úgy is mondhatnám - foly
tatja -, hogy nem vagyunk 
t.eljesen elégedettek az elmúlt 
év teljesítményével. Ez a meg
állapítás persze egy kicsit szi
gorúnak tűnik, de nem szabad, 
hogy egy pillanatra is elnézők 
legyünk önmagunk munkájá
val, hiszen bennünket a ha
gyomány is kötelez. Mindenki 
;;udja, hoay a munkaverseny-

• nek nálunk eredményes múlt
ja van. Dolgozóink mintegy 
ötven százaléka - 900 fő 

A pályaudvar dolgozói a 
vontatási főnökséggel közös 
vállalást is készítettek, mely
ben a menetrendszerű közle
kedés, a termelékenység és a 
szállítási tervek élüzemszinten 
való teljesítését határozták el. 

1 fiatalokról sem 
feledkeznek meg 

Kétezer főt számláló vasúti 
csomópont . . .  Vezetése, irá
nyítása bizony sok gondot, fá
radságot jelenit. Van is dolga 
bőven Erdélyi János állomás
nölmek. Mi mégis úgy hallot
tuk, hogy azt a kevés szabad 
idejét is a fiatalokra áldozza. 
Szívén viseli sorsukat, foglal
kozik, törődik velük. 

- Szeretem a fiatalokat, 
mert úgy érzem, közöttük é.n 

vesznek a felszabadulásunk 25. 
évfordulója tiszteletére hirde-
tett tisztasági mozgalomban. 
Szabad idejükben sokat tanul
nak, sportolnak. Jelentős fel
ajánlásaik vannak. Az idősebb 
vasutasoktól igyekeznek elsa
játítani a tudnivalókat. 

Persze törődni is kell velük. 
A párt- és szakszervezet is ezt 
teszi. A lehetőségekhez képest 
kellemes „otthont" igyekszik 
biztosítani részükre, ahol ol
vashatnak, szórakozhatnak. 
Ebből a célból hamarosan egy 
felszerelt KISZ-helyiséget 
adunk át fiataljainknak, ahol 
a televízió, könyvtár és le
mezarchívum is a pihenésüket, 
szórakoztatásukat szolgálja 
majd mondja Erdélyi Já
nos. 

Kasula Sándor 

HEM MOHDBITO 

SztofTö GYORSIS.IGNIKJ 

A miskolci i,ga.zgatóság te
r>Ületén ba-j van az iJrányvona
tOlk utazási se�l. Az 
elmúlt év okrtóberében Tálya 
áUomáso-n Misloolc Gömőrire 
megra;k,ott 38. sMszámú irány
vonat az 53 kilométert 32 óra 
a,la.tt, ugya:ninnen Nyéik:ládhá
eára raik,att 10. sorszámú irány
vana,t a 64 ki,lométen 98 óra 
<alaitt t;ette meg. 

A jubileumi évforduló tiszteletére színvonalas és nagysi• 
kerű szellemi vetélkedőt rendeztek a. Törekvés Művelődési 
Házban a terézvárosi pályafenntartási főnökség I-es szakasa 
szocialista brigádja.inak részvételével. A több mint két órás ve
télkedőből a képen látható Kossuth szocialista brigád keriiH 
ki győztesen. 

A vetélkedőn egyébként '7 szocialista brigád indult, s ki
vétel nélkül valamennyien alapos tudásról., kUúnő felkésziiH
ségről tettek tanúbizonyságot. 

A vetélkedőt megelőzően a brigádok előkészUó szeminá
riumokon vettek részt, amelyet a pályamesteri sukasz veze
tőinek felkérésére Balogh Lajos, a Törekvés Művelődési Dás 
igazga.tóJa tartott, A pályamesteri sukasz kollektívája ezzel a 
szellemi vetélkedővel is bebizonyította, nemcsak a fizikai mun
kában, hanem a szellemi munkában is helytállnak. 

(Balogh Lajos felvétele) 

szocialista brigádtag. Jórészt ,---------------------------
az ő lelkiismeretes munkájuk-

A Felinéme!Jen ra�mtt 84. 
számi.. trányvonat 175 kilomé
teres távolságot 37 óra ail.art:t 
mite e1. Deoemibe1'ben egy Be
rente SlJén,pályaudvaron meg
ra<lrott 26. sonszámú :irány,vo
nait BUOJa,pest Ferenovárosi,g 
báiram na,p a:!a,tlt tette � az 
utalt. A Rá,kosrendező re-ndel
tetésií irá,-nyvO!l<rt még ezt is 
„túlteljesítetite": 89 óra a.Ia,tt 
;utott célba.. Érdemes = el
go,nrlolkodm ! 

, 

A kocsih iányr.ól 
szá l l ítá.s i gondokról nak köszönhető, hogy több íz

ben elnyertük már a kiváló 
vasúti csomópont címet, vala
mint a SZOT és a Miniszter
tanács vörös vándorzászlaját. 

- trdemes talán megemlí
teni néhány adatot az elmúlt 
év sikeresen teljesített vállalá
saiból - kapcsolódik a beszél
getésbe Kozma Zoltán terme
lési felelős. 

- Az áruszállítási tonna
iervünket 108,4 százalékra tel
jesítettük, 65 és fél .ezer ton
nával szállítottunk többet, 
mint amennyit az éves terv 
előírt. Kocsikihasználásunk 
2,68 százalékkal volt jobb a 
tervezettnél. Megemlíteném 
még az egy szolgálati órára 
eső vonatkilométer 107,9 szá
zalékra történt teljesítését, 
melyre igazán büszkék va
gyunk, hiszen a legtöbb szol
gálati helyen ez problémát je
lent. Ezért az eredményért so
kat köszönhetünk a vonatkísé
?ők szocialista brigádjainak, 
akik a létszámhiány miatt sza
badnapokon is vállalták a te
hervonatokon való szolgálatot. 
Kiváló teljesítményükért az 

év végén jutalomban részesül
tek. 

Reális vállaláso)c -
új erőpróba 

A 140 szocialista brigád 
egyéni és kollektív vállalásai 
között tallózva megá!lapitha
tó, hogy a dolgozók komolyan 
veszik a jubileumi versenyt. 
Gondos előkészület, a lehető
ségekhez és képességekhez 
mért reális célkitűzések, a 
munkahely iránti felelősségér
zet és humanitás az, amely 
valamennyi vállalásuknak az 
alapját képezi. A korábbi ta
pasztalatok bi,·tokában már 
szorgalmasan dolgoznak ter
veik megvalósításán, hoay a 
nagy évfordulókhoz majd mél
tó legyen a munkában elért 
eredmény - a siker is. 

Az elmúlt évek kisebb meg
torpanásai után most ismét 
érezhető egy újabb fejlődési 
folyamat a szocialista brigá
dok életében, amely az aktí
vabb, tervszerűbb munka kö
vetkezménye. Egy ilyen nagy 
jelentőségű versenymozgalom 
különösen serkenti a vállalko
zó kedvet: új izgalmat, lelke
sedést teremt a kollektívák 
között. Bizonyíték erre a vál
lalások tartalma is. Csak né
hányat említsünk : több brigád 
vállalta, hogy hibájukból nem 
lesz vonatkésés, nem történik 
személyi sérülés, vagy egyéb 
baleset. A termelési és munka
védelmi célokon kívül sok fel
ajánlás született a szakmai 
műveltség növelésére. Szerepel 
a hetedik, nyolcadik általános 
iskola elvégzése, nyelvtanfo
lyamokra való beiratkozás, 
kulturális rendezvényeken, ve
télkedőkön való részvétel 

Új irliiJyelrek 
a MÁV-CSD hatlirmenetek 

szocialista munkarersenyében 

es a 

- A atiocsihiáaly - az el- E!l.ózó éveklhez hasorlilóa!!l 
múillt évelklhez hasonlóan hanem jelenleg is t&it. Ráadá
nemcsalk i,g:arllgaltóságunk tel'ii- sul a tél is fokozta a g;ondo
letém élrezhetó - mondta Bod- kat, mert a kedvezőtlen útvi
nár Jél?sef, a miskolci ig(lzga• szonyok mialbt a közúti közle
tóság fMgalmi osztályának ve• kedés �t, sót napdkira 
eetóje - hanem átmeneti ne- megbénult. A vasútra hárult 
hézséget: okoz minden na- olyan egyéb áruk elszállítása 
gyobb rakodóvállalatn.aik is. A is, amit rendes könilmények 
miskolci .igazgat.óság az ország között a közúti fuvarozás vég
egyik legerősebben ipáro6i-tótlé zett e1. 

A budapesti vasútigazgató
ság tanácstermében 1970. feb
ruár 26-27-én tanácskozils 
folyt a MA V' és a CSD vasutak 
szomszédos igazgatóságainak 
és szakszervezeti szerveinek 
képviselői között a határme
netek szocialista munkaver
senyének újrafelvételéról. 

A tanácskozás Csamang6 
Henrik, az igazgatóság vezető
jének megnyitó szavaival kez-
dód.ött, aki többek között 
hangsúlyozta a tanácskozás 
fontosságát, és a két szomszé
dos vasút együttműködésének, 
a szocialista munkaverseny 
újrafelvételének szükségessé
gét. 

kaversenyé.nek az „Irányel
vek"-ben foglaltak alapján 
történő felvétele, hatékony 
eszköze lesz a két, szocializ
must épító baráti állam kö
zötti vasútforgalom zavarta
lan, folyamatos biztosításának, 
dolgozóink baráti együttmű
ködése elmélyítésének. 

A CSD vasutak delegációját 
elutazásuk előtt fogadta Szűcs 
Zoltán vezérigazgató-helyettes, 
aki a kétnapos tanácskozás 
eredményéről és a további fel
adatok megoldásáról szívélye
sen elbeszélgetett a delegáció 
tagjaival. 

Molnár László 

Bakó J/iinos 
Miskolc 

OJITASI SIKEREK 

A lllli�l1er·tga,zgarosá,g·teru
,ietJé.._ 1969-ben az úji,tásokból 
� megtaik.arirt:ás 8 237 324 
'forintot tett kii. A kifizetett 
újítási díj 320 894 forint volit. 
1969 áprilisálban. � dollgozó 
airamy, hat e2lÜSt ffi Ölt brOM 
'jel!Vényes ki,válló újító lett. 
'Gyarmati Je-rw és Kocsis Je'llő 
'főmérnök, az épíitési főn-ök6ég 
do1gozói másodszor is megkap
mik a lkirválló újító je!Jvény 
a.ra,ny foikozatát. 

Uglyai Sándor 

Miskolc 

A tanácskozás alapját .az ..... -----------------------
egy hónappal előbb a MAV 

(érül� · r�· · J('JneiWi:: . - Elsőrendű segí-tség a � 
kásra kerülő kocsik száma jó- csimt<ások gyorsitása. Ma már 
vaJ. töblb, mint a leadásk>ént az országban szinte áltadá.nos
érikezó kiraikandó kocsik sá vált ar,; öúnapos munikaillét, 
menmyisége. A leadás elegy- Ennek következtében a S2l0m• 
mennyisége csökkent, míg bati és vas�i mkodás 
egyes_ üzeme�, például a_ Tiszai nagyméi-tékben. csöldkent. Ki
Vegyi Kombinat, a Lenin Ko- használatlanul üresen állnak 
hás_zati Műv,ek,, a Sajó�:entpé: a t>ago-nok, 'vagy rakottan 
ten üveggyar es a He3ocsabai vesztegelnek mert -nincs nz. 
Cement- és Mészmű termelé- kodómunkás'. A múlt évben ZJ 
se viszont növekedett. Ezért százalékkal emelkedett a kés
!g:azg;aitóságunk kocsLkiegészí- ve kirakott kocsik száma. Ez 
tésre szo':'-11· Az elm�t é�ben is lassítja az elegymozgást. 
kaPo_tu;n!k 18, a s�oo lgaz- - Lehet-e segíteni a szálgatóságolktóll kocs!'lrat, de ez 1 .• ,...., d--"- ? A '"· ·· et 
kevésnek bizanyulit. fgy a vál- 1� gon ..,,-.on . z ;=-0v, -
1ail.aitok megrendeléseit nem � n;ID'edév>ben varható-e 
tudtuk teljes egész.ében kielé- Javulás · 

részéről megküldött „Irányel
vek" tervezete képezte, amely 
a MAV-CSD határmenetek 
szocialista munkaversenyének 
szervezésére, irányítására és 
segítésére vonatkozó ajánlá
sokat tartalmazta. 

gíiieni, - A vasút ve'llebése foglail-

A vita mindvégig őszinte, 
baráti légkörben folyt le, 
melynek befejeztével elfogad-

A miskolci igazgatóság 
válaszolt 

ták és aláírták az új irányel
veket. 

Lapunk 1969. december 17-i számában megjelent „Jegy
vizsgálóképzés, hibával" c. cikkünkre a miswlci igazgatóság 

Az irányelvek meghatároz- személyzeti osztályától az alábbi válasz érkezett: 
zák: ,,Az említett képzés Szerencsen történő megszervezéséről 

igazgatóságunk illetékesei a kikéPzéshez szükséges feltételek 
és lehetőségek mérlegelése alapján dön.föttek. A szóban forgó 
tanfolyam szervezésénél tekintetbe vették, hogy az érintett 
helyiségek (okf.atóterem, szálláshelyek) igénybevételével sem 
a vasutasklub működését ne 2X1,varják, sem. az állomás ér
dekei ne szenvedjenek csorbát. 

Az új gazdaságirányítási 
rendszer megváltoztalbta kül
kereslkedelmün,k politikáját is. 
Kedvezően b·efolyásolja a vál
lalatok exportizállitását. s ez 
a tény új erőpróba elé á!ltt
:ia. a vasutat. Egyre több fe
dett kocsi kerül külföldre. s 
ezek visszatérése elhúzódik. s 
így egy időre kiesnek a hazai 
forgalombóL 

A jelenlegi 6Zlállítási felada
tokat növelte a múlt évi gaz
dag me2JÓgazdasági rermés is. 
A gaibana szállítása nem feje
zódöbt be az év végl!,re - az 

kozik a megoldással. Igazgató
ságunk is a lehetőségekhez 
mérten mindent elkövet a 
57.á>llíttató vállalatok kocsiigé
nyei neik kielégítésére. How 
csak egy példát említsek: a 
Hejőcsabai Cement- és Mész
mű részére a miskolci rako
dási főnökség ad embereket a 
négytengelyes vasúti kocsik 
megrakásához. De más vonat
kooásban is i.gyekszüruk segí
teni. A helyzet javulása az.on
ban a szállíttató vállaJatokJtól 
is függ. Közösen kell új meg
oldásokat és lehetőségeket ke-
resni. (Kaszala) 

- a két szomszédos 1'as• 
úti liatármenetek feladatai
nak maradéktalan elvégzé
se és a gazdaságosság foko
zása céljából a határállo
mások vezetői a szakszer
vezeti szervekkel közösen 
alakítják ki a dolgozók ja
vaslatainak felhasználásá
val - a helyi sajátos viszo
nyoknak megfelelően a 
konkrét versenycélkitűzé
seket; 

A vasutasklub hiOOltailos nyitva tartási ideje 14.30 órakor 
keedódik, az oktatások viszont 8-tól 13 óráig tartanak. Ez idő 
alatt a helyiségekben még a klub műkQdésével kapcsolatban 
álló személyek sem tartózkodnak. 

ÖJmepi készülődés Szentesen 

a 1'ersenyfeladatok 
teljesítésének közvetlen 
irányítását a közös szolgá
lattí üzemváltó állomás ve
zetője a szomszéd vasút 
képviselői, illetve az érde
kelt liatárállomások vezetői 
külön-külön és együtteaen 
is kötelesek biztosítani; 

- a verseny ösztönzése 
érdekében mindkét vasút 
illetékes igazgatóságai biz
tosttják a versenyben részt 
vevő határállomások dol
gozói részére az anyagi és 
erkölcsi elismerés feltéte
leit. 

Az irányelvek aláírása után 
a két vasút delegációjának ve
zetői kifejezték azon meggyő
ződésüket hogy a határmene-

1 tek dolgozói szocialista mun-

Az elmúlt napokban Szentes 
A hazajárni nem tudó hallgatók elszállásolása - a Mis- 1 állomáson is me�bartották � 

�olc-Nyíregyháza közötti közvetlen forgalom megindulása I tE;rmelési tanácskozást. A fo 
ota - a lai.tanya helyiségeinek nagy fokú kihasználatlansága 

j 
tema az eredmények számba-

mia,tt - egyáltalán nem okoz nehézséget. vétele és a feladatok ismerte-
. . . . . . . tésén túl a jubileumi munka-, Mindezideig sem a klub, sem a laktanyahelyiseg ,genybe- ] verseny keretében az ünnepet v�telével kapcsolatos panaszról tudomásunk nfacs. Miskolcon I közvetlen megelőző vállalávisz'?fit megfelelő oktatóterem és alkalmas szálláshely nincs. sok megtétel volt A ke-deElflle�ként éppen ezek a körülmények tették szükségessé a ki- '. ményező L�nin · brigádhoz kepzes Szerencsre helyezését. j csatlakozva, az arany plaket.. 

Az előadók közül csak egy jár Miskolcról hetenkén.t két tért küzdő Dózsa brigád válla
alkalommal, ő azonban beosztásánál fogva kiutazásait egyéb l!Ísa a következőket tartalmaz
ellenőrző munkájával is jól össze tudja egyeztetni. Megjegyez- za: 
ni kívánjuk, hogy a Szerencsre utazás mind a vonatforgalom, i A:.; _évfordulóra a br_igá_d el
mind a menetidő kedvező volta miatt egyébkén.t sem okoz ne- kész1t1 a szakszervezeti b1z?tt
hézséget. A többi oktató Szerencs állomás létszámába ta.rto- , ság á_ltal tervezett kiálhtás 
zik m-t , lak A f "k ·· • . anyagat hazánk negyedszáza-, "'"" ve s�erencs. • _

os. • tan �lyam n;u odesé.t a helyi : dos fejlődéséről. Egy tanul-s�kszervezeti bizottsag es az allomas vezetese nem ellenezte, · mányt írnak. mellyel benevez
sot, a képzés zavartalanságáról igazgatóságunkat biztosito.t- . nek a Hazafias Népfront Or
ták. A kiképzés módjat a szakszervezet területi bizottsága is szágos Tanácsa és az Országos 
helyeseLte, Népmúvelési Tanács által 

Dr. Barna Lajos 
osztályvezetó 

meghirdetett felszabadulási 
pályázatra. Ebben feldolgoz.. 
zák Szentes állomás fels:,aba-

dulásának, valamint az új élet 
megindulásának történetét. A 
brigád előadást szervez, me
lyen hazánk felszabadulásának 
történetét ismertetik, s egyút
tal Szentes állomás felsza.ba,. 
dítását is. 

A Lentn-centenárium meg
ünneplésével kapcsolatban a 
brigád vállalta a Képes Híradó 
ünnepi számának elkészítését, 
valamint az MSZMP és KISZ 
faliújságján.ak megfelelő cik
kekkel való ellátását. 

A Lenin brigád vállalásai 
között rendezvények szervezé.. 
se, teke- és sakkverseny ren
dezése, egy előadás Lenin éle
téről, közös szlnházlát.ogatás 
szerepel. 

A kiét brigád felajánJásaihoz 
csatlakozott a többi 11ZOcialista 
brigád is. 

Majzlk Lászl6 
Szentes 
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NapÍ•·enden az 1969. évÍ l 20 éves· a miskolci JJfÁ V rendelöintézet 
•• • 

nzemI balesetÍ hel,Tzet 
A hialálos balesetek · s2lá.ma 

az elmúlt évben eggyel, a 
csonk,.il,ásos balesetek száma 
tízzel emelkedett. az összbal
esetek. száma 170-nel i<evesehb, 
a mUJllkanap:desél pedig 5409-
cel emelkedett. Lalconilkus 
egys-zeruséggel !gy jellemez
hetnók a múlt év baleseti 
helyzetét. A szárnak azo.'l ba.n 
többről áru.1<kodnak. 

Négy éven keresztül - 1964-
tól - az üzemi balesete/e min
den szinten csökkentek. Négy 
év kecivezö 1,elyzete után 
azonba't 1969 baleseti heZyze_ 
te kedvezőtlen.. Nem csö:ckentl 
a súlyosságát az összbalesetek
ben mutatk-ozó kedvezóbb ten
dencia. sem. 

Sal, baleset -.negelő�ILető lett eolna . . .  

A ,iárműjavitó s-z:::..ksw'.g;á
latn{il a b:J.leseti helyzet ked
ve-LÓ, a csonilm!.í.sos balesetek 
S2lá!rna azor,b:m emeli,.,ec,ö. Ör
vendetes, hogy tavaly �os 
baleset nem történt. 

Az elófo!'dulás<Jik alapvető 
ok:ait az alábbiakb-1.11 1ártjuik : 

1. a fel-ügyeleti és e!Len
órzö munka fogyatékossá
gai; 

2. a ves=élyek tebecsülé
se, a techno'.ógiai és biz
tonságteéltnikai fegyelem 

A halaim üzemi balesetek- gozóknál ,tovább fell roko.2ll1i la:::asága; 
ból öt furg;alommal összefüg- az aJikal..'rulss;:.gi követ,,,Jmj- 3. a 1-=úti közlekedéssel 
gő tárgyi ba,leset követkerzrné- nyeket. Eu,n túlmenően biz- járó és állandóan ható ve-
nye. A cson.'kulá.<;os balesetek- tositani kell a forgalom alatt s:élyhelyzethez történé al-
nél az emetkedés 25.7 száza- ál!ló pálya,részeken a dol,gozó,1, kalma.zkodás hiánya. 
"Isk. Az összbalesetek smrne job1> riasztását, a munikavé- Állandóan visszatérő té-
170-nél :kevesebb, ami 5,2 sm- delmi őrháláznt kiszélesitését. ma a balesetek 1ci1,•i=:sg,íl<i-
za1élkos csök.1<:en(--mek felel sánai"( problémája. A bal-
meg. A munikanap-kiesé.se.'lt ese<t vizsgálata, nyilvánta.r-
� 5489-cel, 4,8 srazaITékkal .A technológiai tása és bejetentése toL·ább-
� Az egy sériiJ!tre � I 

ra is kifogásollia.tó. 
E'SlÓ átlagos gyógyu'1.ási idő 3,1 •0 yamn.tohat - Még mindig lassú, 
nappal növeke!detlt, az emelke- ja„itani hell. c=t.atott a kivizsgálás; 
dés 10,5 szazalékos. - -nincs törekvés elem-

A baleset€dc irulnyomó több- A vonltaiflási 57.akszo,lgálat ző, szakszerű oknyomozá.s-
lOége - mé,g a halálos és cson- baleseti helyzete csöklken.ó ten- ra. A megállapítások és 
Jru1ásos esetel,et is figyelemhe denai.ájú. Figyelmeztető vi- leih:etkeztetésele felszínesek, 
véve - megelőzhető lett vol- szont, hogy a gyógyuü,á.s;i idő szakszerűtlenek;  
na.  Igen sok súl)}Os következ- közel 3 nappal emelkedett. E - 1111a.kori, hogy a bal-
ményú bale.�et néhány másod.. S?.a.kszolgáJ,ahrull a hal:á,\o.s esetek bejelentésénél, nyíl-
perces késedelem miatt tör- baleseteknek több, mini fele vántar,tásánál észlelt mu-
t.ént. Súlyos tragédiáka,t elöz- moooonyfwuóld,el itör'tént, egy_ lasztások alkalmáv.u vi-

A MISKOLCI MAV-REN
DELŐlNTÉZETET 1950. ápri
lis 2-án adták át rendelteté
sének. Meglátogattuk az inté
zetet, hogy tájékozódjunk az 
elmúlt húsz év eredményeiről 
és az egészségügyi munkáról. 
Dr. Dufek Rudolf, a rendelőin
tézet vezető főorvosa {gy nyi
latkozott : 

- 1950-ben. a Szemere ut
ca egyik elhanyagolt b�rházá
ban kapott helyet a MA V-ren_ 
delóintézet. Mindössze nyolc
tíz orvossal kezdtük a mun
kát, igen ro.ssz körülmények 
kwzött. V1borat6riumunk nem 
volt. és egyéb felszerelésünk is 
kiegészítésre szorult. A legfon
tosabb higiéniai követelmé
nyek sem voltak biztosítva. 
Akkor a napi szakorvosi óra
számunk, a jelenlegi 10:i-tel 
szemben csak 22 óra \·olt. 

Ma már modern, minden 
egészségügyi követelményt ki
e!égítő rendelőintézetben dol
gozunk. A lehető !egkorsze
rú.b b gyógyítási eszkö;;öl� áll
nak rendelkezésünkre. Négy 
fő- és harminc 1"észfoglalkozá
sú orvosunk van, s ezenkívül 
ti:::enhat szakképzett ápolónó 
segíti még a betegek gyógyu
lását. Az intézet összlétszáma 
jeleneg hatvan fő. 

- Melyek a leg'látogatot-

tabb sza..'<rendelések és mi
lyen az or.-osutánpótlás? 

- A fogászat, sebészet és 
a belgyógyászat. Egy év alatt 
intézetünkben kétszázezer be
teg esetet �zeltünk. Ez a 
szám, persze, nem kétszázezer 
beteget jelent, mert egy-egy 
beteg többféle szakrendelésen 
is megjelenik. Az orvosután
pótlással még vannak gondja
ink, de úgy hiszem, mégis 
megnyugtató, hogy egy-egy 
osZJt.ályon több szakorvos ren
del felváltva, és így a bete
gekne!, választási lehetőségük 
is van a kezelőorvos személyét 
illetően. Egyébként orvosaink 
átlagéletkor.a 41 év. Tapasz-

talt, jól képzett szakorvosgár
dával rendelkezünk. 

AZ lNTfZETBEN 1965-BEN 
ALAKULT MEG az önáfü> 
szakszervezeti bizottság. Az 
intézet valamennyi dolgozója 
szakszervezeti tag. A még fia
tal szakszervezeti gárda nem 
rendelkezik ugyan gazdag ta
pasztal.a tokkal - hiszen csak 
öt éve alakultak -, de mégis 
jól működő alapszervezetnek 
bizonyult. 

Apri!isban emléktáblát lep.. 
leznek le, majd elóadás kaP
csán emlékeznek meg az inté
zet húszé·ves működéséről. 

K. S, 

1 Jtettü-nk voina m eg kiilönö- részt forgalmi bales,etelmé1, tatják az ide von4tko.zó 
..,bb erófeszítés és anyagi 1"á- másrészt magasfeszültség által SZOT--SZabál11zat hel11es-
fordítú nélkül. akoi:ott áiramütés miatt. ségét; 

A smkszol.$álati ágamw A baleseti előfordulások a - sok a vita a balesetek 
Fontos tudnivalók a túlórákról 

d>kkenitek a balesetek. A vontai1Jási sz:alkszolgá.la.t t.erüle- üzemi jeUegét illetően, A vasutasokat érintő bér-
. csö:k:kenés ellenére a súlyos tén több évi átlagot figyelem- a.minek a. mozgató rugója. ügyi intézkedések előkészíté-
balesetelk te'Ici.nlte!tében �ed- be véve, a, járművek javftá- anyagi érdek-eltségú. se és a kollektív sz.arzódés mó-
v�ebib a hel.yz.et a far- sáV'al, illetve azok kerelésével összegez:ve Irulgállapítlh.at- dosHásának vitája során a ga,lm_l. wlamint az épíltési és kla.pcsol,atosa;k. pl. : csak moz- juk :  a ba.leset.eket CSlak köw& szolgálati helyeken vitatott pálya!fennta:r,tás,i =lkszdl�- dOi!lyelókészítésből egy év összefogással csökken.thetjük. téma volt a túlmunka, illetve latná1. A for,;almi srolgá!latnál allatt 180, míg mormonyja.ví- Tovább kelil J·avftam minden · · összbal tek tekin,telbében eset annak díjazása. 

szerint számolják el, másrészt 
Viszont a MAV-nál eddig is
meretlen - olyan munkaren
det kell kidolgozni, ami a túl
munkáltatást megszünteti 
vagy minimálisra csökkenti. 

A tálóradijazás ugyanis ki-

terjed olyan munkaidőre Is, 
amit eddig nem díjaztak túl
órával, és ugyanakkor olyan 
intézkedések történnek, hogy 
egyáltalán ne vagy csak ke
vés túlóradíj kerüljön kifize
tésre. 

f

�és e:paszbalható, :tne- �� lkif1
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� Különösen a,zzal összefüg-
1yet azonban jelen:t,ós,en le- tály haladéktalanul intézked• re mind a saját, mind mun!k.a- gésben merült ez fel, hogy a ronlt:anak a rulyos esetek. Itt jen a technológiai fol11a:mato1' társa. testi. � a felel.ős- bérügyi intézkedésekkel egy.löMJénlt az összes hahí:los bal- javításia, a balesetek megeló- � 

A gazdasági mechanizmus új követelményeket 
támaszt 

eset.Ek 46, a csonkullásos ba!l- z�e érdekében. Nagyobb gon- részt lehetőség nyílik arra, Sdlcan úgy ,•élekedne.'lt, hogy 
l eseteik 50 számléam. A hruálos dot kell fordít.a-ni a villamosí• Bttta István hogy a törvényes munkaidőn amíg a :túllllJW'llk:át egyáltalá.n 
!bal.esel,elk ikö2lill 15 az utazó.. tott 11on.a.lakr4, valamint a a �védellmi felügyelőség túl történt fogalkoztatást a nem, vagy csad<: nagyon ala-

=él�tnél. ('Y'Onatfélkez-0, mozdonys�lgálatra.. vezetője. túlórára vonatk9zó szabályok csony mértékben díjazták, ad-
,kocsdrendelJI>, ,1'0ll.atve7Jetö), dig nem volt ez gond, s lehe-inV'á!l>bi 6 állomási doJ,g� ------------------------------------------- tett túlrn.u.nkát végez.ni. Moot 

(véiltök:ezeló, ,>áltólllislltít.ó) fOII'- Visront, amil<ar a túlmun-
duLt elő. Figyel!met ézxmrrl.el, 

Az , k h , k 
káért megfelelő díjazás jálnna, 

rfu)gy a valt.ótisztlit.6i :rrumka- egyen• es mun aru a mindent elkövetnek. hogy ne 
'körben a laza ellenórnés és fel- legyen túlmunkálta!tás. 

(igyelethiány miatt évról. évre 
emeJked'lc a balJese,t,eík 52á.. 

k . t I 
,, 

, lt , , , I 
Ugy gondolom, szükséges e 

ma. ö e ezo megva asaro :!�:_�-�a k.ö;ül:én

i
mlyek� A farga.lml nm=olgálatncit � e.., 

• balesetek elsódtegesen a amelyek a f'enrti intézlkedése-
cechnológíai utllSÍtá.mk meg_ SzáJmos tapaszita[at és rekla- ban az a kedvezmény, hogy a feninálftása, a munb.vlszonyból lk:et i

nd
dk:

olj
ák. 

. .1zegéséból, 11 m,orsa.11, mozgó máció uta.l arra, hogy sok szol- teljesen, új, vagyis 100 száza,Jé- eredő kötelezettség meg.szegé- A vasúton, különösen -pedig 
;,ínnúve1orót való le- és fel- gál.ati helyen - sem a szak. kos állapotú ruhákat visszaad- se (jogellooes magatartás), a a végrehajtó srolgáilatnál év

' -agrálásból, a kocsik össz-e- és szervezeti aktívák, sem a szak- hatja és azok.at a szolgálati dolgozó vétkessége (amely tized�l ezelőtt alakult ki és 
s:zétaka.sztásá.Mlk helytelen vonali ügyintézők - nincsenek főnökségnek el kell fogadnia. szándékos és gondatlan lehet), honosodott meg a 12í24...es 
tilU1tka.mozzanatuib6l adódnak. tisztában az egyen- és munka- Ilyenkor tehát mentesül a doJ.- a varut tényleges kára, oko- szolgálat és ezzel a havi 240 

ruhák megváltásávaJ. kapcsola- gozó fizetési kötelezettség zati összefüggés a dolgozó vét- órát eléró, illetve meghaladó 
Folio•ottabb 

ellenónsiíst 

A VOl!lla1lk:ísérdk, kocsirende
t'iilk l'm.trlka,terülletén a jelenle
gi hely7,etet megváltozbaitni fó
!k:mtt a tolamási, technalógiai 
fegyelem alapvető követelmé
l!Ye!inek betartásával lehertsé
� rnínrladrlig, amíg az auto
maltiJkus kocsilkapcsollás beve
::rietésére :nem kerül sor. 

Véleményünk szerint a for
onlmi szolgálati helyek veze
töinek, szakszervezeti 'biwtt
$ágaina.k fo'/rozni kell a meg
elózó tevékenységet, a jál meg_ 
go'lldobt VMSZ-függelékek el
készítésével és anna.k követ
kezetef betartásával. Az el• 
lenórzéseket fokoz-ni kell. 

A pálya:fen,ntartási s:mikszol
eálat it.erületén. az öss:zbalese
teknél van ugyan némi csök
kenés, a súlyos ikateg6ri,á'ba SO
:rolt eseteik aronban rontjáik 
az eredményt. Több, mint két
szeresére (5-ról 11-1'e) nótt a. 

csonkulásos, 14 százalékkal a 
halálos balesetek (14-ról 16-
f'a) és közel 5 százalékkal 
emelkedett a munkanap-kiesé
•ek náma. 

tos szabályokkal. A hatályos e.lól. kes mag;at.arlása és a lreletke- munkaidő. Olyan tradíció ez, 
rendelkezések téves értelmezé- zett kár !között. Ez a fajta fe- a.mi vele született a vasú.ti 
se általában a dolgozÓ1"11. �é- Ha-szn.a' lt ru1..-a•k  le_a.da·s-a lelósség terheli a munkaválla- szolgálattal, és az ú; generá-
1"elmes, mert csorbít;a a jogai• n lót a részé.re kiosztott ruhák- ció ebbe nótt bele. Enné! fog-
kat és anyagi hátránnyal sújt• baJn keletkezett kár esetén (pl. va ez a szolgála.ti id6 éppen 
;a öket. Ennek megakadályo- A kötelero ' ruharnegváltás- megrongálódás, indokolatlan olyan termés:::etes volt, mint 
:zása, illetve a helytelen gya- rol, mint ilyenről - csakis a túlviselés). az, horr,1 a vasúti munka 
korlat felszámolása érdekében munkaviszonynak az előzőek- idényjellege miatt ennek az 
indokoltnak látszik Ö66refog- ben feLsarolt - megszűnése • 

Vétkességre tekintet időnek több kevesebb 1"észe 

lalm azokat a tudnivalókat, esete után beszélhetünk. Eb- nélkül megá.hlapítha.tó a munka1.•égzés nélküli jelenlét-
amelyek a1ikalmazásával etke- ból sokan azt a teljesen téves kártérítési felelősség, ha a te! telt el. , 

következtetést vonják le, hogy visszaszolgáltatási vagy elszá-rülhetók a jogos panaszok és más esetekben nem Is lehet a molási kötelezettséggel átvett A fejlődés azonban kinótte 
az e2lek ocvoolá.sára fordított ruhák értékét megtéríttetni. olyan dolgokballl. következik ezt az állapotot és különösen munkák. Van lehetőség a térítés klrová- be a hiány, amelyeket a dol- az új gazdasági irányítási 

sára, az ain.yagi feleléísség elve gozó állandóan őrizetében tart, rendszer állított fel új köve
alapján? kizárólagosan használ vagy telményeket. Ennek során a JX'nyogi felelősség 

a vasútnak okozott 
kárért 

Ismere'bes, hogy a viselési 
!dó lejártáig az egyen- és 
munkaruhák a vasút tulajdo
nát képezik, azokkal tehát a 
dolgoz.ó nem rendelkezhet. Vi• 
táK leginkább akkor történ
nek, ha a dolgozó munka.viszo
nya megszűnik. A mu-n./<avi
szony megszűnésének módja 
dönti el azt, hogy a ruh<ik a 
dolgozó t1,tla.jdonába11, marad
'llak-e, saját belátása szerint 
azokat visszaszolgá.ltatja-<!, 
vagy a. há.tralevó viselési idő
nek megfelelé értékkel meg
váltja, illetve fennáll a köte• 
lez6 meg-,,á.ltás esete. 

kezel Ennek alapján felelős- vállalati gazdálkodást folytató 
A dolgozó a mun<kavisrony ség terheli a dolgozót, ha ,a államvasút sem kerülhe1Jte el, 

keretében okoz.ott károkért tulajdonában levó ruhák el- hogy ne refarmál.ja meg a vas
munkajogi anyagi felelősséggel tűnnek. A felelósség alól csak úti munkát és ne szabjon új 
ta.rt.o

zik, amel
yne

k főbb 
alak

- akkor mentesül, ha a hián•" irányt a további fejlődésnek. zatai a következők: 1. a. dolgo- 11• 

zó felelőssége vétkesség esetén, elhá.rithatatlan külső ok idézte A közlekedéspolitikai kon-
2. a dolgozó felelóssége vétkes- elé. oepcióban körvonalazott intéz-
ségére tekintet nélkül (megór- Mindkét esetben kellően ln- kedések rajzolják elénk az.o-
zési felelősség). dokolt írásbeli határozattal k.at a belátható és napjaink-

• 
Vétkesség esetén a kár- kell kiszabni a kártérítést. A ban kezdődő változásokat, 
térít.ési felelősség a.k- határozat ellen a dolgozó a amelyek arra Irányulnak, hogy 

kor állapítható meg, ha az munkahelye szerint illetékes olyan munkarend ala,kulhasalábbi feltételek együttesen munka.ügyi döntóbizottságnál son ki, amelyek a szállít.ás! megvannak: a munkaviszony panaszt tehet. igényekhez igazodnak. 

Mifor ál l fenn  a kötelező megváltás esete? 
tel a sapka, a kesztyű és a 
lábbeli, amelyek viszont a hát
ralevő Viselési időt-01 függet
lenül térftésmentesen marad
nak a dolgóz6nál. Ügyelni 
lkell arra, hogy ne kerüljön 
hevonásra olyan holmi, amely 
megilleti a dolgozót! 

Heti 48 órás 
munkaidő 

Jelentős súllyal esik latba az 
a kormányhatározat is amely 
előírja, hogy a vasúti közleke
dés heti 48 ó,á.nál hosszabb 
munkaidőkeretben foglalkoz
tatott dolgozóinak munkaide
jét heti 48 órára, illetőleg azt 
.megközelítő s.zin� kell csök
kenteni. 

1970. év végéig minden körül
mények között be kell fejezni. 

Különösne.lt hangzik, de 
mégis lgaz, hogy a heU 43 
órás munkaidő elismerése, il
letve körelezóvé térele, a vég
rehajtó szolgálatnál egy vfv
mányt jelelllt. Olyan vfv
mányt, amit más munh.-a.terü• 
letalt dolgooói már rég elfelej
tettek és már a heti 44 órás 
munkaidót tekintik természe.. 
tesnek. 

Az új helyzie1iben tehát nem 
lehet olyan alapokra helyez
kedni, ahol a túlóraztatás mint 
rendszer érvényesüljön. Ez 
olyan idejét múlt, tartha.tatJlan 
gya!korlat, ami ellentétes a 
kolletktívta és az egyén jól fel. 
fogott érdekével Is. 

A szakszervezeti szervek, 
t.öbbelk körott éppen arert van
naik a túlóradíjaz.ás álláspont
ján, hogy ez meggondolásra 
késr..esse a gazdasági vezető
ket, és an-a ö5ztönözzön, hogy 
minél ke,,esebb túlóra merül. 
jön fel. Amikor tehát a túl
óradíjazás mellett vagyunk. 
akkor ez egyben túlóraellenes 
törekvés Is. 

A bértömeg
gazdálkodás előnyei 

Hogy miért lehetünk !lyea 
állásponton, ennek magvará7.a
tát az 1970. január l-től beve
zetésre kerülő bértömeg-gaz• 
dálkodás lehetőségeiben és 
előnyeiben kell keresni. Ez az 

engedély a. kormányzat részé• 
ró! olyan új intézkedés. amely 
az államvasút bérgazdálkodá• 
sában alapvetően új helyzetet 
te;emt. A bértömeg-gazdálko
das rendszereben ugyan.Is -
eltérően az átlagbér-ellenőr
zéstől - minden címen meg
ta.karftott pénz a vállalaibnál 
felhasználható, alapbéresíthe
tó, vagy egyéb címen kifizet• 
hető. 

Ha ez így V3Jll, alvkor telje
sen értelmetlen dolog lenne, 
hogy a rendelkezésünkre álló 
pénzösszeg egy tekintélyes re.. 
sret túlmunka díjazása címén 
fizessü.lt ki. Az így megtakarí
tott forintokat inkább alap
béremelésre fordítsuk. 

A halálos balesefl:ek 50 s:zá_ 
ltaléka pályamunkásokikal tör
térut:, de a múlt év során há
rom élámunkás is életét vesz_. 
tette. Ez a rosszul megs?,erVe-
2:ett felügyeletre utaL Statisz
tilm.! adatok szerint a szombat
helyi, miskolci, debrecend és 
szegedi iga.?.gatóságaknál ala
kult kedvezőtlenül a baleseti 
helyzet. A bal� körülmé
nyeiből megállapítható, hogy a 
súlyos balesetek a legelemibb 
védekeressel, a közlekedő vo
bat elől időben történő fék-e
é.llással el.kerülhetók lettek 
\ToLn.a. Mind a pályamu.nk.á
!ldlmál, mind a vezető beosz
\ású k�eltlen irányító del-

Lapunkban Is írtun:k már 
arról, hogy a dolgozót kizáró.. 
Jag akkor lehet a ruhák meg
váltására kötelezni, ha mun
kaviszonya fegyelmi határo
zat, vagy bírói ftélet fo1ytán 
szűnt meg, vagy ha a dolgozó 
a munkaviszonyt a jogszabály 
rendelkezéseinek megszegésé
vel felmondás nélkül, vagy a 
munkaviszony me�zúnésére 
meghatározott Időpont előtt 
szünteti meg. 

Sajnos, Illem egyöntetű az 
eljárás a használt ruhák le
adásánál sem. Emlékeztetnünk 
kell olvasóinkat arra, hoa,.y 
változatlanul érvényhen van 
az a rendelkezés, amely sze
rint - a kötekzó ruhamegvál
tás esetétől elt,e,kintve - az.olt 
a ruhadarabok, amelyeknek a 
hátralevő Viselési ideje a 25 
százalékot nem haladja meg, 
térítés nélkül mennek át a 
dolgozó tulajdonába. Kivételt 
képeznek a bundák, amelyek 
értékét - ha. a dolgozó a bun
dát továbbra is használni k!
vánja, a fennálló szabályok 
,zmnt meg kell fizetni. Kivé-

A felmerülő esetek elbírálá
sának megkönnyítésére hang
súlyozni klvánjuk, hogy kö
telező ruhamegváltásról csak 
a munkaViszony megszűnése 
után beszélhetünk, míg az 
anyagi felelós.ség érvényesítése 
mindig a munkaviszony fenn
állása alatt lehetséges. 

Ez az intézkedés felel meg 
a kor követelményeinek, új 
lehetőségeinknek és nem utol-Ennek végrehajtására a sósorban annak az igé-nynek, MAV Vezérigazgatóság úgy hogy a munkaidő-csökkentés 

Még a megváltásra kötele
zett személyt is megilleti azon-: Dr. Horváth Károly 

rendelkezett (a Hl. 2/1970 szá- - h ·t•·• al d • mában meg1·eient 123050/
.
1969. 

vegre aJ .....,..v egyi eju!eg a 
vasutas dolgozók élet- és mun-2. -�· sz.) utasításban, hogy az kakörülményei tovább javul• 

elöirt munkaidó-csökklentés janak. megvalósítását lépcsőzetesen Dr. S:zabó Mlldót , 
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OTVEN ÉVE TORTÉNT AZ ELSö MAGY.IUl NYELVO úJSAGBóL 

A Tanácsköztársaság 
vasutas mártírjának emlékére 

190 éve Pozsonyban jelent meg 
a Magyar Hírmondó 

Újságolvasás közben keve
sen gorudo.lnak arra, p.ogy az 
első magyar nyelvű újság hol 
és mikor jelent meg. Ma több, 
minJt 400 :re1e magyar nyelvű 
újság, képeslap és folyóiirat je
lenik meg az országban. 190 
évvel eze],ött igen nehéz fel
é.dalt vol,t a sok idegen nyelvű 
sajtó mel1ebt az első ma,gym: 
nyelvű újsái,ot megjelerutetnd. 
Az első magyar nyelvű újság 
1780-ban, január elején induit 
meg Magyar Hírmondó néven 

ta őket a korszerű gondolko
záshoz, magyarul. Ez akkor 
nem. volt könnyű, mert még az 
egységes irodalmi nyelv nem 
alakult ki. 

a 

_j(övefkezik 

megérÍemeft pih�né6 
Napjainkban nem ritkaság 

a nyugdíjba vonulók búcsúzta
tása. Szokás lett, jó szokás, 
vagy, ha úgy tetszik, tiszte1et
adás. Mindennapi életünk 
egyik kedves, szép jelensége. 

Gróf József igazgató töltötték 
be a vendéglátó tisztet. 

A
zt, mo11dják, hogy az em

ber öregedő korában 
már jobban felejt, de 

e régi dolgok azért megmarad
nak az emlékezetében. lgy va
gyok én is. 

A qyerrrt4k1w, emlékei, az 
e!klhletett csínytevések, s a 
fel-nóttektól látott dolgok so
káig kísértenek életünkben. 
Nem kel! más, csak egy külö
nös esemény és minden úgy 
pereg vissza emlékezetünk
ben, mint a moziban elszakadt 
film, amelyet forditva tesz
nek vissza. Ez történt velem 
is, 

A Nemzeti Múzeum könyv
tárában kezembe került egy 
1cőnyv. Címe: ,,A Tanácsköz
társaság Veszprém megyé
ben". Ahogy a Tanácsköztár
saság egyik eseményét olvas
tam, amely 1919. augusztus 
5-én Tapolcán történt - öt
ven év u.tán -, újra elevenen 
átéltem azokat az eseménye
ket, amelyekben a]qiratlanul 
is részt vettem. 

josnak hívták. Most már tu
dom, MÁV-lakatos volt Bu
dapesten, aki mint járási po
litikai megbízott dolgozott a 
szolgabírói hivatalban. 

ö volt az, akihez az egysze
TŰ ember mindenféle ii.gyek
ben bizalommal fordulha.tott, 
mert a szegény emberek támo
gatója volt, 

* 

Emlékszem jói, ahogy a föl- Pozsonyban. dön feküdt, mintha a végtelen- Az első magyar hfirlapszerbe néztek voltak .nyitott sze- kesztó Ráth Mátyás volt, aki mei. A lábán nem volt cipó, 1779-ben �november 17�én) advalaJci már lehúzta azokat. t,a 'k;i az előfizetési felhívá1St, s Csak a csíkos zoknit láttam. két nappal később Mária ·TeréSajnáltam. Olyan formájú, em- zia már megadita a kiválltság
ber volt, mint az én apám, So- levelet a magyar lap,ra. Az 
vány arcú, dolgozott kezű. engedélyt Patzkó Ferenc Agos-

A temetésen a sok kíváncsi ton, cseh származású nyom
ember között én is ott voltam. dász kérte, aki régebben Pes
Val.ahol a közelemben egy ten dolgozott a Landerer
hozzám hasonló fiú sírdogált nyomdában. 
- az apját siTatta. HaUottam, A· lap évi előfizetési díja 
amint mondják: - Ez az ó hat forint vdlt, heterukénlt kéJt
gyereke. =r, szenxláin és swmbalton je-

A temetés végén, az oszlado- lenit meg. Kezdetben 320 elő
zó tömegben egy hang meg- fizetője vollt, majd késo"bb 
jegyezte: a sírnál maradt gye- azo1k s:zfdltlla 500..ra emellkedett. 
rek zokogva kiabálta: - Ezért A 1a'P(l!k.ból háirom példány 
még visszajövünk. M-arlrid!ba, öt F:ranctaors2lágba, 

Senki -n.em vette komolyan, több Hollandiába járt. Ráth 
hogy a gyerek mire is gandol. újságját a kor viszonyai kö
lnk.ább sajnálták az árvát. zött „hihetetlen.ül" solkfelé 

Akkor még senki nem hitte, küld/te Sllét, az ország 103 helly
lwgy ez a halott a történelem regébe. 
előfutára, hogy az az eszme, Magy,rurors'llágon abban az 
a.melyért az életét áldozta, vé- időben magyar nyelven csak 
gül is győzni fog. Most már ez az egy hírla.p jelent meg, 
hisszük, hogy amiért élt és így feladlalta volt az irod,alLmi 
küzdött, a mi életünk jobbá- és tudiomáinyos mozgalmaJkról 
tételét szolgálta. is hírt adni. Ráth újs,ágjánalk 

Az az emeletes ház, amely- nevelő .haJtáSJt tu'lajdonított, s 
nek kapualjában Sándor La- kérte a tanárokat, hogy olvas
jost halva látta,m, közvetlen tassálc a d:iJáJkok:kal is. Közön
a posta mellett, Tapolcán, a séget szervezett, hozzászoktat
Deák Ferenc utca 5. szám 
alatt van. Azon az augusztusi 

Az újság megvolt, de ezzel 
rengeteg m\lJl?ka várt az e1scí 
magy,ar újságíróra és szer1kesz.. 
tőre. J ófo.rmán elejétől v,é,gig ó 
írta a lapot. :És mindezért a 
sdk munJ!::á,ér,t még a neve 
sem áll büs2fitén a lap onnán, 
hiszen csak nevének kezdőbe
tűi szerény1kedaleik ,az utolsó 
oldal legalján. 

A lap terjedelme meglehe
tősen lkorláitolt. Nélgy nyolcad. 
rétű J,ap az egész újság. Ezen 
a kis területen igen vláJJtoza tos 
1larilafumaJt nyújtott Ráth Má• 
tyás. A !későbbi számok ro
vatai ezek volitalk: Külföldi 
történeteik. Elegyes hlltes hí
rek. Bizonytalan dolg<llk. 

Ráth lapja nyitott ablak 
volt, amelyen keresztül a vi
lágnalc vált-ozatos és már ha
ladottabb életét szemlélhette 
a magyar. :És ha a szer.kesztó 
óviakodott is olvasóiban elége
detlenség9t kellteni, málr a 
PUS7lta tények közlése is kel
lett, hogy az iltthoni mozdulat
lan életben nyugta,!Jan;Mlag 
hasson. 

1788. okltóber 8-án jelerut 
meg a Magy,a.r Hmnondó utol
só száma, ezzel végleg lezárult 
az elsó ma,gy-a,r újság �ebénelk 
tönténebe. De az út, melyet 
Riáth taposott kii, nem gyepe
sedett be többé. A Hfumondó 
h€Jlyébe jötltek más lapok, más 
néven, más S?.enkeszt.ók!kel. Az 
egyelllen magyar újság ha
gyományait magyar nyelvü 
hírlapok és folyóiJratO!k egész 
sora vette át és fejleS2Jtette 
tovább. U. M. 

Az elmúlt napolcban a Bu
dapest-Déli pályaudvaron az 
Utasellátó nyugdíjasait kö
szöntötték. Sok idős dolgozó 
érkezett - egymás kezébe ad
va a kilincset - a pályaudvar 
feldíszített emeleti kultúrter
mébe. Mintha egy lakodalom
ra gyülekeznéncl<, úgy hatott a 
fehér, terített asztal, az ün
nepi szoba. 

Kedves, meleg légkörben 
folyt a beszélgetés, amikor 
Tóth László, a vállalat főigaz
gatója szóra emelkedett. Rövid 
üdvözlő szavak között köszön
te meg a meghívott 62 dolgozó 
jó munkáját. 

- Öröm tisztességben eljut
ni ide, melyre csak az vet ár
nyékot, hogy ocegebbek let
tünk.. . - mondta. Majd ki
osztotta a jutalmakat: tíz ki
váló dolgozó jelvényt, a pénz
jut,a,1.makat, emléktárgyakat. 
A megjelentek többség;ének -
a női dolgozóknak - még hó
virágcsokoroal is kedveskedett 
a KISZ nevében Regedei Ist
vánné. A pá1't- és a szakszerve
zet részéról Szabó Dénes és 
Kovács László, a szakszolgá
lat képviseletében pedig dr. 

A jó ebéd közben sok min
denről szó esett. A vállalat 
gondoskodását és meleg bú
csúztatását Serdült Imre kö
szönte meg. Visszaemlékezett a 
kezdeti nehéz időkre, 1945-re. 
Beszélt a legelső napokról, 
amikor még a tányér- és po
hárálJag - és még inkább a 
belevalók • - is gondot okoz
tak. Talán a múlt árnyai, ta

lá:n a jelen fényei miatt elér
zékenyült és rezignált szavak
ba fúlt a mélyről jövő mon
dókája. 

Kiss Lászlóné - lesem el a. 
beszélgetést - 1943 óta vas
utas. Sokáig a J egynyomda 
dolgozója voJ,t;. 1954-ben került 
a vállalathoz. Mindig konyhán 
dolgozott. Három kiváló dol
gozó jelvény díszíti mellét. 

Kerecsen Győző bácsi is ré
g! dolgozó. Mim mindig, most 
is jókedvű. 

- Győző bácsinak könnyű! 
ő pénzzel dolgozott! - szól az 
egyik öreg, és nagyot kacsint. 

- Ne humorizálj, Pista! A 
pénz nem a pénztárosé. 

- A liszt sem a nwlnáré, és 
mégis lisztes a dolmánya! -
vág vissza a másik. 

Mindenki derül. BoldogO'k, s 
vidámak. Legyen ilyen vidám 
s boldog a nyugdíjas életük is. 

Gergely József 

V asutasa.ink életéből 

· Tizenhárom éves polgáris
ta voltam, a négy testvér kö
zött a legidősebb. Apám vas
úti kalauz. Az első világhábo
rú után nehezen éltünk. Petró
leumot és sót cseréltünk lisz
tért és zsírért. Azon az augusz
tusi napon anyám kora reg
gel Raposkára küldött tejért. 
Ahogy onnan visszafelé jöttem, 
az utam a 1111SútáLlomás mel
lett vitt el. Reggel, úgy hét 
óra lehetett, amikor egy furcsa 
vonatot láttam az áL!omáson 
állni. Kíváncsiságból odamen
tem. Páncélvonat volt. Kato• 
nák ugráltak le róla, puskát és 
gépfegyvert vittek magukkal. 
Csoportosan /;IZ állomás mel
letti liget felé mentek. Az 
egyik katona me.gfogott, és 
egy kis faládát adott a kezem
be, hogy vigyem utána. Az 
egyik kezemben a /k!jeskanna, 
a. másikban pedig az a láda 
volt. �úlyosnak éreztem, nem 
tudtam, hogy mi van bemie. 
Gépfegyverwitlnyek-0,. ,voltak. 
Egészen .a temető széléig ci
peltem. 

napon, a munkásmozga.lom két 
ismert harcosa: Kerékjártó 
Kálmán, a direktórium elnö
ke és Sándor La.;os, politikai 
megbízott, együtt áldozták éle
tüket a.zért az eszméért, ame
lyet akkor nem tudtunk meg
érteni. 

Ünnepi hangverseny 
a főosztályon 

Akkor már előttünk lövöl
dözést hallottunk. Megijed
tem. Az el.óttem haladó kato
nától elmaradva a ládát a te
metóárokba dobtam és haza
felé futásnak eredtem. 

Otthon anyámnalc lihegve 
mondtam el, hogy mit láttam. 
Meg is kaptam a szokásos fe;
mosást, hogy „neked mindig 
ott kell csavarogni, ahol ke
resnivalód nincs". 

Izgatott azonban, hogy mi iS 
történt ott. Amikor a wvöldö
zés megszűnt, elszöktem ha
zulról, s a városháza felé in
dultam. útközben a posta 

·utáni háznál megálltam. A 
kapu nyitva volt, és a kapualj
ban egy férfi feküdt hanyatt, 
mozdulatlanul. Köze! men
tem hozzá, láttam, hogy halott. 
Agyonlőtték. 

Néztem és nem féltem. 
Az az ember volt, aki a fó• 

tzolgabírói hivatalban dolgo
zott, akit látásból ismertem és 
a nevét is tudtam, mert a kö
zelben laktunk. Sándor La· 

Kerékjártó Kálmán és ·Sán
dor Lajos emlékét Tapolcán 
ápolják. Mindkét elvtársról 
utcát neveztek el, s sírjukat a 
városi tanács példásan rend
ben tartja. 

Hiányzik azonban valami ar
ról a házról, ahol Sándor La
jos MAV-lakatos mártírha
lált halt. Emlékét nem őrzi 
emléktábla. Lehet, hogy ed
dig, rajtam 1...-ívül senki nem 
tudott erről. Gyakran járok 
oda gondolatban, mintha csak 
tegnap történt volna. Pedig fél 
évszázad telt el azóta. 

Milyen szép volna, ha leg
alább egy emléktáblával meg
je}ölnék azt a helyet, ahol 
Sandor Lajos budauesti MAV-
1.akatos, a Tanácsköztársaság 
védelmében mártirhalált halt. 

Minderre a napokban az a. 
kis könyvecske olvasása kész
tetett, amely emléket állít a 
munkásmozgalom mártírja.inak 
Veszprém megyében és má
sutt is. 

UgróczJry Mihály 
Budapest 

HÚSVÉTI 
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<i;UTASEL-LATO;? 
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Az öntevékeny szaklszerve
reti munlk.ás ének- és zeneka
roknak mélyen a múltba visz
szainyúló gyökerük van, de 
csaik a háJborut követő felsza
badulás h02Jta maga vail. a rel
jes múw.szi kibontalkozást, 
amely a „legyen a zene min
denkié" kodályi revelációnak 
vailósiá,gos tartalmát is megad
ta. 

Ereik a gnndolatok jutottak 
eszünikbe, amikor a felsza,ba,. 
dulás 25. évfordulója alk.ail.má
ból a vasutasszak:szervezet 
központi vegyeslrara, szimfo
ndkus zeneika:ra és ifjúsági fÚ
VÓS2JEmelk.aira ünnepi ha,ngver
senyt adott februáJr 27-én a 
Vasúti FŐOS2ltály kultúrtermé
ben. Az ünnepi est hangulata 
magával ragadta a közremú
ködöket csakúgy mint a kö
zönsé�. S a lelkes ünneplés 
igazolta a2lf: a hosszú és fá
rad1ságos utat, a.mely az új
jáébredés és magára találás 
drllettaniizmusáról a maii művé
szi szín.vonalig emelkedett. 
Odaadó és fáradhatatlan mű-
vész-munkások és munkás-
művészek, akik társadalmat 
formálnak s ebben az új tár
sadalomban egyre magasabbra 
emelik mind magukkal, mind 
pedig. a közönségükkel szem
ben a művészet mércét. 

Az ünnepi műsor Erkel Hu
nyadi László nyitányával kez. 
dődéYtt, majd Liszt első ma
gyar rapszódiáját haJ!lhattuk, 
mindkettöt Pongrácz Zoltán 
vezényletével. S utána az est 
csúcspontjaiként felhangzott 
Csajkovszkij s:?Jélesívű, pateti
kus, 1812 for.radalmi nyitánya. 
Ez a mű a napoleon.i Nagy 
Hadsereg fölött aratott- fényes 

győrelmet: sz<&.illtaja meg a 
zene nyelvén, a renedro.ma 
eszközémE!k felihasui,á,lásával. 
Van valami történelmi szim
bólum is ebben: hiszen a fran
cia katonai diktatúra és ké
sőbb a porosz csizma egyaránt 
Moszkva a-latt tört meg. S mi 
lehetne kifejezőbb szaibadsá
gu;n,k negyedszázados évfordu
lóján, mint eronek a történelmi 
szimbólumnatk zenei feleleve
nítése. 

A soproni vasutas csomópont pártbizottsága és KISZ-szer
vezete nyolc vasutasgyermek részére névadó ünnepséget reu
dezeU. 

A jól összetaritott és színvo
nialas teljesírtményt nyújtó l'Je-- ' 
nekarok.ait dr Hamary András 
szakavatottan vezényelte. A 
kizá:ró1ag fia.taJdkból álló -
tisztán és ércesen játszó - fú
vószenekart Sándor János ta
nította be. 

A műsor második részében 
Fürjes L{ijos és a központi ve
gyesfoar zenekari közreműkö
déssel Liszt Ferenc mindíg 
időszerű, hatásos Ünnepi Da
lát, Verdi Nabuccójáb6l a sza
badság kórust ( Szállj gondo
lat arany szárnyakon . . . ) és 
Novi-kov himnikus mozgoalmi 
dalát (A Kreml falainál .,.) 
adták elő. Ezek a na,gy2lelle
karral előadott kóruSS:1Jámok is 
igaizoltá:k a sza.kszervezieti köz
ponti ének-zene isikola esztéti
kai törekvéseinek helyességét, · 
ame1yeket a szimfonikus zene- A · k 
kar és vegyeskar együttes sze- r-

�
k 

�oprom sza szervezeti bizottságok és a pályafenntartási 
repelteté9éhez fűz. Hiszen a 

�no_ seg KISZ-bizottsága találkozót rendezett a nyugdíjasok 
leg!Qkéletesebbel: az emberi ���:tö:é:s éves, 37 éve nyugdíjas Mégel Józsefet -lakásán 

hanggal kiegészített szimfán:i-
kus ham,ghatás, már a legma-
gasabb (beetlhoveni) művésze
ti szintet jelenti. 

ősszefoglalva: az est szín
vonala méltó volt az ünnep 
jelentó�fqéhez. 

· : Dr; Csiltay Ferenc 

Jól folyik 
a iegyvizsgálónő-toborzás 

Az utóbbi időben hat tanf0-
lyamon, közel 150 jegyvizsgá
ló nőt képeztek ki Miskolc és 
Srerencs állomásokon. A tan
folyamot végzettek az igazga-. 
tóság 1.-ülönböző telepállomá
sain - Miskolc, Szerencs Bán
réve, Eger - nyertek, ' vagy 
nyernek beosztást. 

Talán nincs mess?,e az idő, 
ami:kor az igazgatóság terme-

tén a jegyvizsgáló munkakört 
csak nők fogjá!k betölteni. A 
Miskolc Tiszai pályaudvaron 
már ma Is 65 százalékában 

nők látják el ezt a munkát. A 
120 jegyvizsgáló nő, úgy vél
jük, megérdemelne egy öltö.. 
ző- és mosdóhelyiséget. 

Kisvárdai János 
Miskolc 

A debrec!ni vontatási fónökság Horváth Albert bronzplak�ttes szocialista brigádja. A felszabadulási szellemi vetélk _ don bekerültek. a területi döntőbe. 
e 



• MAGYAR VAStrr AS 

Vasutas if jús?-gi válogatott 
a f elszahadulási nemzetközi tornán 

A PVSK-ökölvívók 

baráti köre 

U,YEN GONDOLATOK, a 
$egítószándék ilyen források
ból származó felismerése 
nyomán határozták el a szak
szervezetek, hogy a maguk le
hetőségein belül igyekeznek 
siettetni, megvalósítani a ma
gyar labdarúgósport kibonta• 
kozását. A SZOT sport aiosz
tályti ennek ti célnak jegyé
ben 1'endezi július 5-11 kö
zött „Ifjúsági Kupa 1945-
1970" néven egy nemzetközi 
ifjúsági labdtirúgótornát. _ 

A tornán 1952. január 1. 
után született fiatalok vehet
nek részt a csapatokban. Te
hát olyan korosztályú játéko
sok, akik a jövő évi UEFA
tornára készülődő magyar if
júsági válogatottban szóba 
jöhetnek. Négy szakszervezet 
állit ki ifjús�i válogatottat. A 
vasutas labdarúgósport szá
mára nagy megtis?'teltetés -
és a vasutas egyesületek jó 
nevelőmunkájának elismeré
sét fejezi ki -, hogy a Vas
utas ifjúsági válogatottat is 
meghívták erre a tornára. A 
másik három magyar részt
vevő a bányászok, az élelme
zésiek és a vasasok szakszer
vezeti Ifjúsági válogatottja. 

MEGHIVTAK N2GY KtJL
FöLDI csapatot is erre a tor
nára. Minden bizonnyal itt 
lesz egy szovjet és egy len
in,el szakszervezeti üjúsági 

Sport a debreceni Jármújavít6ban 

A DEIRECENI JARMOJA• ról, hogy versenyzői pály<1-fu
tása végén ne szakadjon el a 
sporttól. VfTóBAN büs2Jkek a vá.rosi 

1:€Sltnieve1ési és sportszövetség 
álta!l lk:lirt bajnolk.ságban évek 
óta eredményesen szerepló 
la,bdarúgd-csapatuk,ra. A 

szakszervezeti bizottság egyéb
ként nagy ganddal ügyel ti tö
megspo,rt szervezésére, fejlesz
tésére. Volosinovszki János 
szakszervezeti bizottsági titkár 
szívesen beszél 4Z eredmé
nyekről. 

- A megnövekedett spart
.i,gényelkihez allk.almJazlkodni 
kelletit a =lkszervezEAf bizott
ságnak is. A sportollási kedv 
fellendítése a szakszervezeti 
biza!Jtság mumloá,járuak �es 
:részét !képezi. 

Évenüe ruiplrendan s:zarepel 
a sparttevakenység ér:télkelé
s-e. A szaikszervezeti bizott:;á.g 
sparttfelell&ének bes:,Jám,-,lJta_ 
tása minden eselhen élénk ér
dJelldódést válJt iki. Sok ja.� 
észrevétel lum,gzik el a sport
tal kapcs-oLatba.n, mszern a 2500 
dolgozóból a kii.l.önbözó sporl
rendezvényclcen több mim 600-
ron vesznek 1'észt 1'elnds:ze!"esen. 
De talán jdbb, •ha a reszlete'.k
rol a 'l.egiilietiekesebl'o, a sport
felelős ad :f.eilJvi.lágOSiÍtá.s.t. 

Díhen József, a ,s� 
reti bizottság spoi,tfelelóse az 
elmúJJt: éviben, még akt! V blJrntó
zó volit. Négy éve a városi 
sportiskola veretóed!zóje, oohát 
már időben gondoslkodOltlt � 

- Minden év végén közösen 
hla,táJrozz;ulk meg, hogy a jövő 
évben milyen sport,á,gban kí
vánunk versenyeket rendezni, 
indituruk csapatc;t a várooi és a 
rerüJieti !kiirt bajndkságban, 
mumkat.ervünlke1: hónapokm 
bonltjuk. Minden évben elin
dítjuk ntigypályás la.bdarogó
cso.pa,tunkat a városi bajnok
ságban, kispályásainkat pedig 
ti területi bizottság által su-r
ve.zett vétéZkedókön, amely
ben minden múhelybizottság 
szerepeLteti. csapa,tát. Ezenklí
vü:l a mú,helybizorotságok ön
áilló bajn.olksá:golkiat is szervez
n,eJk labdanígásban. salkkban és 
asztaliúenis:iben. Minden év
ben sarnn lkeriil a s:wcia&-ta 
brig;ádak. spor.tvetélkedóje, au: 
iizemrészelk: lro:rotti vensenyek, 
öregek-fiatalok. lk:övérek-ro
WlllYaik mél'kóresei, amelyek 
igen népszJarúek. A kispályás 
bajndksá,gdkat a társadalmi 
muni!raval rend:'behowtlt, üzem 
teMilet.én aevó pá,Iyán bonyo
h'ltjulk le. A saadkot és az asz
tnnJteruiszt lkeldvelók � is 
lEhebóséget biztosí tunnc. 
. - SzalkS'loJervez;eti blzottság 

a ,nagy l!örnegspartlban anyG;gi
Iag önállói;Mtta magát, mert 
az .i,g� a DVSC !képtelen 
balje, mértékben kli.elégí<terui. 
A szaksze.rveuti bizottság a 
múlt évben például 17 700 fo-

rintot tervezett spartcélok1'ti. 
Ebből az összegből a fell.szere
lést és a működési. kö'!tsége
keit, valamim az alktívá..'I;: ju
talmazását fedezilk. 

A YAROSI TS-SEL jó a 
szaiks=rvezeti bizottsá.g kap
csolata. Mindössre azt kell 
még a sporitbizoutságnak =· 

galmazroa, .h.o,gy a lehetőség
hez képest ine csalk a 1abdaru
g;ásban, hanem a többi spart
� is ind!Hs.ania!k csapalta1rat 
a TS által rendezett bajnoksá.. 
go!kban. A t.erületi biz.otJtság 
segítő és ilrányí:tó munkája is 
jel.en.tósen érmtetl haitását. 

Dihen elvtárs beszélgetésünk. 
végén még a köve1lkerok.et 
manrlot!ta: 

- Az évek 6fla lellkfimtere
t.es mtllll'lro<t végző spootbi
zottságot .<IJ.dozatké$z és h-OZ'2lá
értó táriiiad:;ilml a.kitíva.MM:zat 
segíti. A sdk iniévtelen spar1t
szerelmes közül főleg azok a 
múnielybizotwági spootfeleló
s6k érdemellnek em'l.itést, akik 
saját hatáskörben is rendez
nek bajn�t. Igen jó 
mururat v�€Zllle!k Kalm,fr Sá11-
d-Or, Ko!lltra Mi>klós és Orbán 
János sportfelelősök. 

, Debrecenben szeretik a 
spar-tolt. A jármtijavftó dol.go
mi, szaiks:zerV'e7leti veootói, ak
tívá!i büszlkék lehetnek :na.gy
s:zerú eredményeib-e. 

Sz. Tóth András 

KERESZTREJTVENY 1 A N�P VAGYONA, 
A Ml VAGYONUNK 

da!lmaz. '11!. A má1'ci119 l-t61 -
nyes bérligyt m� -.i. 
,_ rendelikezése. 

Filg,g61eges: t. K6be vagy n,gyag,
ba V'ésett írás. 2. A kanzervat!vo,k 
gün,yneve 1lsmk-.A.meriiloában. J. 
Soka,t; emlegetett hegyi ember Ti
betben. 4. Uyen J á1lék 1s van. 5. 
'I!ómai 5L 6. A bron2,tárgy<>nc k,é
ke;-7JÖllclszfn,Q oxi<lretege. 7. Emel
k,ed- h.amgú köJroemén,y. 11,. A 
m�lok al!táji csoportjá.hoo; tar
tooo népfaj. 9. Egymást követő 
betűk. 10. Kér<loozó. l.l. Fu:rcsa, 
kíllönleges. u. Az Arpádház oo
anyja. 17. DUlllántű!Ji csatorna.. 18. 
Francia zeneszerz/5 (1836-1891). 23. 
Nem kéaőbb. 26. S7.Jci.lli,ltól ésZoaJ<ra 
fekvő vu1k.a.nlikus szl.getrc5oport. 

Számtafa,nsror szó-v.á tesz.
szűk, hogy az utazóközönség 
eigyn.émely,iJke vainrllál mócl<m 
ron,gáll,ja a kocsik berendezése
it. Saj11100, áll[ ez néhány vas
utiasra i.5. 

I gm,, S/Ok $ZOl,gáuvf;i kocsiban 
hiányzik a vi,Uan11kapcsol6, a. 
villtinyé{JÖ és egyéb tartozék. 
M,ég olyanok is, amelyet más
hol. nem lehet fellhaB.ználl.ni. 
Több ébenségg,el és öntudattal 
�jünik a koc.sdk felsrerelé
sd táil.'gyua és igyekezzünk 
lelepl� a r�lókart. 

�_fban
s. 

�;:- !ni"':;� 31· k== Tó"bb gondot a sa,já,t és 
loelJetJi remsik. a2. Nem.retközl munlmtárooi.nilt munk.alh.elyé
O�l.ai Bizotúság. 34 .. , , Gusz- re. 
f;á,v bobanlÍklls, a Nemzeti Mt\zeum 
nöV'ényt,árán,aik Vo.llt 1g.au,ga,tója. 35. 
Maró fol,yadék. 36. PakoJn.a, ra
Jro,;g,atna. 39. öreg. 4'0. A m_,,... 
7Jium 6:líénlsavas sója, 41. .Ahl.ku.lat 
a hcmvédség:n,él. 43. GaJl!ér, hágó, 
trancláuJ. 46 A � erőegysége. 

Bódogh Mihá,ly 
, Dombóvár 

47 év vasúti 
szolgálatban 

Lévai Imre fói.ntézó h&k 
szavú, !kevés beszédű ember. 
Szinte gyei:mekkorban - 1923-
ba,n - je.gyezüe el magát a 
Vta.Súttai. Nem sz.ívesen emlé
l=ik a múltra. Aztán mégis 
csa,k besZJé!lnrl. kezd: 

- Az évek örök.ös vándor
láS&all. telt-elk. Bejártam az 
egész orszálg,ot. Ha felmondtalk 
az eigyJ/k heJ.y,en, jelenbkeztem 
a máisikon. V ol<tiam pállyamun
kás, � és swrtári mun
kás. Néha páJyaő:rö'.kiet helyet
tesf,retit.e,m. 

- A fe1szalbad'l11ás után pá
lyám fe1fielé íveLt. Iroda ail
tisz.t lettem. Itt a1ka,Jrnam vo1t 
tanu1nii. Majd baJesetvizsgáuó 
munkiávail bízta..� meg, lresóbb 
forgalmi von.a,1'bÍ2!tos és áru
iráayf� léptem el6. Miskolc 
Tis2:3a pái!yaudlvaxra 1963�ban 
kerültem, a.zata �tlenf tett 
munMVéde1ml e1óadó vagyok, 
azaz voltam - mondja enyhe 
nosztiaJ;giiáJval. 

A oezetói é:; mun.1Mtár.mi 
éles szemű, mindig hibák el
len küzdő embernek ismerték. 
Mint pá.rt- és szakszervezeti 
a.ktivista is kivette részét a. 
munkából. Tíz esetben tüntet
ték ki Kiváló Dol,gozó okle
vél;lel és jelvénnyel. 

Lévai Imre, mi.nrlen.ki Imre 
bácsija má,r nem SJéroll. min
dent látó éles =nekik.el a vá
gán')--uk között. Jól végzett 
mulllka után, megérd!ame!-t p,l
henőre vonil.ll 

Jó pihené9t, Imre b:ksi ! 
K. J, 

A szerkesztőség 
üzeni 

� Gyu!la. SOpron.; MM-o
sán P<áll., VolosiJlov15Zld Jáno6, 
Debrecen; Bakó János, Uglyal 
Sá<>dor, lGsvárdaJ!. János, Behán 
Rózsa, Mia:kolc: Végh Gyula, Rá
koore..'ldez6: Rapi J&zse!., Bp. Jó
zsetvárus; BoI'OG Zolltán, Szombat
hely; Szücs Ferenc, Ra.tvan; 
Dancs József, Tapolca; Majzi.k 
Lász.'.ó, Szen.tes: Bód,o,g<h Mihály, 
Dottnnóvár; Boldizsár Gyula., Bé
loéscs:a,ba; Leveleiket lapunk _.. 
i:áh<n felhas:.miljuk. 

Hol,ocz M.hk..1<56 5elyp; V.at'8'a Ist
ván, Pápa; Papp Ján,o,s, Hawan; 
Horvláth János, Debrecen; Mllslkol
cl Vonta-flásl F&nöla;ég Koesi.s7,ol
gá11at vllágftási doug,ozód; Ma:rkos 
József, Zala�: F'llr1oo" Béla, 
Ka.poovár: Leveleiket We1,61<.e,s 
helyre rovábbitottuk. 

1970. MARCIUS 18, 

- Elkészítették a dombóvári 
fűtóház rekonstrukciójának 
tervét. Száznyolcvanmillió fo
rintoo költséggel új üzemcsar• 
nok javítóműhely és szociális 
!é�itmény tépül. A munkát 
rövidesen elkezdik. 

- TELEV!ZIÓT AJANDt
KOZT Al{ ti pécsi i{1azgat6ság 
dolgozói. A 11agyképernyós ké
S"l:iÚéket ti dombóvári Apáczai 
Csere János Vasútforgalmi 
S;;alGközépiskolának adták át. 

- Légpárnás vast1tl jármű
vek létrehozásával kítsérletez
nek a Ganz-MAVAG-ban. A 
motorgyár idei feladatterve 
előírja egy működőképe.s mo
dell elkészítését. 

- Háromezer LE teljesít
ményű Diesel-elektromos moz.: 
donyt mutattak be a lip�ei 
tavaszi vásáron. A .szoviet 
gyártmányú gép végsebessége 
140 kilométer óránként. 

- ÚJFAJTA VASÚTI SZE• 
RELVP:NY kisérleti példá-nyrit 1

1 
készítették el az Amerika.i 
Egyesült AZltimokb411. A 400 
km/óra végsebességű.re terve.• 
zett .szupervonat a hagyomá• 
nyos kettő helyett, liárom SÍ• 
-nen közlekedi.k. 

- A szakma Ujú ntestere 
vizsgáztatás volt Rákosrende-- ! 

zón. Egy ara1t1Y•, két ezüst- és; 
két bronzjelvény talált gazdá..", 
ra. A jelen levők ígéretet tet-. 
te._� hogy a következő vetélke-:, 
dőre még több fiatal,t toboro
nak. 

- ATADTAK RENDELTE� 
Tf:StNEK a ta,polcai művelő•·· 
dési központ újjáépített teke• 
pá.lyájá.t. Az építés a,nyagi fe
dezetét a szakszervezet bizto
sította. 

- A józsefvarosi pályafenn•. 
tartási főnökség Egyetértés él: 
Béke szocialista brigádja vál
lalta egy teherkocsi vaj kira
kását. Az így keresett pénzból1 
taleviziós!reszüléket vá..<oá.ro!nak 
egv iskolának. f,. példa méltálr 
érdemel követést. 

A Hivatalos 
Lapból 

A Hlvata.!oo Lapból a � 
Ve:oeti b� .., a dolgo,z& 
n.,ayel:mébe aJánJ;J>Uk a kövebkez6-
kl8t: 

9. m,ünb6!: 103594/1970. 1. D. A:r
utazószemélyzet és a V'é,grehaj!ó 
SZ<Oiligálatn,ál fogla.lkoztatott <lol;lo
a>k tű1munk.1jál>.ak c!ijazása. 

103:l9S/1970 1. D. Az- é;i=l<la.l 1)61-
lék mé..'1iél,.-., és els7.ámollá&a lll'IO. 
március l-től. 

100639/1970. 1. D. Az- uta2oó«zol.gá• 
latot e!Játó dol� vá.lJl<:>laóiJlet,. 
mén,y rendszere. 

102219/1970. 3; A. A vendégszo
l>ák ha=lália1ára vonat.Joozó utasi
tás újbóli kiadása, 

10343B/1970. 3, A. A MA V terül é
lén fog1allroztatott nyugdíjasok 
mentesí1>ése a folyóeitást Jrorlá1>oo6 
,:-Md"1Jke-z,ése.k alól tárgyú uta.sítú 
kleg-tése. 10. sz4mb61.: 1011112,ll9'10. 1. e. Ve
zetélrek és Q::zere!Vények elhel� 
"" épülete!][en, 

IIIAGl'Aft VASVTAJI 

a Vasutasolr Stakner9ezetblek 
laoja 

s,erka,;rtl • sze:rk'8%10 "1-t 
1'6&>:.erkeszta: GulyAs un„ 

l'elellb nerkeszt01 Vla! l'!Ott!M 
Sze,-k"8ttllség1 

8uc!apéS\ VI., Benezór utea fi. 
Telefon vf.rom, w-t'!, 

. Oz.emt; �n 
K!adja m terJesnt a lll�uft 
'":f=' o�

4
i�

a
i'el::,�P�.._.� 

l'elelt5!! lruldót Gibor Mánon, • Néi>,,zava l.apldad6 Vállalat 
Cseklr&�ta����:tója 

tUtUIOl_. Szikra Lapn:vomcSa 

ti. Kutyauga<tás. 50. Na,g)'SZeTQ 
szóraikO"Lás. 52. Becsületszó, átvitt 
éneJ,e,mben koé2becsap,ás. 54. S!rent. 
!lérthetetl.en, névelővel. 56. Era. 51, 
Férttniév. 59. Ez hs egy férfizuév, 

Magnó a vasuton Vasutasfül 
62. Vissza: 62:lt<>k. 64. EtelJ!zeslt6, 
néy,elővel. 66. Zord, de h.angtala-m>J.. 51. Nem jön. Ores kézzel. 68. Zá:r szélei. 71. Oro6z he!YESI,és. 

Beküldend6: viz\Szintes 1. és 71. 
BekiUdésl ba.tárld6: április 10. 

A% e!llz6 kereszt:-ejtvény belyet1 
megfejtése: A looll.ek;tiv GZerz/ldés 
mó<loS/Ítása. A csopor1>o6 ,cyereség
Prémlwn. 

Egy-egy kllnyve,t nyertek 81t 
1970. évi 4. számunkban meg;jelent 
keresztrejtvény helyes megfe.1",é• 
séért: Szabó József, Miskolc. No
vember 7. tér 6. Gaál KOT11.élda, 
Ha;j&íböször.meny, IV., Blró P. u. 
54. Ma,gyair Lajos, Adács, Katorul. 
J. u. 12. özv. Vé.g'h Laja;né, Szom
bathely, Ga:r.ad János u. 2. I/4. Ba
logh Gyula, Tlszacseg,e, Boc:skay � 17. 

- Halló, Mancika, vlgyázmn mit mond, a - Tavas. van, csilingelnek a krampalcso-naplózó mindent jegyezi Jók. 
(Pu,ztezi Pál ttiJzoi) 
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1 !;?;;::;;;!,;� 1 = a. szaba.d élet megteremtéséhez. Történelmünk legna- = 
� gyobb napjának ta,rtjuk ápri!is negyedikét, s mindig � 

1 �i��iíi�i 1 
Huszonöt esztendánkben beteljesedett az elódök har

ca, 'Dá.gya. A mai utódok küzdelme vitte gyóze1emre -
szemben o.z osztályeUenségge,l, szemben a po1itvkai és 
természeti csapásokkal, szemben saját hibáinkkal és ba.l
fogásaink.kal is - a nép ügyét. Ezeknek a küzdelmeknek 

E alacsony foglalkoztatási színvonallal, a mezögazdasági = 
§ keresők maga.s arányával és nagy tömegű kihasználat• � 
� l:tm munkaerövcl. § 

� A felszabadulás után végbement társadalmi és gazda- � 
� sági változások gyökeresen átalakították a népesség fog- E 
� lalkozási vil!zon.yait, a termelés struktúráját. 1938-ban a E 
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= 1945 elfut a beruházásokra fordított összeg csak kis = 
§ mértékben haladta meg az egyszerű, újratermeléshez § 
i .szükséges értéket. Az akkori nemzeti jövedelemböl csu- § 
§ pán 4-7 százalékot fordítottak beruházásokra. A szocia• � 
i lista építés szakaszában ez az arány 15-20 százalék kö- § 

rüli értélcre emelkedeút, ami növekvó nemzeti jövedelem 
mellellt növckvö volumenű beruházást tett lehe>tóvé. Az 

1968. évi beruházások összege kereken tízszerese volt az 
1938. évi beruházásoknak. A teljes állóeszköz-állomány 
60 százalékát, az anyagi termelés állóeszköz-áll.ományá
nak 75 százalékát a felszabadulás óta hoztuk létre. Az 

elmúlt huszonöt év beruházásai biztos alapot nyújtanak 
a népgazdaság további fejlödéséhez. 

Míg a fels;:;abadulást megelózö időszakban a nemzeti 
jövedelem emelkedése nem érte el az évi 2 százalékot, 
addig 1950 óta átlagosan évi 6 százalékot tett ki. Az el
sö hároméves terv végéig újjáépült az ipar, söt, jelen
tös bövitésekre is sor került. 1949-ben az ipa.rí termelés 
szintje már 28 százalékkal meghaladta a háború előttit. 
1950 és 1968 között termelési értéke ötszörösére, álló
eszköz-állománya. négyszeresére, foglalkoztatottjainak 
száma kétszeresére emelkedett. 

A felszabadwlás elötti magyar gazdasági élet vezetö 
ágazatát, a mezőgazdaságot, a termelési színvonal álta
lános elmaradottsága, súlyos belsö társadalmi problé
mák, félfeudális nagybirtokok nyomasztó súlya jellemez• 
te. Az 1000 hol.dnál -na,gyobb birtokok az összes gazda
sag földterü.Zetének 30 százaLékát bi.rták, ugyanakkor a 
mezögazdasági keresök 36 százaléka 5 holdnál kisebb 

� mezögazdasági területtel rendelkezett és ugyancsak 36 � 
százaléka földnélküli agrárproletár volt. A gazdasági és 
társadalmi feltételek megteremtésével 1959-ben tömeges 
méretűvé vált és 1961 végére befejeződött a mezőgazda
ság szocialista átszervezése: a mezőgazdaságban is a szo
cialista. tulajdonviszonyok váitak uralkodóvá. 

A háborút követö idöben a. legnagyobb problémát a 
közlekedés súlyos veszteségei jelentették. A közlekedés 
helyreállítása 1.ényegében 1947-re befejeződött. Az 195J-
1969 között a közlekedésre beruházott több mint 100 
milliárd forint elsősorban a hálózat és a jármiíáll.omány 
korszerűsítését célozta. A korszerűsítés különösen 1960 

= után bontakozott l.."i. A villamosított vasútvonalak hosz- = 

§ sza 800 kilométer felett van. A •mode,rn vontatási ne- § 
§ mek aránya közel van a 70 százalékhoz. § 

� 1949-tól napjainkig a lakosság fogyasztására szolgáló � 
� 

Jövedelemösszeg több mint két és félszeresére növeke- � 
dett. 1967-ben például a kalóriafogyasztás 12 a fehérje
foí[ll�Sztás 6 százalékkal, haladta meg a f;lszabadulás 
elottit, 

f ff:épesség egészs�gyi ellátottsá.ga a felszabadulás 
e/ott �g�n alacsony szmvonalú volt. Ma a társadalom
biztositas gyakorlatilag felöleli a teljes népességelt: 
szemben az 1938. évi 31 százalékkal. A lakások szá� 
ma 750 ezerrel több mint 1941-ben volt. A 10 OOO lakos
ra jutó arvosok száma az 1938-as 11,6-1'61 1968-ra nem
Zl!}kö;i,leg is kimagasló értékre, 21,3-ra emelkedett. A 
korházak befogadó képessége csaknem megkétszerező
d�tt. A .�ö_l�ödeí_ férö!',el.yek s:áma negyvenszeresére 
nobt. 4 ko:�is/eolák szarna megketszerezödött. A felsza-

:l;:"' : : : _== =: :_ �r.rt{f �1;�����i 
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:_ 
d�plomá�i �pcsolatot. Tagja mindazoknak az egész ví• 
lágot atfogo és Tegíonálís nemzetközi szervezeteknek 
ame�yek alapvetö politikai és gazdasági érdekeivel ösz
sz�fV:.ggnek, 1949._ jan1l:ár, 14-től, mint alapító tagja a Köl
c��nos Ga:dasági Segitseg Tanácsának és 1955-től a Var-

= s�i Szerzodés .. Szerveiletének, 1955. december 14-én pe- = 
§ d,.g az Egyesult Nemzetek Szervezete is felvette tagjai 11 
§ sorába. Ezeken kívül hazánk több, mint 500 nemzetközi E 

1 �iii:.��:rr.ri7�-�;2; l 
�al6�ag, ha surget�k _még mai gondok: a tanyákon élök 
eletenek emberi.bbe tetele, a lakásprogram megvalósítá
sa, vagy a termelékenység fokozása. Hiszen ez idö alatt 
te;rmékenyen átrétegezöd'!'t a társadalom. Kizsákmányo
lo osztályok �zsol6dtak fel, vagy váltak az alkotó 
mun,ka , egyedewé. Elnt1omott osztályok emelkedtek 
ural�odo magaslatra, s már jórészt belöliik sarj,zdt új ér• 
telmiség gondozza a szocializmus tudományát. 

, A;z út ot! kezdödött 1945 társadalmi, politikai, gazda
sagt harcaiban. A Szovjetunió véráldozatából született 
s_zabadság csak a l�hetőségét teremtette meg a szocialista 
ut�k, �melyet nekünk kell megépíteni. 25 év eredmé
nyei, �uzdelmei, gyözelmes csatái biztosítékai annak, 
�ogy o_�szefog.va, egyet akarva haladjunk a megkezdett 
t1:�� 

f
u;>a

l.é
bb sikerek, újabb győzelmek, a még boldogabb 
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VILÁG PROl.ET ÁRJAI, EGYESVl.JETEK ! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XIV. :tVFOLYAM, '7. sz.AM Ára 40 fillér 19'70. APRILIS L 

A központi -vezetőség 

elfogadta a kollektí-v szerződés 
függelékét 

A =«=.er"Ve'llet kÖ'ZlpOlnti 
Vezierosélje márci'US 23-,i ü1ésén 
elfogadta az 1969-70. évre 
kötött . koJaelkití v szerződéshez 
ké=üllt :függelélket; 

Mint :ismeretes, a Vasúiti 
F�y és a szaikszervezet 
által kijelölt mUJ!Jlkiaib,izottság 
az év elején elkészítette a 
:füooe].ék-<tierveziertet. Azt va
lamennyi szotgá].ati helyre el
jumtattálk. A dolg=ók tenne
lési taná,cslkozásoomn, aktíva
értelkezi1eteken rnondtálk el a 
tervezettel k:apcsolJatoo véile
ményü'ket, j,avasl,atulka,t. Erek 
öss=gyűjtése u<báln előbb az 
elnokség, majd a központi 
vezetőség tálrgyalrta és hagyta 
jóvá a végleges szöveg,eit. 

A tava.ly kötött kollektív 

miszerint: ,,Ha a gazdasági 
körülmények lehetövé teszik, 
a kollektív szerzödés egyes 
rendelkezéseinek a dol,goz6k 
ja.vára történö megváltoztatá
sát, azokat felül kell vizsgál
ni". E:zit támasntja aJá az a 
tény, h<>.gy a válto2Jás min
den pontja kedeveool:>b a dol
gozök!I"a, mint az eredeti volt. 

Moot nem ttérünJk ikli a váll-
1\lozáook;m., te!kimltebtel arnia, 
hogy a 1köz;p0111ti vezetőség 
hiaitáJrc:rz:a,ta szel1il1Jt az újságon 
lrereratül részletes :ma,gyara
zatot !kell adni a változások
ról, és az el nem fogadott 
javaslatdk indokolásáróL 

A központi vezetöség ezúto-n 

mond köszönetet mindazok• 
nak, akik a tervezet vitájában 
részt vettek, javaslataikkal, 
észrevételeikkel hozzájárultak 
a függelék kidolgozásához. 

A függelék mellett el!fo
gadta a !központi veootóség a 
MAV-<náll a.llka,lmazott pré
m umrendszereikról, va.lamialJt 
Az év végi ll"é.szesedés :fel
os7!1Jásá,na:k szabálymiásá,ról ké
szülJt .mel:lék1eteket .is. 

* 
Március 26-án a s.za:k.s:rerve-

zet központjában Rödönyi Ká
Toly min.iszterhelyettes, a 

MAV vezérigazgatója és Sza
bó Antal főtitkár ünnepélyes 
külsőségelk klözött aláírták a 

kollektív sz,eraódés függelékét. 

szerződés módosítására elsö- .--------------------------

sorban az év végi nyereségré
szesedés új rendszerű felosz
tása miatt került sor. Szük
ségessé tette továbbá, a vas
úton 1970. március 1-töl be
vezetett bérpolitikai intézke
déssel kapcsolatos változás, s 
az ezzel párhuzamosan folyó 
munkaügyi ínté2Jkedés. Új a 
függelékben a srocialisiba bri
gádok elismeriésd és kitünieté
si rendszerében törté.n.t vál'to
zásdklkal kapcso1aitos rész is. 

Tulajdonképpen a kollelctáv 
szerződés 75. §-a L bekezdésé
ben ,rögzített joguk.1<.al élrt;ek 
az aláírók a módooítás S01rán, 

Jubileumi munkaverseny 
A békéscsabai pályafenntar

tási fönökség dolgozói hazánk 
felszabadulásának 25., Lenin 
születésének 100. évfordulója 
tiszteletére a szakmai vállalá
sok kiegészítéseként még fel
ajánlották, hogy megtekintik a 
Hadtörténetí Múzeumot, kirán
dulást szerveznek a Dunaka
nyarba és a budai várba. Az 
anyagtakarékosság érdekében 
pedig 2300 oh. sínszeget újból 
felliasználnak. 

A· pályafenntartási fönökség 
szakaszain 47 brigád 418 fövel 
kötött szerzödést. A szakaszok 
egymásközti versenye folya
matos. Hónaponként értékelik 
az eredményeket, s ezeket a 

havonta megjelenő verseny
híradóban közzé is teszik. A jó 
eredményt elért brigádokat az 
úgynevezett szabad- prémium
keretből jutalmazzák. 

Köszöntjük 
hazánk f elszabad ulásánalc 

25. evfordulóját! 

TARTALOMBÖ'l 

Az elm6lt 25 hr• 
emlékeznek 

(2. oldal) 

Meddig Jutottunk? 

(3. oldal) 

Tv-f6rum, 
kamera nélkül 

(5. oldal) 

Az els6 
„lobbantásra" készül 

25 fiatal eJtöernyös 

(6. oldal) 

Négy szocialista or szág 

szakszervezetivezetöinek 

tanácskozása 
MáJrcius 24-25--én Lengyel• 

orszá,g, Cseh.szlová.kia, a Né
met Demokra;t;i;kus Köztársa
ság és Magyararszág vasutas 
szakszervezeteinek képvíselöi 
Budapesten tanácskozást taT
tottak. 

Len.gyelországolt Eugeniusz 
G-rocha!, a vasutas-szakszerve
zet elnölke, és Ka1101 Czapla 
nemzetlközi referens, a szlovák 
vasutas-smks:oor'Vezetet Pavel 
Rehak elnölk, a cseh vasutas
szaiks:oorverellet Rudolf Riha 
titlk.ár a Német Demokratikrus 
Köztársaság szállítási dolgo
zóinatk szakszervezetét Ger
hwrd Kairer titkrár és Herbert 
Stayke nemzetköz!. referens, 
Magyarországot Szabó Antal 
fótitJkár, Gulyás János titkár és 
Kajcsa József, a közgazdasági 
ooztáily vezetője képviselte. 

A részvev5k kölcsönösen tá
jékoztatták egymást szakszer
vezetűk munkájáról, a legfon
tosabb :reladato'król, a vasu� 
dolgozók élet- és mu,nka.körü1-
ményeiről. A kölcsönösen ér
deklő kérdések közül els&or· 
ban a munk!aidó-csökikentéssel, 
a termelékenység emelésével, 
a S?.ociális eJlá>tássall és a bé
rezéssel fQglai1koztak beha
tóan. 

M�podtak abban, hogy 
hasonló tanácskozás,t a jövő
ben rendszeresen t.arta!llak. 

Szépül az állomás 
környéke 

Tapolca állomás már el sem 
képzelhető a szomsredságá
ban lévő !kiiserdó nélkül. A jó 
levegőt árasztó Pe,(ifi-liget 
egy ikellemes sétahelye� vo
nat.okra várakozó uta�fnak, 
egyben feledteti az érkező-in
duló utazóközönséggel a zajos, 
néha még korlll06 állomásit. 

Ki& oázis ••• Az utóbbi idő
ben nem sokat törödtek vele. 
Elburjánzott a bokor, a cse
mete/a. Az öreg fák kidóltelc, 
sokszor veszélyeztették a ro
manttkát keresö járókelöket. 

Mi vasutasok is lépéseket 
tettünk ez ügyben. A városi 
tanács meghallgatva a pana
szokat, munkához látott. Szor
gos kezek szépítik, nyírják a 
fáikat, bokrokat. Parkíroznak, 
szépítik a kiserdőt, Tapolca 
vasútállomás tősromszédságát. 
a ligetet. 

· 

•• 

Uienel 2000-re 
A Tapolcai Vontatási Fönök• 

ség dolgozói a szociali.sita bri
gádok kezdeményezésére úgy 
határoztaJk, hogy üzenetet kül
denek 2000-re, amely tarrtial
mazza a fűtőház egész történe• 
tét, a felszabadulás után elért 
sikereket, küzdelmeket A.,. 
üzenetet a fiítöházi emlékmtl 
talapzatába ünnepélyes külsö
ségek között falazzák be. majd 
a fiítöháci parkban magyar és 
szovjet katonai alakulatok em

lékfát ültetnek a váTos felsza.
badulásának \ 25. évfordulója 
emlékére. 
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Az elmúlt huszonöt évre e1nlékeznek 
Beszélgetés Gyócsi Jenö elnökkel és P!inti Béla alelnökkel 

Hazánk felszabaduZásának 25. évfordulóján ünnepli negyedszázados fennállását a Vasutasok Szakszervezete is. Két alapító tag - Gyócsi Jenö, szakszervezetünk elnöke és Pántí Béla elnök - szívesen emlékeznek vissza a nehéz időkre. A MAV Vezérigazgatóság osztályvezetői szobájában a kényel
mes karosszékekben ülve kérdésem hallatán mindketten el• merengtek. 

- A vasutasok szervezke
dése már a felszabadulást 
megelózően elkezdódött 
kezdi a beszélgetést Pánti Bé
la. - Néhányan kommunisták 
felkerestük Peyer Károlyt, 
hogy tegye lehetövé a vasuta
soknak sZ!llkszervezetben való 
tömörí t.ését. 

- Az ltszaki és I&tvántelki 
Főmúhelyből, valamint a Du
nakeszi Jánnújavltóból mint• 
egy 500 vasutas kapcsolódott 
be a vasasszakszervezet köz
lekedési tagozatának munká
jába. 

Milyen célkitűzéseik 
voltak akkor? Mosolyodik el 
Pánti Béla, mint aki furcsa 
válaszra készül 

- Célikitűzéseink alig vol
tak. A szervezkedés legfel
jebb arra volt jó, hogy az ille
galitásban levó kommunisták 
részére egy legális szervezetet 
hozzunk létre. Nem sokiá.ig 
örülhettünk azonban ennek a 
lehetóségnek sem, mert a le
tartóztatások következtében 
ez a kis tábor is feloszlott. 

Meg alakultak az üzemi bizottságok 
Budán még dörö� a tek munkások, hogy adjunk 

fegyverek, amiJ<:or a vasutasok nekik feladatokat, mozdonyt 
a pesti oldalon már munká- akarnak javítani. Szóval nem hoz láttak, s ezzel együtt 
megszületett a szaksrervezeti is a munkáskéz volt kevés, 
mozgalom is. Illetve a vas- hanem az, amtból építeni kel
utasok szakszervezeti moz- lett volna. galma. Az üzemi bizottságok 
hamarosan oroszlánrészt vál- - A fasiszták mindent 
laltak a munka megszervezé- megtettek, hogy rnegibénít:sálk sében, az élet megindításában. Magyarországon az élet hely-- A különböző pártok kö- reállitását. Amit már nem zött folyó vitáik nem érintet-
ték a szakszerve2l8tet. s így a tudtak elrabolni, azt tönkrre. 
mozgalom teljes erejét az élet tették. A játműjavítóklban 
megindítására, az emberek nemcsak a gépeket, hanem az életkörülményeinek javításá-
ra fordíthatta. A Kommunista eJkészült szerelvén)'llket is 
Párt támogatásával megszer- felrdbóbantottá!k. A Körva.s-út• 

gozott az elleru;ég is. Mégpe
dig nem is veszélytelenül. 
Szálasi kivégzésének idején 
például a jobboldali elemek a 
fiUőhá:zakban sztrájkokat 
szerveztek. Igaz, hogy mind• 
össze egy ...'két napig tartott a 
felforgatók üzemli uralma, de 
ha a kommunisták nem lép
nek kö2Jbe, talá'!l több lk.árt is 
o'.kozlhattaft< volna a zavaros. 
ban ha1ászók. 

- Az Istvá.ntelk! Főmű.. 
he-lyben háromezren voltak 
a tolópadjáráson, s a jobbal· 
dali elemektől felheccelt tö
meg megnyugtatása nem volt 
könnyű. A munk,á,semberek 
azonban itt is megértették, 
hogy kik axz igazi loépviselőik, 
s újból munkálwz láttak. 

- A forint megszület.ése 
után gyorsan javult a hely• 
zet. A szakszervezet bozzálá.. 
tott a bérezési rendszerek ki
dolgozásához, egyre több 
egyenruha és munilraruha ke
rült a vasutasoknak, és el
kezdtük a szociális lé tesi tmé
nyek építését is. A szakszer. 
vezet kapcsolil,tot talált a 
külföldi szervezetekikel is. A 
szocialista szaksrervezeteken 
kívül franciálklkal és a své
de!klkel is sroros kapcsolatba 
léptünk. 

Forradalmi 
korszakot éltünk . . .  

vezett üzemi bizottságok sor tel.e volt vesztegl,ö szerel. De nemcsak az élelem és a 
egyik legjelentősebb fórumá- vények.kel, amelyelcn.ek min.. ruhá2Jkodás ügye fordult jobbvá váltak a felszabadulást den fü,ed,iik kocsi"-'• a.láaiknáz- ra. Megkezdődött az egés7-követő üzemi életnek. ,- ségügyi hálózat kiépítése, a 

A vasutasszakszervezet 

25 éves történetéből 
IV. 

1946. január 19-én jelent I' stázásra. A rendelet elsősor- vészeti szabadiskolák létesül
meg a közlekedésügyi minisz- Lan a politikailag megbízha- tek. 1946. június 2-án nyitot
ter rendelete, mely szerint a tatlanok elbocsátását célozta, ták meg Rákospalotán a kép
vasúthoz való felvételnél ki de a reakció mesterkedése zóművészek első kiállítását. 
kell kérni a szakszerveze: vé- folytán becsületes dolgozókat A kulturális törekvések so
leményét a demokratikus is „B" listára -raktak egyes rában az elsők között emlí• 
megbízhatóság biztosítása mi- tisztogató bizottságok, me- tendő a vasutas zenekultúra 
att. Ettól az idótól a szalt- lyekben a mun�spártok és a fejlesztésében elért ered
szervezet éveken át ellátta a szakszervezetek . képviselőin mény. A szakszervezet kezde
munkaközvet(tói szerepet is. kívül koalíciós alapon, más ményezésére és támogatásával 

A Magyar Közlöny 1946. pártok megbízottai is beke- Budapesten 1945. májusában 
július 25-i száma közölte a -rültek. A szakszervezet sokat megalakult a 60 tagú Vasutas 

/ 
, , d harcolt azért, hogy elsősorban Hangversenyzenekar, majd 8430 1946· M. E. szamu ren e-

azok kerüljenek elbocsátásra, később a 40 tagú fúvószeneletet, amely szerint mindazo• 
h kar. Vasutas zenekarok alakat, akik legalább három évet akik politikailag megbíz atat-

dolgoztak vasútnál, ki kell lanok voltak. kultak a nagyobb vidéki szol-
nevezni az állami -renszeríi A szakszervezet harca nem gálati helyeken is. 
f. t · · t 'l  · f ,. t járt ugyan teljes sikerrel, ize esi osz a y es on.oza sze-

Megalakult rint. Ez annál is jelentősebb mégis említésre méltó, hogy 
volt, mert a Yilág legnagyobb közbenjárásával 1 1  ooo dolgo- a hangversenyzenekar méretű inflációja után 1946. zót mentett meg az elbocsá-
augusztus l-én a kommunista tástól. Sok energiát fordított 1947. március 18-án meg
párt erélyes fellépése alapján a szakszervezet a besorolások- nyílt a szakszervezet 4000 kő
külföldi kölcsön nélkül beve- nál ért sérelmek orvoslására tetes központi könyvtára a 
zetésre :keriilt a forint. A fo- is. Kenyérmezó utcában. Novem
rint megjelenése egyszeriben Az egészségügyi ellátás ja- berben indult útjára a szak
kihúzta a talajt a spekulán- vításában igen nagy szerepe szervezet négy kocsiból álló 
soknak, a nyomor vámszedői- volt annak, hogy 1947 júniu- kultúrvonata. 
nek lába alól. Akadtak, akik sában megnyílt a MAV Kór- A Magyar Vasutas című lap 
ezután a forint vásárlóerejé- ház 25 ágyas szülészeti osztá- betiltása óta a vasutas dolgo
nek lerontására törekedtek. lya, majd a nemibeteg rende. zóknak nem volt legális saj
De a munkásosztály síkra- ló, december 20-án a csecse- tóorgánumuk. A felszabadu
szállt a pénz védelmében : mó- és gyermekosztály. A lást követóen klizvetlenül a 
egymás után alakultak a fo- reumatikus bántalmakban nehéz gazdasági helyzet miatt 
rintvédő bizottságok. szenvedők gyógykezeltetésére nem lehetett szó vasutas új-a BBI rendbehozatta a hévízi ság kiadásáról, bár ez a szak-

A „B"-lista és a harkányi vasut.a.sgyógy- szervezet vezetésének állandó házakat. Felszerelésüket ki- törekvését képezte. Végül is 1946 a'llgusztusá!ban a nép.. egészítette. A vidéki szakor- szovjet katonai parancsnokjóléti min'iszter 4430/1946. sz. vosi szolgálat nívójának eme- ság segítségével sikerült parendelete alapján megtörtént lésére elsóként a pécsi rende- pírt biztosítani, s a szakszer• a baleseti járadék megállapí- lőintézet nyílt meg, 1947, vezet újságja 1945 decemberétása, október 13-án pe<lig a augusztus 15-én. Az 11:szaki és ben Szabad vasutasok és Hacsaládi pótlék egységesítése. az Istvántelki Fóműhelyben jósok Lapja címen megjelenDecembertól bevezették a te- fogászati rendeló létesült. hetett. Egyelóre havonta egymetkezési és a szülési segélyt, A vasutas művésztehetségek szer Jutott el az újság az ol• 1946-ban került sor a „B" kibontakoztatására képzómű- vasókhoz bár az engedély ha-
---------------------------� vi kétsze�i megjelenésre szólt. 

Vasutasnak "lenni mvatás 

1945 februárjában még a ták., s felirobbantottáik. Nehéz 
MAV--kór'ház oovítése, s már 

kömekedéslekkel !közös volt a mllllka volt ezelret a vagono-
futotta idő az üdülésre is. vasuwsok szakszervezete. A kat újra sínre tenrr,ú, hlszen 
Felépű,lt a MÁV bala,t<nt.sza. törekvés azonban már meg- nem voltak cmruinllc, lkéz2Jel, badi, boglári. és füredi iid'ÜilŐvoLt egy öná,lló szakmai szer- emeláklkel kellett a tonnálkat 

alaikításá!M Az 1 je. Számos vasutas (11/ógyk.e- 1 veret meg ' . e_. mozgatni. 
zeltethette .,,nnn.t Ha•d-úszo. ikült. Egyesek úgy vélik, hogy só vasutasszakszel.'Vezeti gyu- .. _,,_ ' 

a szakszervezet csupán az léslt áprilisban szervezték. � E _ , l l 'l kk l 
bos2'Lón. S már futotta erő a 

üdüléssel és külöruböz.ő ked-ekkor a közel százezer fot f_OSJ�lVVe ' erős e e , , e la'ká&'kérdiés megoldására is. számláló vasu.tastábor önálló .A kioombázott vasu.tasollt ré- vezmények elintézésével fog-

A lap mellékleteként 1947 
februárjában jelentette meg a 
Gazdaságos Vasutat, a mai 
Vasút című műszaki, tudomá
nyos l�p elődjét. 1947 máj';• 
sában képes melléklettel bo
vült az újság. 

Az újság Szabad Vasutasok 
és Hajósok Lap� c!_meil 1948. 
június 1-én jelent meg l.tto�
iára. A június 15-i szám mar 
a Közlekedés címet viselte, s 
a vasutasokon és hajósokon 
kívül a közlekedési alkalma
zottak, a gépjárművezetők és 
a szállítómunkások lapja is 
volt. 

szakszervezeti élethez kezdett. A lesoványodótt, a fizikai. s.zére több ezer telket osztot- lalkozik. 
k A feladatuk rendkívül szerte- éhe2ló be- Azonban bizonyos vagyo 

a· gazo· volt. A munka meg- 1ag gyenge, az em tunlk szét. abban, hogy aki közelebbről rekben erős !éleik volt. Erő. · b d .szervezésétől, a iközellátás ja- - Forrad!ilini 'korszalkot él- ismeri Tóth Margitot, a u a-
vításán keresztül a polLtikai sebb, mint bármíJkor azel.ótt. 

tünik akikor. Segithettünlk az pesti területi bizottság gazda-
agitációig terjedt. ÚjJáépítettélk a pályáikat, a 

embereken és vi.táztunk ve- sági felelósét, annak más a 
_ A pártközpontban dol- közellátási nelhézségek. el'lené. lük. A szalkszervezeti rnUillka véleménye. Szakszervezeti 

goztam 46 elején - emléke- re is kijavítottá!k a mozdo- azoniban az évek sorálll elfá- , munkát olyan szívvel és hit-
zik vissza Gyócsi Jenő. nyo!kat, a vagon�kat. S ha rasztott. 1949„ben már én sem tel talán kevesen végeznek, 
Egyszer csak hivatott Rákosi keilett a szaikszervezet és a mint ó. 210 alapszervezet 
Mátyás s közölte velem, hogy Kommunista Párt hívásáiro a bírtam tová•blb, s akikor Sze. 61 568 tagjának intézi ügyes-
én leszek a vasutasszakszer- Pan-latmen:t el,é vanultiak, a.hol gedre kerültem vasútigazga. bajos dolgait. Ezek után úgy vezet főtitkára. A vasúti az aJo/rorí miniszterelnöktől, tónak - mondja Gyócsi Je- érzem, nem kell bizonyítani, munkát jól ismertem, hiszen nó, és még hozzáteszi: - De hogy van elfoglaltsága bőven. azelótt a ferencvárosi pálya- NO{f!/ Ferenctől kértlék szá- amikor megválasztottak el- Ahhoz, hogy önmaga is udvaron dolgoztiam. A szak- mon oors:u,k alalkul,uát. 

nöknek 1967-ben, ismét szí- MANAPSA.G SOKAN AZT meg legyen elégedve tevé-szel'Vezeti munkához azonban _ Persze, az igaz.."<Íghcn vesen válla1tam a megbíza- ffiSZIK, hogy a szakszerve- kenységével, kevés csak a fel-keveset értettem. Sót, beva.1- tartozLk, hogy nemcsak se,g;. tást. zeti munka valamiféle admi- ajánlott energia. Nem véletle-lom, akkor még szakszerveze- tókész emberek voltak. Do!. Lepies György nisztratív tevékenységgé szú- nül fogalmaztam úgy, hogy 

Járták az országot 

ti tag sem voltam. 
. __________________________________________ 

7 
munkájával önmaga is elége-+- det legyen. Meg vagyok arról 

Abba,n az idóben Gyócsi 
Jenő egy vo!Jt a sok közül, 
aki újfajta munkához látott, 
hiszen az onszá.g életének új
jászervezésében a munkáská
derek mindenütt jelentős sze
repet vállaltak, gyakran olya
nokat, amelyet menet közben 
Jrelleüt megtanulniuk 

- A szakszervezeti munka 
számomra mégsem jelentett 
különösebb nehézséget, hiszen 
arról volt szó, hogy kenyeret 
adjunk az embereknek, meg
szervezzük a munkát, lénye
gében a pártfeladatok és a 
szakszervezeti elképzelések 
egybeestek. 

- A sza'kszerv� vezat.ő, 
a fótitk;ár ma ma.gasszintű 
vezetői muna..."át végez. Akkor 
azonban alig ültem az író
asztalom mellett. Jártuk az 
országot, szerveztünk, agitál• 
tunk, műhelyekben, s ha kel
lett az utcán is. Különösen az 
infláció idején sokasodtak 
meg a gondjaink. Szinte na
ponta kerestek meg bennün
ket küldöttségek, nincs éle
lem, nincs ruha, nincs alkat
rész. anyag, panaszkodtak. 
Segíteni kellett eligazítani és 
megnyugtatni. A munkaidó 
reggeltől estig tartott, sokszor 
még éjjel Is. 

- A lelkesedés azonban 
nemcsak a vezetőkben volt 
meg, hanem az emberekben is 
- kapcsolódik ismét a be-
62lélgetésbe - Pánti Béla. -
A vasutasok viharos gyorsa
ságga,l állították helyre a pá
lyákat hozták rendbe a va
gonok�t, mozdonyoka,t. Méf! .. a 
Hoffer traktorg11ártol is ,ot· 

Srokirnondó ember! Ilyen 
kell szakszervezeti bizalmi
nak. Biztos:..n ezekkel a gon
dolatokkal választották meg 
még 1945-ben ilyen tisztségre 
Harter Ferencet, Rákosrende• 
2JŐ állomáson. 

Munkatársai bízta!k benne, 
s nem csalatkoztak. Kezdet. 
ben nem csupán a háború 
okozta borzalmakat kel;lett 
feLedtetní, hanem a régi világ 
örökségétől is meg kellett 
szabadulm. 

Aki ismeri Feri bácsit, bi
zonyítani tudja, hogy amit 
csak tudott, ,.kiverekedte" az 
embereknek. Életében mindig 
az e..TU,berek játszották a fő
szerepet. S néha m•lyen fur
csán fizet az éLet. Mi,közben 
öltözők-ért, melegedókért, az 
emberek ügyes-bajos d-OJ,gaiért 
sza,ladgált, megfeledkezett ön• 
magáról. 

- Minden voltam én Rá,. 
kosrendezón, csak akasztott 
ember nem - mondja kedves 
hwnorral. - Amiikor arról 

Negyedszázadon át 
a közös ügyért 

Portré egy szakszervezeti bizalmiról 

kérdeztem., fel tudná-e sorol• 
ni azokat a létesHményeket, 
amelyeket az ó segítségével 
valósított.a:k meg aá!kosrende
zón, gyorsan készen volt a 
válasszal. 

- Nag:;, dolgokat nem pro
dukáltam. De az>ért sorolom. 
A felső végen egy régi, ro�sz 
kazán helyett új bojlert sze
rezitünk. Az alsó végen, a ti
zes őrhely mellett, a kocsi
rendezóknek tartózkodót ren
deztünk be, ahol nwsakod. 
hatnak, melegedhetnek, tisz. 
tességes k,öriiLmények között 
ehetnek és pihenhetnek. Mun• 
kásszállót építettünk, fürdők, 
öltözök épültek, vagy korsze
rűsödtek az alatt az idő alatt, 
amióta szakszervezeti funkció-
ban vagyok. 

A bevez,etóben azt mondot
tuk, hogy Harter Ferenc szó.. 
kimondó, bátor ember. Ne
hogy vala,ki azt gondolja, 
hogy ezekre a tulajdonságok
ra manapság már nincs szűk. 
ség. Sokszor nemcsak azért 
kell verekedni, hogy a mun• 
katársak jobb körülmények 
között dolgo2Jhassanak, hanem 
arert ls, hogy meg is becsül
jék mindazt, amit ennek ér. 
dekében kapna,k. 

- Sajnos, sok még a fele. 
lótlen, nemtöródöm kolléga. 
Most, hogy munkavédelmi fe-

lelós vagyolk, sokszor azt ta. 
pasztalom, hogy nincs meg az 
a kötelezó fegyelem, amit egy 
vasutastól joa.,gal elvá-rha
tunk. Én nagyon szeretem a 
vasutat. Ezt a munkát nem is 
lehet másként jól elvégezni. 
Eppen ezért mindent megte
srek azért. hogy a társam is 
így gondo1kozzanak. Nem 
könnyű dolog ez sem. Ezt 
elérni sokszor nehezebb, mint 
egy új öltözőt, vagy mosdót 
kiverekedni. Ha �kerül egy. 
egy új emberből jó 1..-asuUMt 
nevelni, akk,or mindig úgy 
érzem, hogy ,nem töltöttem itt 
hiába az é-veimet. 

Miközben ezeket a gondo. 
latokat tollba mondta Feri 
bácsi, eszembe jutott egy 
ugyancsak általa mondott ki
jelentés. 

- Egész életemben az em. 
berek ügyével foglalkoztam, 
közben megfeledkeztem ön
magamról. 

Az igazság kedvéért a21ért 
ide kívániko:llik az a mondat 
is, amelyet búcsúzásikor mon
dott: 

- Az vigasztal, és nagyon 
jóleső érzés, hogy mindig 
megbecsültek. Allarn;lóan ér. 
zem, hogy eddigi munkámról 
sem az emberek, sem a társa
dalom nem feledkezett meg. 

P. R. 

gyóződve, hogy Tóth Margit 
csak önmagától vár elisme
rést azért, amit tesz. úgy 
szokták jellemezni a hozzá 
hasonló embereket, hogy 
nemcsak az eszükkel, tehetsé
gükkel is dolgoznak. 

Tóth Margit annak idején 
nem állást, kenyérkereseti le
hetőséget talált a vasútnál. 
Ennél sokkal többet, amelyet 
talán nem is lehet anyagiak
kal ellensúlyozni. Hivatást. 
Ezt a kifejezést ő használta. 

- Vasutasnak lenni nem 
munkakört jelent, hanem hi
vatást. A vasutat szeretni kell. 

EBBEN A KtT MONDAT
BAN természetesen kimon
datlanul is benne foglaltatik 
a - ember szeretete is. Ember
szeretet nélkül el sem lehet 
képzelni és jól elvégezni azt a 
munkát, amelyet Tóth Margit 
immár 25 esztendeje vállalt. 
Lehet, hogy a felszabadulás 
előtti nehéz sorsa formálta öt 
olyanná, mint amilyen, mert 
tóny, hogy abban a régi világ
ban szellemi inségmunkás 
volt 30 pengőért. Ki tudja, ta• 
lán má-r akkor tudat alatt 
megfogalmazódott benne az, 
hogy az emberek sorsának 
jobbra fordulásáért akar 
munkálkodni. 

tRDEMES LENNE EGY
SZER alaposan megvizsgálni 
azt, hogy 25 éves szakszerve
zeti tevékenysége folyamán 
hány ember sorsán javított, 
segített. amiért az évforduló 
alkalmából ezeknek az P.mbe
reknPk a nevében hadd 
mondjak most -'n kös7nn°tet. 

Pászt Róberi 

Fellendült 

a vasutassport 

A felszabaduil.ást követóen 
a Szabad Vasutasok és Hajó
solk Lapján kívül több, hosz• 
szabb-rövidebb idóközönként 
megjelenó újság volt a 
vasúton. Ilyen volt például a 
Vasutas Ifjúság, a SZIT-lap
ja a kommunista párt irányí• 
�val 1946-ban inrlult meg 
Szombathelyen a Szabad 
Szárnyas.kerek. A Szociálde
mokrata Párt M ,\,V Ozem
szervezes1 Titlkársága 1947. 
február l-én indította be a 
Menetrend című újságját. 

A felszabad-ulás után a 
va,sutas spm i-rányítását a 
szakszervezet központja vette 
kézbe. a Va..mtas Sportköz. 
pont 1946. január 19-én. tör
tént mega.lil,k:u.lásával. óriási 
gondot okozott a majdnem 
teljesen tönkrement berende. 
zések létesítmények hel)'Teál· 
lítása' és a felszerelések pót
lása. A nagy nehmégek elle
nére a vasutas sportolók a 
legtöbb sportágban kiváló 
eredményeket értek �l. 
Vasutas atlétálk, birikózók 
nyert.ék a legtö!)b magyar 
bajnokságot. és az öikölvívók· 
kal együtt ők adták a váloga. 
tott csapatok zömH. Három 
vasutas futballcsapat szerepelt 
ebben az időben az I. osz• 
tályban. 

A nemzetközi spo-rtkapcso. 
latok kiépítését illetően is 
elöliárt a Vasutas Sportköz• 
pont. A felszabadul.ás után 
leirelőször a magyar vasutas 
sportolók vettek fel az érint
kezést a szomszédos államok 
sportolóival. és ellátogattak 
Lengyeiországba. Svájcba, 
Olaszországba, Franci.a.orszá{t. 
ba stb. Ahol megjelentek, 
mindenütt dicsőséget szerez• 
tek a mag1J<1,r vasutasságnak 
és a ma.gya.r sportnak. 1947 
nyarán Magyarországon folyt 
le az Európai Vasutas Labda. 
rúgó Bajnokság, a szakszerve
zet rendezésében. 

(Folytatjuk.) 



19'70. APRILlS 1. MAGYAR VASUTAS 

Meddig jutottunk. 

A magyar vasút 25 éve 
Buda.pest felszabadulása után a fasiszta Németország ka

tonai helyzete tovább rosszabbodott. Pedig Hitier és környe
zete mimient megtett annak érdekében, hogy a Duna vonalá
nál feitartóztassák a szovjet csapatokat. Ebben a tervben 
Auaztria és Dél-Németország védelme mellet>t, jelentős szere
pet kapott a Dunántúl, e(JYTészt mint a védelem előtere, más-
1'é&zt, mint a zalai olajfOTTások bitrtoklásának feltétele. Ennek 
é,,dekében született meg a német hadvezetőségnek az a dön
téae is, hogy a Magyarországon harcoló „Dél" hadseregcsopor
tot megerősíti a nyugati arcvonalról ki:vont 6. SS páncélos 
hadseregget. 

A németek „Tavaszi ébredés" fedőnéven - 1945. március 
6-á:n - 1!4gyszabású páncélos támadásit inditottak a Balaton 
éa a Velencei tó térségében. A cél, a Dunántúl elvesztett ré
szének visszafoglalása volt. A tíz napig tartó heves ütközetben 
a. uovjet katonák az önfeláldozó hősiesség, a legszebb kato
nai erények rogyogó példáinak ezreit szolgáltatták. 

Március 16-án a 2. és a 3. Ukrán Front csapatai, a „Tava
m ébredés" meghiúsítása után támadásba mentek át. Előre
törésüket már a Rába mentén kiépitett védelmi vonal sem 
tudta feita-móztatni. Március végén egymásután szabadulta.k 
fel a nyugat-dunántúli városok, Szombathely, Kőszeg és Sop-
1'0!1, s közben a szovjet csapatok több helyen átlépték az oszt-
1'ák határt .. Aprilis 4-én pedig felszabadult a legutolsó magyar 
települ.és, a magyar--osztrák határ csücskében levő Nemes
medves község is. A Szovjetunió dicsőséges Vörös Hadserege 
1>égérvényesen kiűzte hazánkból a fasisztákat. 

Romokban az egész ország 
· X felszabadUilás után az or
szág romdkhain hevert. A fa
siszlták és magyar ai.nJlrosaik 
fel.mérhetetlen károkat ok=tak 
a nemzetnek. Hazánk fél évig 
hadszíntér Valit, annalk ÖSS2leS 

veresegyh.áz-gödöllői villa
mosvonalak olyan méritélkhan 
elpusztultak, hogy eze.lren a 
vona]ia,]ron a felsővezet.ék új
jáépítésére nem is került sor. 

A:z. ország ezer sebből vér-

ln' kezdödöU a munka, a vasút helyreállítása a felszabadulás 
után 

borzalmaival A hábOl"li okozta 
közvetlen károk azonban el
törpüUek ahhoz képest, amit a 
'Diuzavonuló német csapatok 
múveLtek az ország javaival. 
A vasúti gördülő anyag, gé
pek és egyéb berende7.ések 
nagyrésret; leszerellbélk és :nyu
gatra hurC'0111tá:lc. Ahol eNe 
nem juto1tt idejÜlk, ott a mű
tárgyakat, épületeket aláak
iJázt.álk és felrobban.tottták. 

A vasút vonalhálózatát, a 
lé1lesí1ménye!oot és berendezé-. 
seket, vwa.mmt a járműpar
lkot csaikinem teljesen tönlkre
tattélk. A vasúti hidak 85, a 
Vágányhálózatt 40, a kitérők 
26, az épület.elk 45, az elhurco
lástól megmentett mozdonyok 
61, a személ)llkocsik 56, a te
hertlmcsilk 43 szárzalékia pusztult 
el, illetve súlYoSan megrongá
lódott. Rendkívül súlyos volt 
a puszJtít.ás a táVlközlő és buito
sltóberen.dezésekfb A nagy 
á.llomások közül teljesen el
pl!Slltwt Debrecen, Nyíregyhá
za, Szolnok, Hatvan, Székes
fehérvár és Győr állomás fleil
vételi épillete. Hasz.navehet:et
len volt a vll1amosltott vona
laik felsővezet.éllre. A :ráGrospa
lota-veresegyház.-yáci és a 

(Laczkó Ildikó felvétele} 

zestlt. A vandál pu52ltí1lás lát
tán reményt.elenség, fásultság 
töltötte el az embereket. Az 
élni akarás, a jövőbe vetett 
hit, melyet elsősorban a kom
munista párt �ápláLt az embe
reikben, csaJchamar feWZkere
kede:tt. 

Az élet megindítása, a mun,. 
ka, mindenütt a romok ellta
k:aritásával klezdődött, amely
ben rangra és beos:i'Jtásra való 
tekintet né1kül núndenlki rész;t 
vebt. A felsza,baduilit területe
kien a for�m gyors felvétele 
volt az elsódleg,es feladat, hogy 
a S2l0Vjet katonai szállitnnányX>
lmt és a megélhetéshez szük
séges élelmiszerelret továbbí
tani lehessen. Ezért az első he
te!k!ban jobbára csak az ideig
lenes helyreállitásl'a töreked
tek. A nagyobb hidaik helyett, 
a szovjet hadsereg épített pro
vizórikus, sok esetben tisztán 
fahldialkait. Az első provizóri
kus Duna-hidat, közismert ne
vén a Déli összekötő vasúti 
hidat, a felrobbantás után há
rom hónappal, 1945. március 
25-én, máir üzembe helyezték a 
szovjet mű.szaki alakulatok. 
Pest és Buda !között solkáig ez 
az egyetlen híd jelentette az 
összekötretést. 

,,Arccal a vasút felé!" 
A forgalom bi2Jt.osítása ér

dekében gy,ors munkára volt 
szükség. Ezért nagyon sok he
lyen félre kellett tenni a cél
szerűség és a gazdasá,g)osság el
vét. A tönkrement vasúti pá
lyák kijavításához például 
kiettósvágányú pályákon a má
sodik vágányból, egyvágányú 
pályáknáil pedig az állomási 
mellékvágányokból bizrosítot
tak: anyagot. 

A járművek közül a legna
gyobb hiány a személylrocsilk
ban volt, amely,ek pótlására fe
debt teher4mcsikat rendeztek 
be személyszállításra. M „E" 
kocsik a mellékvonalakon még 
sa.Ws forgallomban volilaik. 

A vasút kulcskérdés vollt az 

ország felszabadílrasa után. A 
Szabad Nép 1945. május 13-i 
száma így ír,t erről: ,, , .. A leg
fontosabb feladat nemcsak a 
kereskedelmi és a közlekedési 
tá,rcán belül, hanem az egész 
népgazdasági é!,et szempontjá
ból, a közlekedés újjáépítése. 
Vasút néllkül nem lehet ellát
ni az ipart, mert ellátása a 
vasút működésétől függ. Köz
lekedés nélkül nem lehet fel
lendíteni a magyar mezőgaz
daságot, mert ez a1'tól függ: el
tudjuk-e látni a falut munka
eszközökkel és gondoskodni. 
tudunk-e az új termés elszál
lításáról ... " 

Egy hét múlva, az MK.P L 
országos pártfrtekez.ilietén -

maius 20-án -, már megszü
letett a jelszó: .,Arccal a vas
út felé!" Ebtől kezdve széles 
könl szervezebtséggel folytató
dott tovább a spontán meg
.kezdett újjáépítő munka. 

A vonó- és von,tatott jármű
vek helyreállítása érdekében a 
műhelyek és a fűtőházak dol
�ói mozgalmat indítotto,k 
500 mozdony és 10 ezer kocsi 
újjáépítéséért. A moz,ga!Jomba 
bekapcoolódltak a magán nagy
üzemek i.s. Az eredmény? 1945 
végéig 562 gőzmozdonyt, 10 
K,aroó-rendsirerú villamos
mozdonyt, 9612 teher-, kruauz
és postakJOcsit, rovábbá 801 
személykocsit építettek újjá. 

A vasúti műhelyek közül az 
Istvántelki és az Északi Főmű
hely 120-120, a debreceni és a 
szolnoki műhely 90-90, az 
utolsónak felszabadu1t szom
bathelyi műhely pedig 60 gőz
mozdony javításáit vállalúa. Az 
erők .koncerutrálása, a hősies 
küzdelem nem maradt ered
ménytelen. Az f:szalti Főmű
hely például június körepéig 
100 gózmoz,diony javításált vé
� el. 

A Budapest-Hegyeshalom 
kazötti villamosított vonal 
helyreállítása a tartJai srenme
dence miatt volt rend!kívül 
fontos. A helyreállítás első 
sza;kaszában - április 30-i,g -, 
a lesz..'tgga,tott felsővezetéket 
mindenütt el.távollították. Ezt 
követően Felsőgalla - ma 
Tatabánya-Felső - és Buda
örs között, egyik vágány fölött 
mei;iketroték a felsóvezaték épí
tésé't. Ez a munlka szeptember 
vég,éig tlanbott, a villamosvon-

tatás felvét.elér-e pedig október 
8-án ünnepélyes külsőségek 
között kerülit sor. 

A központi irányítás mellebt, 
nagy lellresedéssel v�tt új
jáépítés eredményeként a vas
utasok elérték, hogy mire a 
termés betakaTitásra került, 
már „zölduta,t" biztosíthattak a 
kiéhezetit főváros és a vidéki 
nagyvárosok felé robogó élel
miszerszállító tehervonatok
nak. A bu.rgonyas.záwlításm kü
lön f.orclaszerelvényeklet álli
tott be a vasút. Szeptember
ben 13, majd további 4 sze
rel vény smllitotta Budapestre 
a burgonyát. 

Jó! haladt a megrongált 
vasútvonalak helyreállítása is. 
1946 közepe után a nyílt vona
lak ÖSS2JelS hosszához viszonyít
va, már csak 10, az állomási 
mellékvágányoknak 13, a lki
térócsoportok:rna,k pedig mind
össze 9 százalékát llrelJlett !köz
lekedésre al1m.lmassá tenm. A 
862 elpus:mult műtárgyból 
210-et idei.g].enesen, 60 műtár
gyat véglegesen helyreá,llítot
tak, s az a1agu,tJa.k.ait is min.cl 
:rendbehoolták. Ezen a nyáron 
nyíit meg a forgalom számá
ra Tiszafürednél az első vég
legesen helyreállított Tisza
híd. 

Legrövidebb idő alatt a táv
beszélő.. és harangjelzó ooren
dezések:et hozták rendbe a 
távközlő- és biZJtosítóberende
zési szaiksrolgMat do�ói. Jól 
lehet, a rombolás mértéke 
mind a ketttónél nagy V10lit. Lé
nyegesen iLassabban haladt a 
távíróvonial.alk és a bwtosítóbe
rendezéselk helyreállítása. 

A százéves jubileumra talpra állt a vasút 
Hazánkban 1846-ban nyilt 

meg az első gőzüzemű vasút
vonal Budapest és Vác között. 
A fasiszui.k által elpusztított 
vasút a 100 éves jubileumra 
-tialpraáUt, s üzemelt. Talán ez 
volt az első olyan ünnep, me
lyet munkashlrereikllrel is emlé
kerzietessé tettünlk. A tervgaz
dálkodásna való ráit.érés, az el
ső hároméves terv, melyet két 
év és öt hónap a.latt teljesí
tettünk, nemcsalk a háborús 
károk helyreállútásált, ha.nem 
új ""0Ila1a.k építését is ered
ményezbe. 

A vasút reljesít,öképesség{,t; 
növelő beruházásokra és na
gyobb méretű felújítások.ra az 
ötéves tervek során került 
sor. Néhány, aiz első három
éves tervben megkiezdett új 
vasútvonal építése is az e1só 
ötéves tervben fejezódölt.t be. 
Ez,ek a vonailalk � újon
nan lébesírenrlő ipartel.epelret 
láttlalk el vasúti közlekedéssel, 
másrészt meglevő hálózatcikaJt 
kötöttek össze. A normáil. 
nyomtávú vonialak körzül eb
ben az időben épült a Duna
újváros kikötő-Dunaújváros 
Vasmű, a Hejőkeresztúr-Ti
szapalkonya, a Mór-Puszta
vám, a Mezőfalva-Rétszila.s, a 
Környe-Oroszlány és a Ga.l
gamácsa-Vácrá-tót lköz,ötti VIO
nal, hogy csak a jelentéiseblbe-

ket em!Ltsük Az új vonala
kon kívül, több helyen delta
vágánydk lét.esü1tek. 

A vasútvonala!k átbocsátó 
képességének növelése és a 
gazda.ságo& üzemeltet.és' előse
gítése érdekében már az első 
öt.éves tervben napirendre ik:e
rü!Jt a vil.la.mosí1ás 1iolytatása. 
Ebboan az időben a budapesti 
körvasút mellett Budapest és 
Hatvan között került oszlo
pokra a fel.sővezeték. A Hat
van-Miskolc kÖ2lÖtti voooil. 
villamosítása 1957-ben kerz.dó
döUt és 1962-ben fejeződött be. 
&után a Miskolc-Diósgyőr, a 
Miskolc-Szerencs, a Ta.tabá
nya-Alsó--Oroszlány, a Sze
rencs-Nyíregyháza, majd a 
budapest-záhonyi fővonal vil
lamosítása kövebkerett. Jelen
leg a Karoa.g-Debrecen
Nyíregyháza közötti szaikJasron 
do]®oznak a magy,air és a cseh
S2l!ová.1c felsőveziet.élk építők. 
1970. végére a vonal teljes 
hosszában befejeződik a 
munlka. 

A felsza;badulás utáni hóna
pokban klibontakozott mozgal
makat, az 500 mozdonyért és 
10 ezer kocsiért jelszót a hat
vanas években a korszerűsítés 
jelszava váltotta fel. A magyar 
ipar 1960-ba.n megszünroette a 
gőzmozdonyok gyártását. A 
,•il!amosítás mellett e'kikor 

Pusztulás és rom mindenütt 
(Laczkó Ildikó feLvétele} 

bontakozott ki s2Jé!lesebb mé- Ml.omási biztosítóberendezések 
retekben a vasút dieselesíié- alkalmazására .. Jelenleg 55 ál• 
se. A lós- és középteljesítmé- lomás remielkezik elektrodina• 
nyű Diesel-mozdonyokat a 111ikus biztosítóberemiezéssel, 
Ganz-MAVAG állitja elő, a mfg a vonalakon 800 kilomé· 
nagybeljesítményú vonali nie- ter hosszban elektromechani
sel-mozdonyokat külföldön kus és mintegy 500 kilométer 
szerezzük be. Az M61-eseket a hosszban automatikus térköz
svéd NOHAB-C€g!től, az M62- biztosító berendezés üzemel. 
eseket pedig a Szovjetuniótól Fokozatosan lóépül a gyors és 
vásároltuk. megbízható távgépíróhálózat, s 

A villamo.smozdonyok ha2l8i a végrehajtó szolgálatná.1. egy

gyártásának növelését a villa- re szélesebb körben keiiil sor 
mos vonalhálózat nagyairányú 1·ádió alkalmazására. 
bővítése, fejlesmése tette szük- A magyair vasút megújhódá. 
ségessé. A Kandó-rendszerű, sáv.al, töretlen fejlódé.sével, 
fázisváltós villamosmozdonYok együtt jártak azok a változá
már nem feleltek meg a kö- sok i.s, amelyek a vasútasok 
vetel.ményeknek. Helyettük sok életében végbementek. A !eg
kísérlet és tervezés után in- Jelentősebb változás az, hogy 
dult meg az inkább megbíz- olyan társadalomban élünk, 
hatóbb, mint korszetú, 1'30&+- ahol a munkásoszt.ály birto-
1600 lóerős Wara--Leonard- •kolja. a hatalmat, ahol a szo
rendszerú villamosmozilorlyok ciá:fiimus építése a dolgöz6 
gyárlása. E:m a típust 1964-tól emberért folyik. Hazánkban 
felváltottla Európa egyik leg- nemcsak a nép élete, táxsadal
korszeriibb villamosmozdonya, IIli összetétele, hanem a gaz
a 3000 lóerős 140 km/óra ma- dasági és politikai viszonyok 
ximális sebességre alkalmas . is gyökeresen megváltoztak. 
sziliciumegyenirányitós villa- Ez ma már nem jelszó 
mosmozdony, amelyet külföl- mint egykor volt -, hanem 
di licenc alapján,, a magyar maga a valóság, amelynek a 
ipar gyárt a vasút részére. felnőtt nemzedék mellett az if-

A korszerű vontatási ne- júság is élő tanúja. 
mekre va:ló áttérés eredménye- Ma a vrutozásokról a teljes
ként a Diesel- és a villamos- ség igényével szólni képtelen
vontatás évről évre nagyobb ség egy cikk keretében. Né
méreteket ölt. Jól szemlé1teti hány, a vasútasokat érintő sz<>
azt a legfrissebb, az 1969. évi ciális és bérügyi intézkedés
staw.Zibika, mely szerint az ről azonban beszélni kell. A 
összes elegytonnakilométer felszabadulás óta egy sor bér
teljesítményből a gőzvontatás ügyi intézkedésre került sor. 
részesedése 34 4 a villamos- Közülük is kiemelkedik az 
-vontatásé 23,4,' d Diesel-vonta- 1957., az 1964. évi és a legutób
tásé pedig 42 2 százalék volt. bi, az elmúlt napokban meg-

Az állomás\ és vonali ön- valósult bérintézkedés. Ezerukí
működő bizrosíltó berendezések vül számtalan olyan béren ki
felszerelése 194.9-ben kezdődött vüli j�ttatásban is részesülnek 
integra-rends2ierrel. A fejlődés dolgozomk, amely korábban 
egy évtizeden át lassú volt vagy egyáltalán senkit, vagy 
majd a hatvanas évekbe� csak egészen kis réteget érin
meggyorsult. Ez;ekben az évek- tett. Mintegy 120 ezer vasutas 
ben tért<".k át a korszerűbb kap egyenruhát, még nagyobb 
Integra-dominórendszer, s az azoknak a száma, akik munka-
egykÖ2lp011tos nyomógombos -ruha-juttatásban részesülnek. ' Sokan veszik igénybe az üze-

""« .,,~:,·,=" nú étkeztetést. a la!ktanyák.a,t, 
az üdültetést, a kulturális és 
sportlétesítményeket, ame
lyekre évente milliókat lrolt a 
vasút és a szakszervezet. 

A felszabadulás óta több 
mint 1 milliárd forintot fordi
tottunk új szociális létesítmé
nyek, öltözők. mosdók, kórhá
zak, orvosi rendelők, bölcső
dék, napközi otthonok építé
sére. Amit eddig allk:ottunk, 
azért nincs szégyellni valón.'lc, 
bár tudjuk.• hogy sok méig a 
tennivaló. Hogy milyen örök
ség maradt ránk 1945 után, azt 
azok a vasútasok tudják a 
legjobban, akik már az UJ 
vasút újjászület.ésénél is bá
báskodtak. Mert ez a vasút, 
amelyre ma vala.mennyien 
büszkék vagyunk, a romokból 
tápászkodott fel a 100 éves ju
bile1imra és születik újjá a 
125 éves évfordulóra, amelyet 
1971-ben ünnepelünk. 

Oj villamosmozdonyi indU az új egyenruhás forgalmista 

Negyedszázad telt el ha
zánk felszabadulása óta. úgy 
tűnik, mintha tegnap �t 
volna. Ma mégis egy na,gy út 
újabb mérföldkövénél állunk. 
Olyan mérföldkőnél, ahonnan 
- l!isszük -. még gyorsabban 
ju� tovább kitűzött céljaink 
felé. (MTI Fotó - Hadas János felvétele) Visi Fereno 
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Bértömeggazdálkodás a vasuton Negyedszázados 

történelmi dokumentum Közismert kormányzatumc 
közelmúlbban megjelent hailá
rozata, mely 1970. janruáir 1-tól 
lehetővé tette a MAV-náil a 
bért.ömeggazdálkodási rend
lS2ler bevezetését. 

A bértömegga:zxiáilkodás azt 
1elentl, hogy a termelés volu
mene és a termelékenység ál
tal meghatározott éves bártö
m�l többet nem szabad 
felhas7málni, de abból VÍ&S7Ja
tarta.ni sem kelll. A megtalkia
ntott létszámra eső bértö
meg ugyands - a megha,táiro
zott szabályok szera�t - to
v-Jibbl. bérfejlesztésre f<l<l"dí!t
ha.tó. 

A munfcabér-lelhasznalás 
differenciált 

A bárillömeggazdáITlkaclás ter
lnelékenys�t növelő hatása 
- vagyis ,az, hQgy érdemes a.e
gyen a munkaerővel taJmiré
kosik.odni - csak a.'k!kor- via.16-
sulhat � ha a giazdá!Jlkodó 
szet"VEllc. az �tósá.gok és 
ez önállJló el:s2lá.molás.i egységek 
mellett a l�obb 67J:>l�
lati fó.nökségek is közvetle-
111ül, saját maguk giazcltáillk:od
ha,tnaJk a felszatb<aduJJt bérike
ret,ek!ke!!, i1letv,e ainn,a,k jelen,
t& ireszével. Ehhez az szük-
1;ége$, hogy a.z egyes bérne
mekre és munkakörökre ;e
lenleg fenná.Uó á.tlar,béTmeg
kötéseket felotdjuk é& - ahol 
ez lehetséges - az éves bér
tömeget az egység vezető;e ré
lübe átadjuk. 

A � so
:tán �1t.ott munkabér 
:l!e1:használái lehet;ósége ter
mészebeseti dlilierenciált. Más 
mércével !kell. ugyia,n.is mérni 
a műszaki fejleszmés miatt be
követkerett létszámme®baka
ritást és másképpen a =· 
vezés:i � lkövetk.ezté
ben elöállilt válitoz:ást. Nem 
lehet egyenlően mémd. a terv
s-rerú, tervezési i'Illbézkedések
ból adódó léls2Jámm�
tást, ilietve a lét:smmhiányból 
er,edő �1tet�et sem. 

A �odás vég„ 
�jtására kiadott 104791/1970 
1. D. sz. utasítás l!'észletesen 
=ixil:YOZ'Zlaa�
böl. adódó bérfejlesztési. lehe
tóSlégelret. Mirután a műs:z:aikd 
fe� a nép�aságdt je
� oterheli, az e címen 
el.ént megt,akairíltásl csalk 
armyi ÖSS7'€lg h.agyalató a srol
diaiti f� - minl1legy 

20 száml-é!k - amennyi a ma
gasabb szaiklképzettség érté!ke
Lésére �- A fennma• 
ra.dó mi:nt.egy 80 száza.lékos há.. 
nyadot központilag elvonják, 
de a. MAV-nál marad és a 
tárgyévben súlyponti fel
adatok ;utalm4Zására, t,ala
mint a fontosabb munkakö
rökben béTemel-ésként kerül 
felhasználásra. 

A bértömeggazdálkodás 
előnyei 

A �odó egys,ég liénye
gesen többet tehet t.ervszerú 
S2l6rVe'llési :iJnJtézkediéseel: ha 
a 1enret teljesftilk:, a ltermielé
kenység aJaJwlása függvé
nyében60-805rllázal-élkát lk!a,� 
hatjálk v:iss:z,a a tartósan �
t.alk:arífldtt létszám �ek. és 
azt sajá,t ootásköxiben =tha.'t
já,k fel a dolgozók között. Jó
NL szerényebb mértékben 
gazdálkodhat a. helyi vezetés 
B nem tartós létszámmegta,ka
ritás bérével. Ilyen m�
rftás es� - mely a betöl
tet.liem. fu,es á1!ásdk,ból adódrlk 
-, csalk a fell/tebb :ismel'tetett 
� :llele maradhat saját 
haitásk.öroen törflén.ó fielhasz
náMs oél.jálra. 

NQ{l'J lehe<tóséget blztos!t ll 
bértömeggazdálkodás a vezeto 
részére B termel-éssel közvet
lenül össze nem függő munka
ki>1'ökben történ-0 léúzámmeg
takaritás esetén, amikor a 
tervteljes!téstől függetlenül 11 
megtaka,ritott bér 80 százalé
kát kaphatják vissza ci gaz
dá.Lkodó szervek. 

A g'a2ld,áil,kodó egységek ve
mtói temniészetesen csaik aik· 
kor ér:h.etnek el eredményt a 
oortömeggazdálJJrodás segítsé
gével a 'llervek teljesítése, a 
mlll1ika1leml.ellÉ!lrenység növelése 
teren, !ha a �takariltott bér
ből elsősorban a2XJk mU!llika
béret nö�c, aJkilk élenjálr
nalk a termelésben és példa
rnutrutóa.n, fegyelmeretten. dol.
� Az „egyenlősdi" ailap
j'áin történő el=tás káro;; köc 
veb1rezroon ekilrel. 'ámat mind 
a ��-�tffl á �lgozóac szá.:. 
má!ra. A közporutilag elvont 
össnegellc bérpoliltillmi <:élokart; 
S'l'JOlig)áilnalk, és még ugyanab
ban az éviben a vasutas dJOil
gm.ól!c lköwtt fel=tásra ke
rulrook: oéllk:i.tÚ7JéS, vagy egyéb 
béremelés formájában. 

Az emMtett .iranyelvelc fze
!Mt adinalk a2lakból a lehető-

Vidám gyermekek között 
Gyermekrajz-kiállítás a Benczur utcai napközi otthonban 

A n-ermekrajz-kláll.itá.s egy részlete 

A kora tavaszi napsugár ra
gyogja be a MA V Ben�zúr ut
cai óvódájának helyiségeit. 
Kedvésséget s örömet áraszt a 
környezet. 

A tágas, hófehér szobákat 
mint liliputi országban - kis 
s�ékek, asztalok és játékok 
töltik meg. Ilyen, olyan babák, 
mackók között beszélgetnek, 
játszadoznak a kicsinyek. A 
falak tele és tele gyermekraj
zokkal. A g_yermekszobák, 
, agy ha úgy tetszik, tanter
mek rajzait lábujjhegyre áll
,·a nézegetik az apróságok. 
Egy kékszalagos kislány hatá
rozottan mondja, hogy „ez a 
legszebb, mert ezt Karcsika 
rajzolta" - mutat egy ákom
bákom vonásokkal teli rajzra. 

A nevelők is kitettek ma
gukért, nemcsak a jó goado
lat megvalósításával, ha!lem 
az ötletes rendeziéssel is. Az 

(Márton Emese felvétele) 

ország különböző részeiből 
benevező (Debrecen. Szeged, 
Dunakeszi, ll:szaki járműjaví
tó, Szombathely, Miskolc, 
Dombóvár, Hatvan) kilenc 
MA V napközi otthon egy-egy 
rajza, a falra erősített papír
ból csinált vasú ti szerel vény 
egy-egy kocsijából kandiktJ 
ki. A vonat maga mögött 
hagyva az 1945-ös esztendőt, 
éhező, rongyos gyermekeivel, 
és halad 1970 kozmikus raké
tái felé. 

A kiállítás megrendezése, a 
186 rajz elhelyezése, az ügyes 
szemléltetés a Benczúr utcai 
nevelő/e: dr. Galcsik Boldi
zsárné, Tur:i.i Ilona, Gabán Bé
láné, Domokos Jánosné, Per
jési Istvánné, Kovács Pálné 
és néhány apuka: Horváth 
Vilmos, Selley Károly és Lo
vag László érdeme. 

-g. J.-

ségiek:bó!, amelyeket a bértö
me,gg1azdiáJlkodás biztosát a 
vasutas doJ:g0<2:6k számá.na. 
Tudnunk kell ugy11nis, hogy az Huszonöt éve annak, hogy a 
egyes ipa·ri területeken és az Magyar Kommunista Párt 
egyes munkakörökben fennál- központi lapjában, a Szabad 
ló munkaerőhiány eUenére ál- Nép 1945. április 5-i számá
t>alá'"'?s �zámhiányról nem ban, a háború végét jelentő 
beszelhetunk, mert sok he- örömhír jelent meg: Egész 

.;:�;,:...� ......,...,,. ......... ,,. ........ 

JIABADNrP 
lyen létszámfelesle

. 
ggel dolgo-

1
· Magyarország felszabadult/ 

zunk. A �odás De hadd beszéljen erről• a 
es22köz a vezetők kezében, ,,Szabad ország" cím alatt 
hogy a terv:feladatolk eRátá- megjelent írás: 
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[' �.!.�-�ulf Pozson.e.aV&lsHad1 ... : 
sá,ho,z: sruksége; mlllllkaerót 
létszlárnhiány esetében Eilsó
sorban a szolgálati ágaikon 
be1ill tötiténő áit:csoportosítás
sial hlztosítsáik:, de ugyanaikjkar 
lehetőséget nyújt a munilra
tieranelé!kenység növeLésére, 
az ölllk:öl,tség csölk:kerntiésére is, 
mert a „túlzott bizitosítás" 
mumlkaierőben sem enged!hető 
meg. 

Eszköz a munfcafegyelem 
megszilárdításában 

A bértömeg�álkodás 
esz!köm lehet a munkafegye.. 
lem megszilárc!ításánatk Is. 
Olya.-n iégikör megteremtésére 
ad l>ehetóséget, amelyben 
ntn-cs helye fegyelmezetle<n
ségnek, feW.lete$Ségnek, me
lyek legtöbb esetoen a baleset 
elJsődJleqes ok.ad. A becsületes 
mun!ká,iukat szerető vasu� 
ddl,gorok, a vasutasság jó hír
nevének megőrzése érdeké!ben 
mindenit el kell követnünk a 
mun!kafegyelem megsz.:iukdí
tásáért. Ehhez természetesen 
ószinte l,égk,örre, a hiMk és 
eredmén,yek reális elemzésére 
Vl'.tn szükség. A feladatokat 
rie csak újabb rendeletek:keI. 
hanem a munkamorál javítá
sával, a rendeletek helyes 
végrehajtásával, a dolgozók 
közvetlen és helyes irány:ítá
sálval igyelkez.zünk megoldani. 

A bérrorneg-gazdálkodás 
bevezetése során természete
oon szárnolunlk azzal, hogy 
sok •helyen éppen a becsüle.. 
tes dolgozók fogják. kérni -
a párt.. és szakszervereti szer
vek segítségével - az ésszerű 
átcsoportosítAsokat, a l<?tszám.. 
megtakarí tás.sal járó, szerve
zési mtézkedeseket, mert ezek 
eredményét, a bérfe,j'IESZtést, 
ők fogjá!k élvezni. 

Holló Lajos, 
a Vasúti Főosztál11 l. 

ua.kosztáltyának 
veutóje 

„Mragya.rország földjét n,em 
tapossa többé egyetlen terror
legény csizmája sem. Buka
rest, Szófia, Belgrád, Varsó és 
Budapest diadalmas megvlvá
s11 után a Vörös Hadsereg 
Bécs és Berlin kapuit döngeti. 
Most már Magyarország, a 
német imperializmus utolsó 
csatlósa ís végképp kihullt 
Hitler vazallusai sorából. Ha 
négy keserű évszázad nem 
volt elég, hogy megtanuljuk 
gyűlölni a német elnyomást, 
az utolsó esztendóben minden 
magyar megtanulta, hogy mi 
a német iga, 11 fasiszta rab
ság. Az elmúlt esztendóben, 
főleg pedig az utolsó hónapok 
alatt 11z egész nemzet újra 
megtanulta e szavak értékét: 
szabad Magyarország, magyar 
szabadság. 

Szertefoszlott11k 11 rágalmak 
és a hazugságok. Nemzetünk 
saját véres tapasztalatai és 
nyomorúsáH!i árán tanulta 
megismerni az igazi ellensé
get és az igazi barátot. Nem 
volt fÖ1'telem és szenny, me
lyet a magyar reakció 25 
esztendőn keresztül ne fröcs• 
költ volna a Szovjetunióra és 
ma, a háború dúlásait6l szen
vedett népünk a Szovjetunió
ban és a Vörös Hadseregben 
üdvözli a felszabadit6t és 
megváltót. 

s?� ,S:_��� TiMnhaf't>fflt(jJomfterre Y.>n„ak azoróSl.Ok II Stcfz,11$ic.ir&h$töl 
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A Szabad Nép 1H5. április 5-i számának eimoldala 

badulásána.k dátuma jelentf 
a német imperializmussal és 
a belső fasizmussal való vég
leges szakítást. A fölszabadult 
és a háború tanulságlin okult 
népünk soha nem fogja meg
engedni többé, hogy orszá
gunkat még egyszer láncára 
fűzze a német hódító akarat.• 

Itt mutatjuk be a Szabad 
Nép 1945. április 5-i számá
ra készült fényképet, amely 
ma már nemcsak sajtótörté
neti érdekesség, hanem törté
nelmi dokumentum is. 

A Vörös Hadsereg feÍszaba
dította hazánkat katona.ilag a 
német elnyomás alól.. Most 
amikor Hitler vert hadainak't"--------------------------
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���� N·yu 9 díj asok bú e s ú zta t á sa 
magyar földről, köszöntjük a 

.A .M•A,V-Veze'r·1gazgato'sa'gon Vörös Hadseregben azt 11 pá-
ratlan ka.tonai erőt, amely
nek segltsége nélkül népünk 
nem lett volna képes lerázni 
nyakáról az idegen hódító 
igáját, 

••• Az ország teljes felsza-

Az év végi részesedés alakulásáról 
Az 1969-es év a korábbiak

hoz képest bonyolultabb, több 
irányú feladat megoldását kö
vetelte a vasutasoktól. A dol
gozók becsülettel helytálltak 
minden időben. Ennek ellené.. 
re a vasút üzemi eredményei 
elmairadtak. mind a bázi51:.6.l, 
mind a tervezettól. 

A lemaradást, a nyereség. 
kiesést érzékenyen befolyásol
ta a rend'.kívüli téli zord idő
járás, mely a vasutas dolgo
zók.tál áldozatikész, többlet 
munkát ikövetelt, ugyana.kficor 
tekintélyesen emelte a vasút 
költségeit, csökkent teljesít
mények mellett. A dolgozók
nak ebben az idószakban ta
núsított helytállását csak a 

legma.gasabb ;elzőkkel lehet 
illetni. A vasutas szív legyő
zött minden akadályt. Meg
küzdve az elemi erőkkel, a le
hetőségekhez képest fenntar
tották az ország vérkeringését. 

Az üzemi teljesítmények 
valamint a műs:taki-gazclaságÍ 
mutatók - melyek közvetle
nül befolyásolják az év végi 
résziesedés alakulását - a bá
zistól és a tervezettől egyaránt 
elmaradtak. 

Az áruszállítási tonnatervet 
96,6, az árutonnakilométer
terret 98,8, az áruszállítási fu
vardíjbevételt 99,8, a fizetó 
utasfó-tervet 95,8, a fizetőutas
kilométer-tervet 98,1 százalék
ra sikerült teljesíteni. 

A tehervonatok átlagos ter
helésénél 2,2, a tehervonatok 
menetrendszerúségénél 2,28, a 
személyvonatokénál pedig O 51 
százalék volt a lemaradás ' a 
tervezettől. 

Valamelyest javították az 
eredményt a szállító felek ré
szére végzett egyéb szolgálta
tások. 

Az 1969. évi eredmények 
alapján az évvégi t'észesedés
re fordítható összeg 160 mil
lió forint. Ismeretes, hogy 
ennek terhére 1969. decembe
rében béTjutalom címén előleg
ként 21,2 millió forintot kifi
zettek. Maradt tehát felos2lt
ható összegként 142 millió fo. 
rint. Ez 31 millióval kevesebb, 
mint amennyit az 1968-as tel
jesítmények után ta""<lly fel
osztottak. 

A vasúti közlekedés évvégi 
részesedése átlagban 9,3 nap
nak megfelelő bér. A felosz
tás igazgatóságonként, vala
mint szolgálati főnökségen.. 
ként differenciáltan került 
megállapításra az 1969. évi 
eredmények alapján. Az ipari 
üzemek és építési főnökségek 
évvégi részesedése megközelí
tőleg a tavalyi szinten alakult. 

Az év végi Tészesed és össze
ge alatta van az előző éviek
nek az említett okok mia.tt. 
Ezzel pá,·huzamosan helyes 
utalni a vasutasdolgozók 1969. 
évi jövedelemszintjének ala
kulására.. Az egy főre eső glo
bális jövedelemszint 4.6 szá
zalékkal növekedett az előző 
évhez képest a bérfejlesztési 
intézkedések következménye
ként. 

Az 1970. évi gazdálkodás 
eredményeként 17 napnal, 
megfelelő nyereségrészesedést 
terveztek. Reméljük, hogy az 
idén nem ismétlődnek meg a 
tavalyi csökkenést elóidéző 
okok. Arra kell töre.s:ednL hogy 
kedvező időjárási körülmé
nyek között, a meglevő kapa. 
citás maximális kihasználásá
val növeljük a bevételt ho
zó teljesítményeket és csök
kentsük a ráfordítási költsé
geket. 

Rö4önyi Károly miuiszterhely� köszönti a nyugdíjba• 
vonulokat 

Március 18-án a vezérigaz
gatóság tanácstermében 46 
nyugd.íjlxl vonu1't vasutast 
búcsú.ztatot,t bensőséges ün
nepség keretében Rödönyi Ká-
roly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérign:gatója Kö-
szöntőjében kiemelte hogy 
azokat hívták meg erre � 
ünnepségre, akik kiemelkedő
en sokat tettek az elmúlt év
tizedekben a vasút érdekében. 

A vasúti munka méltatására 
Rödönyi Káro1y kiemelte: -
nem könnyű vasutasnak len
ni éjjel-nappal, hófúvásban 
vagy rekkenő hőségben doJ2 
g�ni. Sok helyen meghaladja 
meg a napi munkaidő a nyolc 
órát és könnyebb azoknak 
lesz. akik a jövőben élvezni 
fogják a műszaki fejlesztés ad-

(Laczkó Ildikó fefoétele) 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa több évtize<les 
kiváló, vasúti munkájáért 
több dolgozót kitüntetett. 'i 
Munka ll:rdemrend arany fo. 
kozatát kapta Csillik András 
felügyelő (Jászkisér), az ezfüt 
fokozatot Markó István fel
ügyelő (pécsi igazgatóság), a 
b:onz fokozatot Madár Laj:>s 
főfelügyelő (Győr állomás). 
Pesko Ottó (miskolci igazga• 
tóság), Török Albert (Miskolc 
Gömöri pu.), Valde Béla fő
intéző (Landler járműjavító). 

A konnánykitüntetéseken 
kívül 19-en résusülte:, mi
niszteri. 21-en pedig vezér
igazgatói elismerésben. 

B. L 
ta jobb munkakörülményeket. 1 ____________ _ 

'7" Ne feledjék, hanem le
gyen';k büszkék arra, hogy 
vasu.asok voltak és maradnak. 
mert a 88 ezer főt számláló 
vasúti nyugdíjasokat az aktfr 
dolgozók továbbra is vasuta
soknak tekintik - mondo.ta 
Kérte a nyugdíjba vonulókat, 
hogy ha visszalátogatnal;: 
:'olt szolgálati helyükre, adják 
at tapasztalataikat a fiatalok
nak, kamatoztassák szaktudá
sukat a vasút előtt álló fel
adatok megoldása érdekében. 

Dicséretet 

érdemel 
Március 5-én Abaliget-Go

disa állomáso-k köZőtt egy fa 
rádőlt a távfróvezetékre és azt 
megrongálta. A vonal hasmál· 
hatat1anná vált. Bogdán János, 
a 110-es őrhely pályaőre - 114 
ideiglenesen is - a hibát elhli· 

ritotta. Bogdán János pályaórt 
dicséret illeti. 
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„TV-FÓRUM'' KAMERA NÉLKÜL 1945-től napiainkig 

Mit kérdeztek, milyen válaszokat kaptok a MÁV TBÉF dolgozói? Emlékek, képek - ön magunkról 
:f:rdekes és sikeres újítást 

vezetett be nemrégiben a Bu
dapesti Távközlési és Biztosí
tóberendezési Építési Főnök
ség egyik szakszervezeti osz
tálybizottsága: 

ki!szül a fönökség ötéves ter- megfelelően elsősorban a tech
ve, s ebben a szervezési kér- nológiai fejlesztés terén nyí
dések megoldását is megter- lik lehetőség a kibontakozás
vezik. ra. Az ötletek és a tapasztala

· Felszabadulási kiállítás a Landlerb.an 

- Rendszeresen proolémát 
okozott ennél az osztálybi
zottságnál - mondta kérdé
sünkre Mandala István fö
mérnök -, hogy a termelési 
értekezletek nem voltak elég 
eredményesek. Kevés volt a 
hozzászólás, a részvétel is el
maradt a várakozástól. A Tv
fórum adásai adták az öletet, 
hogy lehetőséget biztosítsunk 
a dolgozók nagyobb aktivitá
sára. 

A tanacskozásra 
mindenki eljött 

Egy másik kérdés is bírá- tok lerögzítését segítené. ha a 
lóan foglalkozott a főnökség dolgozók minél nagyobb szám
munkájával: .,A műszaki és ban írnának a szakma lapjai
gazdasági színvonal fejlődését ba, s a továbbfejlödés érdeké
milyen belső és külső körül- ben az eddiginél nagyobb 
mények gátolják?" Ez volt ez- számban tartanMiak elöadást 

zel kapcsolatban az egyik a Technika Házában. Tervpá
kérdés és a másik: ,.A tudo- Jyázat kiírásának a gondola
mány és a gyakorlat ötvöze- tával nem foglalkoznak, mert 
tének harmonikus alkalmazá- a Kiváló Ifjú Mérnök mozga
sával kidolgozott átfogó in- lom, az újítások területe és a 
tézkedési tervet mikor dal- szakmai tervpályázatok egy
gozza ki· a vezetőség?" egy formáját jelentik a tevő

A főmérnöki válasz őszintén leges munkának. 
feltárta, hogy a gátló körül- A kérdésekben számos bí
mények sorában jelentős sze- rálat hangzott még el a kér
repet tölt be a felelősségtudat, désekben, hogy a TBÉF-nek 
a szakértelem és fegyelem hi- miért kell a szükséges fény
ánya. A feladatok kiadása, az másolatokat a, FŐFOTÓ-nál 

Az első szabad negyed52Já
zad történetét - egy üzem 
élet.ének tü'kTében - bemu
tató kiáMítást nyitottak meg 
március 14..én, a Lancl!er Je
nő Ji\rrnúja,vítóban. A kul
túrotthon fekliszitett nagy
termében húsz tablón, 1lretszáz 
fénykép, s az üvegsrekiré
nyekben el'he!yezett iratok és 
emléktárgyaík meganJilyi 57.e
mélyes élményt elevenítenelk 
fel az elmúlt 25 esztendő ese
ménydús történetéből. Ez ért
hető, hiszen a kiállítás anya.. 
gának javarészt maguJk a dol
gozó:� ad tálk össze a féltve őr
zött e:mil.ékeiJkböl. 

Akiktől rettegtek az urak 
A főmérnök elmondta, hogy ellenőrzés és nem utolsósor- megrendelni, holott egy saját 

a főnökség vezetői biztosak ban a minősítés (értékelés) fénymásoló gép lényegesen A háiború, a fasi2mus vég.
voltak abban, hogy ha a ta- körül hiányosságok mutatkoz- gazdaságosabb lenne. Problé- napjaival indul a kiállítás 
nácskozások előkészítésében nak, s az utóbbi tevékenység maként vetődött fel az az gondosan rendezett, :flilmsze-

A kiállítás egy részlete 
(Gyergyói János felvétele) 

nagyobb teret adnak a do!- az esetek 90 százalékában el egyszerűnek, de mégis nehe- rűen pergő képsora. MLnd'.iárt 
gozóknak, lényegesen haszno- is marad. A külső gátló okok zen megoldható kérdésnek a bejárattól baura, az első Fejér Zoltán, Kúpi K&rory, S7.0vjet katona mosolyog 

sabb értekezletre van kilátás: sorában a bérgazdálkodás, az minősülő bejelentés, misze- vitrinben érdekes dokurnen- Szálwvits Zol.tán, Züay Sán- ránk: ók tanitottáik meg a 

- Ezért szólítottuk fel a anyagellátás nehézségeire rint a szerkesztésben nincs turrnokat láJthatumik. A fasisZ- dor és Sebö Béla. Landler járműjavító ková-
dolgozókat folytatja , utalt, de megjegyezte, hogy ez megfelelő takarítás. A műsza- t,á,k elleni harcok!ban kitűnt Az első tablókon megráw csait a patikógyárlásra. Majd 

hogy névvel vagy név nélkül utóbbi a Szovjetunióból és az ki könyvtár állapota sem fe- Petőfi brigád e,gytik ta,gj.á:na� lrepsor. Szétlőtt mozdonyolk, ünnepi pi.llanatképek: a 

helyezzék e1 egy gyújtőládá- NDK-ból importált biztositó- lel meg a kívánalmaknak, s a arcképes igazolványa. A kissé kocsik, melyelket a bombálk La.nd!;er Jármű.javító dolgozói 
ba awkat a kérdéseket, ame- berendezési eszközökkel né- valutáért vásárolt külföldi fo- megsárgult pa,pfiron jól ol"l,,a,s_ változtattak óoslklavassá. A az első szabad május elsején, 

lyekre a tanácskozáson vá- mil.eg ellensúlyozható lesz. Iyóiratok nem kerülnek el a ható J'IUi<nncs Lajos neve. Ma főműhely romjai. CsU1paSzon 1945. augusztusában átadjj,fü 

laszt várnak. dolgozókhoz, holott egy külön is az üzem a,ktív d,o/goooja, merednek az égnek a ko- az ezerkétszázadik: dmjavftott 

Ilyen előzmények után a Korszerűbb technológiát műszaki könyvtáros beállítá- múhelybirottsági titkár a má- csiosztáil.y tartóoszlopai. teherkocs:iJt. 

dolgozók részvétele ma.jdnem sával ez a kérdés is mindenki zolóknál. Az első kitüntetések. ,.Sza-
százszázalékos volt. A kérdé- Nagy figyelmet keltett egy kedvére megoldható lenne. Az igazol�ány mellett m,eg,.. 211 ezer lópatkó badság" plaarett az üvegszek-

sek megválaszolása mindenki másik dolgozó kérdéssoroza- Kiss József, a főnö'fcs,ég ve- rá;zó CÍlme _t viselő irat: _.,Inte:; rényben, amit a Magyar 
számára nagy vonzóerőt je- ta is, amely pontokba szedve zetője zárszavában örömmel ��a ,av::,soLwk nevsora . A háiború ütötte súlyoo sebek Va.sutasok és Hajósok Orszá
lentett. A főmérnökön Tdvül a következőkre kért választ: állapította meg, hogy az osz-, Kit�nik be�ole, hogy _az _egy- ellenére is gyorsan tail.pra áalt gos Sza.bad Szaikszervezete 
Bisztrai Dénes mtiszaki töcso- 1. Mi az eligondo1ás arra vo- tálybizottság a kamera né!-

J 
koi: Istvru1:1;elik!i Fomuhely ez az üzem, amely 1945. január adomáinyozott az újjáépít.és

portve�etö válaszolt a gyűjtö- natkozóan, hogy a főnökség kiili „Tv-fórum" bevezetésé-. ;.ll'al menny ire r�tteg� az 10-én szabadult fel, és öt ben kitűnt Lovász József bog
ládában talált kérdésekre. dolgozóinak szellemi energiá- ve! fordulatot teremtett a ter- ontudatoo �'lLilká_;loiktóL A nappal később már kiadták nárnaik. Mellette „Újjáépítési 

Nagy érdeklődés kísérte az ját és szakmai tapasztalatát a melési tanácskozások eddigi n�sorban IS'.llleros ne':.ek: az e1só üzemképes mo2ldonyt érem•· és elismerő sorok Ge-
ú · k ll kt' • dé t rt l fejlődés és az előrelépés szol- Panti Béla (szall=rvez.etunk w· ·· Had dellk 
mla'va
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kezd·:. ró Ernőt.ól Az elli;merés UHz 
P o a os r esre ben Bizonyos hogy ez a mód- = ,_,.,....,. = Jo'�•ef_ nyugdíi·as mu"vezeton· 6k 

aoott váJ.aszt, aimelybem. is- 2. Mi a magyarázata annak, · .. ' a vasúti főosztály doligozója),, • · ·' · 'té eUett 1945 • � �, 

mertették, hogy milyen válto- hogy a vezetés olyan tervpá- szer kozelebb hozza a dol�o- Meggyes Tibor (a feloszabadn.i- :;n�
i.g 

s 11;í; gő:mwz� S2ált, alki a felsza;badulás után 

zások történtek a nyereség- lyázatot még nem hirdetett zókat a vezetéshez, 8 01' an lás után mfinöségi ellenőr'ként 124 személy- és 1021 teherko- la:k.atOSlként részt vett a déli 

felosztási rendszerben. meg, amely alkalmas lenne a rejtett tartalék_okat, is feltá,:, dolgozott a Lan�er,ban). cS<i, valamint 47 egyéb jármű össrekötő vasúti híd újjáiépíté-

„A főnökség munkájával dolgozók ötletgazdagságának amelyekre eddig r.?1':g nem ,s A kövellkezó üve�Y- kijavításával, továbbá 211 sében. Az első élmunikások 
ka 1 :tb , • hasznosítására? gon�oltak. Az elso ilyen ter- ben elhelyezett dollrumentu-pcso a an ugy tunik 3_ A jelenlegihez _ már mel�s! tanácskozás tapas:'ta- mwról azok neveit olvashat- ezer darab lópatkó, 5500 za.b- képei sem hiányoznak a kiál-
hangzott egy másik kérdés -, latai azonban a

,
zt mutatiák, i·ulk, akilk a há·bo·�' .,,,to'-"' la. és 2100 hídcsavar gyártá- litásról. Csupa ismerős arc:· 

hogy v té · · é · mint a kérdések ilyen módon "u u ""' 
h., 

e� 
k
si es szervez s1 

való felvetéséhez _ hasonló hogy_ a d0lgozo�at nemcsak hónapjaiban az új magyar sávaJ: segítették a felszaba.dí- közöttük Pázsiti. Ödön llvkatos. 
1anyossago mutatkoznak. k_ érdesek . felvetésére_ , ·- hranem_ h-"~-�<Y 3. vasu· �-<

pi
't.ő dan- tó csa=+n'•-t .. es' n "---a• ko"•,-_ az ·első Kn�N•tJi..dí""•· munká,, -

Látnívaló;" hogy'a filunkaerő gyakorlatot a vezetőség miért , =•- = 
,-..v-""'", - • ...,. • - --... ,� 

alkalmazása, a gép és az nem folytaJt,obt a múltban is? ?_av��l�.to� benyúJtásara 18
1 

dáráma,k katonáfil<ént a fel- !ekedes újjdszii,l,etését, A do- sok egyike, Simon István ke-

anyag felhasználása gazdaság- A válasz rámutatott arra, osztonozm kell. srebadító csapataik előnyomu- lrumentumok között íme, egy rékkovács, a.ki mint reszo-rt-

talan, a főnökség központi hogy a főnökség profiljának Maros László lását segítettek: GeUéri Dezső, fény!kép, emelYTől há!ram vezet6 nemrég ment nvugdíj-

szervezete túlméretezett, s a i-------------------------------------------------------- ba. 
termelés közvetlen irányításá-
ban egyre kevesebb az arra Az első nÉlüzem"-kitüntetés 
alkalmas vezető. Kérdés, hogy 

f ) . ) ') ,, nehéz keresJt,edel,rrn srolgálait 
a vezetés mikor kívánja vég- A orga m1 szo ga attevo •nv:_.o,� a-.e •-· mel:let,t a w község és a hoz-
rehajtani az elodázhatatlan .&l'b i •Ul �, K m tartozó tanyav.i:Lág fiataljai 
szervezeti változtatást, továb- ÉLÉNK TEKINTETŰ FIA- nemrég KISZ-ti1Jk.árnalk vá-
bá a termelömunka műszaki b _. r· 

k,••-· I és gazdasági eredmén11ének TALEMBER. A divatos oldal- a sza ausa,..•a aa 
lasztot

tá
k 

me
g

. növelése érdekében kidolgo- szakáll egy cseppet sínes hát- ::, -• - Pangott a mo� élet a 

zott főnökségi terv mikor vá- rányára. Komolyságot köl- faJumkiban. Olyan fliatalt keres-
lik ismeretessé?" csonoz az arcnak. Jóllehet tek a vezetők. akinek van né-

Nagyobb felelósseggel 

Mandala István főmérnök 
Válaszában számszerűen is
mertette a termelési adato
kat: az egy főre és egy órára 
vetített termelési értéket, a 
normaórákat és a béralaku
lást. Közölte, hogy a főnökség 
növekedése mellett decentra
lizálásra van szükség, a szer
vező munkát felül kell vizs
gálni, de az erők átcsoporto
sítására csak később adódik 
mód. Az 1970-75. évi idő
szakra terjedően ,-övidesen e!-

semmi szükség megtévesztés- rályság volt, mert beiratkoz- Látnokként jósolta meg. N,,_-

re, mert Gárdos Vilmos, a tam a szegedi Felsőfokú Vas- gyon ide és apám emlékei mi szerveziési, politikai tapasz

Nyugati pályaudvar forgalmi útforgalmi Technikumba, me- mellé illenek Ady szavai: it:aLata, s aki. teki:ntélilyel bír 

szolgálattevője, munkájával lyet sikeresen elvégeztem. Az én apám kopott kabátú, előttük - folytatja a bes?klge-
rövid idő alatt bizonyította Onnan kerültem ide, a Nyu- De nekem új ruhát veszen tésün!ket a raktámak. - Meg-
kellő komolyságát. gati pályaudvarra. kértek, vá!llalnám-e ezt a fel-

S beszél nekem egy szép 
Övé a szó . • • 

Két dologra vagyok büszke adatot, noha tudták, :hogy na-
- folytatja derűsen -, az jövöröl ponta 4 órát utazom munka-

1945-ben születtem. egyilc az, hogy a felszabadu- Szerelmesen helyemre. Elfogadtam a meg-
Apám éjjeliőr volt. Meghalt. lás évében születtem, a másik, _ idézi pontosan a sorokat. bízást. Ma m4r elmondhatom, 
Özvegy anyám nevelt. Az hogy 25 éves fejjel bíznak 
érettségi után a MAV-hoz ke- bennem, és az ország egyik EGY PILLANATRA KÖNY- hogy minden héten Jól sike

rültem. Göd állomásra. Ott nagy állomásán forgalmi szol- NYES LESZ A SZEME, de rült ifjúsági összejövetelt ren-
barátkoztam a vasúti munká- gálattevő lehetek. csak egyetlen pillanatra, s dezünk és most bővítjük a kul-

é aztán megint a magabiztos, . 
val. N hány hónap alatt !etet- Fiatalember, tele vitalitás- az optimista, kedves tekintet turotthonunkat, mert kinőttük 
tem a szakvizsgákat és önál- sal, aki nemcsak a „napos ol- csillog a szemében. a rég!, szúk heJ.yiséget. 
ló forgalmi szolgálattevőként dalt", az élet szépségeit kere- A KISZ-ben ismerkedett 
dolgozom. Csak pünkösdi ki- si és látja, hanem reálisan, na- - ger 

meg menyasszonyával, aki ta-
---------------------------� gyon is reálisan gondolkodik, nítónő a község általános fa-

s dolgozik. A raktárnok iko1áj�lba,n. A napok;bain tartják 

Felavattak a ferencva·rosi 

korszerűsített művelődési 

klubot 
Március 19-én, a MagyaT 

Tanácsköztársaság kikiáltása 
51. évfordulójának előestéjén 
ünnepélyes külsőségek között 
avatták fel az újjáépített fe
rencvárosi művelődési klubot. 
Kellner István, a szakszerve
z�t 1f,ultúrnevelési és sportosz
talyanak vezetöje az átadá,s al
kalmával tartott avató beszé
dében hangsúlyozta: 

- Olyan művelődési ott
honba jöttün,k avatásra, mely 
külsőleg is megszépülve s?.ol
gálhatja Budapest legnagyobb 
vasúti csomópontja közel hat
ezer dolgozójának művelődé
sét, szórakozását. Az a nagy 
társadalmi összefogás, amely 
a dolgozók között rövid Idő 
alatt kibontakorott, meghozta 
eredményét. A szakszervezet 

központi vezetőségének fél
millió forintos anyagi támoga
tása mellett csaknem kétmil
lió forint értékű társadalmi 
munkát végeztek a csomópont 
dolgozói. Ezért a munkáért 
köszönet illeti mi.ndazoka t 
akik segítették a klub átépi� 
tését. modernizálását. 

Az átadás alkalmából dr. 
Turpinszky Béla és Rajna 
András, a Magyar A!lami 
Operaház mű.vészei, valamint 
Veres E:va énekesnő a szn,Jc
szervezet szimfonikus zenek1i.. 
rának közreműködésével szín
vonalas műsort adtak. Ez al
kalommal nyílt meg a Tanács
köztársaság tl�zteletére szer
vezett kiállítás és a vasutas
képzőművészek kiállítá5a is. 

- Anyám, akivel együtt a kéz.fogót, ami.re nagyon ké-
élek - szólal meg ismét -, 
sokat beszélt és beszél ma is Alacsony, fekete hajú, so- SZúl a család. 
a régi nehéz napokról: a lé- vány a]ikaitú fiatalember Szász A munkáitól sohasem félt. 
giriadókról, az örökös halál- Tibor. Hat éve dolgoznk Kecs- Barkácsolás a szenvedélye. 
félelemröl, a pincék dohos le- kemét állomáson, raktárnok. Szolgálat után, a pihenés árái
vegőjérJl, a testet, lelket rá- 1945· februárjálban született, ban kalapácsával, fűrész.éve!, 
zó Tobbanásokról, éhezésról és azon a rui,pon, amikor P!effer gyalujával tirtfi,l)lt á.Jmai+ el-Wildenbrucll SS. vezérezredes ,., 
arról, ahogy sokszor halá- Budapesten megiadita magát a képzeléseit valói,ítja meg. fgy 
los firadtan letámolygott a szovjet csapatoknak. Édennu- készült el az az ötietes 4 ke
pincébe. Talán annak a perc- ja Budatétényben egy bizton- réken guruló hurdól>á.r, így öl
nek és embernek köszönhe- ságos gombapincében húzódott löttek testet a fali és áíH61ám
tem, hogy élek, és hogy anyám meg a bombázások elöl. Csak pák, a cizellált rézlemezek, s 
él, amikor egy szovjet kato- a vajúdás óráföan hagyta el az a díszgyertyák. Ha több ideje 
naorvos segítséget nyújtott. óvóhelyet, hogy életet adjon és pénze lenne, merészebb ál-

Messze kalandoznak gon- születendő gyermekén�,,._� mokat is m�alósítana, mint = Vidonka, a Különös házasság 
dolatai ... Szász Tibor fel.cseperedett, a népi zsenije. 

Ugy látom, érti is meg nem góndos szülők bei.rat-táik a Amikor hosszú köpenyében, 
is összefüggéseiben a múltat Sregedli Vasútforgalmi Techni- szi:káraá@íval belépett a szak
és jelent. Hallott róla, tudja, kiumba. Nagyapja hivatását szervezeti irodáiba, még nem 
de nem érzékeli azt, ami tör- választotta, aki nemrég halt gondoltam, hogy személyében 
tént a ma mindennapos be- meg Budapesten 97 éves ko- nemcsak szerény, jói dolgozó 
hatásai mellett. Neki így ter- rá:ban. ő nagyon sokat mesélt fiatalemberrel taiálkoZJtam ha-
mészetes, ahogy van. T'b" ek f .. oos· , nem érdeke.s sorsú, hamisítat-1 m a us are!.paripá,k- lan, mai fiatallal. A ritka ju-Mély sóhaj szakad ki heló- ról, a végtelenben taláLkozó bileum, a felszabadulás 25 éves 
le. Kár, hogy apám nem ér- ezüstös sínpárokról. Közben évfordulója, mint a diótörö 
te meg! Hogy csak részben két húga született, s a család feltárta életének, múltjána.k é; 
volt részese a mai, megválto- Kaskantyú1ra költözött, s ma Jelenének titkolt, féltve óvott 
zott és szebb, félelemmentes is ott élnek, onnan já.rnak be értékeit. 
életünknek. Pedig hitt benne. mindennap Kecskemétre. A M. F. 

Csoportiképek az első sr.remi
nárium hall.gatóiról, meg 
azokról, akik az e1só üzem[ 
techniikumban tanultaik. 1949. 
május 1.: hatalmas szárnyas
kerékkel díszített teherautó a 
felvonuláson. Először nyerte 
el az „Slüzem" kitüntetést a 
Landler Járműjavító kollektí
vája. ,.Honfogla,l,ás Szabadság
ligeten" címmel elevenfü fel 
az egyilk tabló azt a napot, 
ami'.kor Dunalreszi..alsó köze
lében oksó telkeket kaptak az 
üzem dolgmói. Egy vidám 
epi:zód: dis.znótór a gyárban. 

A műs:ziak.i fejlődés eredmé
nyeiről sem feledlkeztek meg 
a kiállítás rendezői. Az egyi:k 
képen két munkás húzza, egy 
tálja a kis ké:zli.kocsit. A má
sikon - éles kontraszt! -
fürge elektromos targonca fut 
az a lika tresZ€1k!kel. A szociális 
ellátás fejlődését i!J.usztrá,!ja 
többek között az ócs:ka bádog
kanna fölé hajolva ll106dó 
mun.kiás. Ismeretuim. látvány a 
mai ifjúmun,ká.sok elött. Nem 

így a melLette látható felvé
tel, amelyet az egyik korszerű 
üzemi fürdőjii,król készítettek. 

Ne'.léz, de eredményekben 
gazdag negyedszázadról ad 
színes keresztmets2Jetet a 
Land1er Jenő Járműjavító 
felszabadulási kiállítása. Ha
tásáról vallanak az emilék... 
könY\· bejegyzései. Közülük 
csalt egyet idézüruk, a 71 éves 
Kígyóssy Sándor, az üzem 
felszabadulás utáni első mu
helyfőnöklének sorait: 

,.Mint az üzem öreg hiwoo
sa szeretettel gondolok a 
küzdelmes, de szép n,apolmi. 
Boldog vagyok, h-Ogy részeu 
/,ehettem a szocia.lizmus építé
se kezdeti szakaszának. Foly

tassátok ezt a munkát fia,ta.l 
elvtársak, még több odaadás
sal és szeretettel szociali&ta 
Tiazánk teljes fe!.építéséigr• 

L. ,. 



• MAGYAR VASUTAS 

A termekből a szabadba igyekeznek 
a vasutas sportolók is 

Az e lső „lobbantásra" készül 

25 fiata l  e itőernyős 
MOZGALMAS f:LETTEL 

TALALKOZTUNK a napok
ban a Thököly út 41. sz. alatt, 
a MAV Repülő- és Ejtőernyős 
Klubban. A tavaszi zsongás 
a „bátrak sportjában" talán a 
leginkább szükséges dolog, hi
szen sportszerűen csak jó idő
ben érdemes és szabad ejtő
ernyőzni. 

nyú, PTCH-8-as sporternyő
vel gazdagodunk. Ezek ma a 
világ leg;obb, legbiztonságo
sabb e;tőernyőtípusai közé 
tartoznak. Nagyon örülünk 
nekik, és biztosak vagyunk 
benne, hogy ezekkel az er
nyőkkel még jobb eredménye
ket érünk el. Kérjük a Ma
gyar '[asutas szerkesztőségét 
- fejezte be a beszélgetést 
Kertész Zsolt szakosztályveze
tő -, írja meg, hogy nagyon 
várjuk újabb fiatalok, lehető
leg vasutasgyerekek jelentke
zését. Minden hétfőn este 18-
20 óra között itt vagyunk. Alti
nek kedve, tehetsége, bátorsá
ga és nem utolsósorban meg
felelő fizikai felkészültsége 
van, azt szívesen látjuk. 

A tavasz beköszöntése 
egészséges sportéletet pezsdí
tett meg, szinte varázsütés
szer6en. A pályák a Bihari 
úttól Nyíregyházáig az 
elllt!sz országban benépesed tek 
és ez alól nem kivétel a vas
utasok sok-sok sporttelepe 
eem. 

Szentesen például egyfonna 
telkJeeedés6el készülnek a ké
zilabda NB II. nyitányára, de 
a tömegsport eseményei már 
javában tartanaik. A munka
helyi spartakiádok kii.zdel
meit a sakkozók kezdték el a 
leghamarabb - akkor még 
jóluett a fűtött szoba - és 
tlNfldicírt szép vasutassiker 
ailletett. A MA V állomás 
csapata nyerte a versenyt a 
helyi Ml!:K lldrendelltség előtt 
ás f.cY a kitüntető oklevelet a 
YMUtas sa!klksport szentesi 

Kertész Zsolt, az ejtőernyős 
szakosztály vezetője elmon
dotta, hogy azért télen sem 
tétlenkedtek. Tornatermi ed
zéseket végeztek, a sportág
ban rendkívül szükséges el
méleti előadásokat hallgatták; 
átestek a kötelező, különösen 
szigorú orvosi vizsgálatokon. 
Igy jutottak el odáig, hogy 
március 25-én megtörtént az 
első szemle, utána pedig -
Gödöllőn - megkezdődhettek 
az ugrások'. 

· vezetői vehették át. 

A jubileum jegyében 
l!l. ha. már az időjárás me

netének megfelelő teremben 
játszódó tömegsportta,1 kezd-

A BVSC-fiatalok visszakerültek az Ujúsági NB I-be. Jól kezd
tek, 1:0 arányú győzelemmel, majd a Szónyi úti edzőpályán 
fogadták nagy ellenfelüket, a Központi Sportiskola csapatát. 
Az eredmény 0:0 lett, de a fényképen látható BVSC-támadás 

Különösen 20 fiú és 5 lány 
várja nagyon április végét, 
május elejét. trthető, ők a 
klub újoncai, akik első ugrá
suk, az első niigy élmény előtt 
állnak. Még az sem riaszt;a el 
ezeket e lelkes sportembeTe
ket, hogy - a közlekedés ne
hézségei miatt minden 
egyes ugrásért kétszer 4 kilo
métert kell gyalogolniuk ti 
HJ/;V gödöllői végállomásától 
az Erzsébet-parkig és vissza. 

MEGIRTUK. f:S JÖ VER
SENYZÉST KIVANUNK an
nak a 25 fiatalnak, akik áp
rilis végén, május elején elő
ször lobbantják !ti a „selyem
gombát" a fejük fölött. 

majdnem gólt hozott. (Csíkos mezben a vasutasok.) 
(Vedres József felvétele) 

tük a beszámolót, m,eg kell aranykönyvébe Tapoloai említeni a nyíregyházi MA V vasutas ve�yző Csennák forgalom „Rózsa Ferenc • J,m;ef állt Helsicldben, az 
K�Z-i_tlapsze1":�ének �- 1952. évi oLimpián, kalapács-1aliterusz házibaJnokságát is, vetésben az ö1lkari'1tával diamely l?tűn.ő re:1dei:és . mel: szített emelvény legmagasabb l�tt kerult - mint JUbllf:Uinl fokára. Azóta is sok jó hír értömegverseny

. 
- lebonyolít�- kezik a vasutasok sportéletéra: A gy?zelmet Babaely ről és most ezt egy újabbal M,kl6B, a Vil.lamos Vonalfel- talán a leg:fru;sebbel _ ügyel6ség dolgozója szerezte szapórítju'k. meg Pcrpp Zoltán (foTgalom), 

Palumbi Miklós (a vonalfel-
ii.gyelőség), Mihály Gábo„ 
(fOf"galom), Suszter Mihály 
(fo-rgalom) és Szabó Aladár 
(oorwufelügyelőség) előtt. 

De Szentessel, az ottani 
VSC--vel ikezd,tünk, még néhány 
mondat erejéig térjünk visz
sza a szentesi VSC női kézi
La:bdázóihoz. Nagyon lelke
sen, szorgalmasan készübtek a 
rövidesen kezdődő bajnok
ságra. Kiskunfélegyházán és 
Békéscsabán terembajnok
ságon vettek részt és bár 
versenysportról van szó, a 
három csapat indítása azt bi
:t0nyítja, hogy a szentesi 
vasutasoknál a kézilabdázás 
tömegsport. 
• Annak érdekében, hogy 
még többen sportolhassanak, 
nagy terveket szóne'k a vas
utas ikézilabdázók. A Vasutas 
stadion területén szeretnének 
kOTSZeT'Ú kézilabdapályát 
építeni. Szorgalombam, aka
ratban nincs hiány, a társa
dalmi munkát is szívesen 
t1álla.lják játékosok, SZUTko
lók. Ha a szükséges anyagi 
támogatást is megkapják, az 
idei vasutasnap egyik esemé
nye a Szentesi VSC új, bitu
menes kézilabdapályájának 
avatása lesz. 
· Tapolca már régen, 1952-

ben bevonult a magyar sport 

Uj szakosztály alakul 
Az elmúlt év decemberé

ben, a MA V TIAC vezető.. 
ségválasztó közgyűlésén ha
tározait született a tekiesza.k
osztály újjás=vezésére. Kap
ronczai János, a klub elnöke 
is ígéretet tett, hogy a vas
utasok körében népszerű 
sporitág újjáéledését minden 
lehető eszközzel segít1k. Elő
ször is szakértő, társadalmi 
munkát szívesen vállaló szak
osztályvezetőséget kellett ke
resni. Németh Tibor és For
rai András MÁV-dolgozók 
személyében meg is találták. 
A csapatot benevezték Veszp
rém megye bajnokságába és 
amikor ezeket a sorokat ír
juk, már meg is indultak a 
küzdelmek. 

Három, mínusz egy, talián 
így lehet legjobban jellemez
ni B. Nagy Pál, a SzOllnoki 
MAV kitűnő vívója idei rajt
ját. A Szolnok megyei Vívó 
Szövetség ez évi felnőtt, egyé
ni bajnokságán ugyaruis B. 
Nagy Pál nemcsak első fegy
vernemében, párbajtőrben 
szerezte meg a bajnoli4 címet, 
de kardban és tőrvívásban is. 
A hármas siker után remél
hető volt, hogy a magasabb, 

országos szintű versenyeken 
is jól rajtol. 

- Igéretet kaptunk a vas
utasszakszervezettöl és Rödö
nyi Károly vezérigazgató elv
társtól - szólal meg ismét 
Kertész Zsolt -, hogy négy 
darab, csehszlovák gyártmá-

A párbajtőrözők országos, 
tájékoztató jellegű versenyén 
- a budapesti Sportcsarnok
ban - azonban más töritént. 
Az 59 párbajtőröző .között B. 
Nagy már az első fordulóban, 
a selejtezőben elvérzett. Ki
kapott és fgy nem jutott a 
következő fordulóig sem. 
Tudjuk: a vlvás idegsport, a 

legváratlanabb eredménye- 1 
ket is gya:kra:n. p1"odukcíló . 
sporlág. Mégis úgy véliük, a ; 
szolnoki versenyzőnek nem ! 
szabad könnyelműen t,ennie i 

Jobb szociális körülmények 

még e tájékoztató jellegű 
Atadták rendeltetésének Celldömölkön 

versenyeket sem. a 946 fős össz-szolgálati öltözőt és mosdót 

Halmosi a válogatottban 
A magyar futballválogatott 

!körüli - már-már harangot 
f.élre verő - nyugtalan han
gulatot megszüntette részben 
az MLSZ átszervezése, rész
ben az NB mind négy osztá
lyában megindult bajnokság. 
Az új szövetségi kapitány -
Hoffer József sportújságíró 
- bátran, határozott elveket 
szem előtt t.al'.'tva jelölte ki 

Hazánk felszabadulásának 
25. évfordulója tiszteletére 
március 20-án Rödön1/i Károly 
miniszterhelyettes, a MAV ve
zérigazgatója ünnepélyes kül• 
sőségek között adta át rendel
tetésének Celldömölkön a 7,1 
millió forintos beruházási 
költséggel épült új szociális lé
tesítményt. Avató beszédében 
Rödönyi Károly többek között 
a következőket mondotta: 

azt a keretet, amelyből a kö- - Most, amikor felszabadu
zeljövő nemzeti tizenegyét ki- !ásunk 25. évfordulójára ké
vánja ikiala,kftanl. Bátran - szül az ország népe, öröm tölt 
mondottuk és ezt igazolja, el bennünket, hogy jelentős 
hogy számos „nagy név" ma- 01:szágépítési munkánkat a 
radt ki az új szövetségi .klapi- szociális szolgáltatás terén el
tány keretéből. Nem egy ért eredményeinken túl ismét 
azért, mert emberi magatar- lán 1 1 l '  
tásában is többet vár tőlük egy cszemme - ezze a e-

Hoffer József. tesítménnyel - tovább gazda-
Orü!ünk, hogy az új válo- gítottuk. A szombiithelyi igiiz

gatott keretben a kevés „Tégi" gatóság területén levő jelentős 
között változatlanul ott ta- vasúti csomópontok közül el
láljuk Halmosi Zoltán, a sóként Celldömölk állomáson 
Szombat�lyi_ .  Haladás f�,tal, készült el a valamennyi szak
tava_ly _meg u1onc fedezete;1-ek szolgálat dolgozóinak kultúnevet is. Nemcsak labdarugó! 1 • 1 . d • é t k' l '  ·t · pályafutása töretlenségének I ra t, . . 

�in, e� ig ny ie egi_ o 
örülünk, hanem annak is, 1 �!ocialis epulet�. A �armadik 
hogy a végre valóban szigorú otéves terv éveiben tobb szol
er.k:ölcsi követelményeket is gálati helyen létesítettünk 
felállító szövetségi kapitány 
„normájá'!lak" is megfelelt 
Halmosi Zoli. 

ilyen jellegű épületeket, ezek 
�zonban a kapacitás szem
pontjából nem érték el a cell
dömölki öltöző-mosdók nagy
ságát. Most, amikor annak a 
jóle.só feladatnak tesz.ek ele
get, hogy ünnepélyes keretek 
között üzemeltetésre adhatom 
át ezt a korszerű, szociális 
épületet, köszönetet mondok a 
munkákat végző Vas megyei 
Allami f;pítóipari Vállalatnak 
és a terveket készítő Vas m,;!
gyei tanács tervező irodájának 
és azoknak a dolgozóknak, 
akik számunkra e fontos ob
jektum elkészítését munká
jukkal elősegítették. Köszöne
tet mondok továbbá azoknak 
a vasutas dolgozóknak is, akik 
e létesítmény megvalósítása 
érdekében eredményesen köz
reműködtek. 

Ugyanezen a napon még egy 
új épülettel gazdagodtak a 
szombathelyi igazgatóság vas
utasai. Szombathelyen az 
igazgatóság központjában tá\•
közlési - és biztosítóberende
zési székházat, illetve gépi 
adatfeldolgozó székházat avat
tak. 

v. J. 
Felszabadulási kiállítás 

LAKÁSCSERE 

Duna.keszi gyártelepi, 2 kü
lönbejáratú szobából álló Ö6Sz
komfortos I, emeleti, napos, ga
rázshelyes lakásomat elcserélném 
Budapest belterületén l szobás, 
fürdőszobás lakásra. Cím : Hidvé
gi Károly Dunakeszi, Allomás sé
tány 15. 

- Osszeköltöz6k figyelem! El
cserélném 2 szoba összkomfortos, 
(7 helyiségből álló) , telefonos, üvegverandás. kertes szolgálati laká.somat Budapest belterületén le• vő kettő egy-egy szobás lakásra. Cim : Bp. XIV., Szegedl út 74. 11:rdeklődn! lehet: 8-10 óráig a lakáson, vagy a 21-33-as üzeml telefonon. 

A budapesti vas-útigazgatóság kultúrtermében az igazgató
ság fe;lód.ését dokumentáló kiátlitás nyílt. A dokumentativ 
anyagot az igazgatóság dolozói gyűjtötték össze, de segítséget 
adott a Közlekedési Múzeum is. 

A gondosan összeállított anyag átfogó képet ad a buda
pesti igazgatóság 25 éves múltjáról, az újjáépítés éveiről és ti 
vaswthálózat korszerűs!téséTől. 

A szociális és kulturális fe;Zódés bemutatásán kívü.l lát
ható a kiállításon illegális folyóirat, szakszervezeti kiadvány 
többek között Mónus Illés által szerkesztett Szocializmus c'. 
folyó�rat is, amelyet a harmincas években iidtiik ki. 

Herpai Antal 
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Első irányvonat 1945 SZEMÉLYVONAT 1945 

Egy kocsi krumpli, irány: e Rákóczi út és körút sarka. 
- Tessék mondani, merre az étkező-kocsi? 

( Pusztai Pál rajzai) 

19'7ft. APRlt..m 1. 

SZAKSZERVEZETONK 
BALATONKENESEI gyer
meküdülőjébe 2 szakácso/, l 
cukrásd, 15 konyhai segéd
munkást és 12 takarítónöt ke
resünk. Jelentkezni a követ
kező címen lehet személye
sen vagy írásban : Vasutasok 
Szakszen·ezete Gyennek-
üdülője, Balatonkenese 
Udülőtelep. 

- A Lenin-centenárium és 
hazánk felszabadulásának 25 
évfordulója tiszteletére Bé
késcsaba csomópont és Lö
kösháza állom.ás KISZ-alap
szervezete szellemi vetélkedót 
rendezett. A vetélkedón kö
zel 100-an vettek részt. A bé
késcsabai fűtőház dolgozói bi

zonyultak a legjobbalmak. 
- HATVAN ALLOMASON 

és a vontatási főnökségen az 
előző évekhez hasonlóan 
megtartották a Szakma ifjú 
mestere tanfolyam-Ok vizs
gáit. A t1izsgázó fiatalok közül 

Kovács István mozdonylaka
tos és Kovács IX. István vo
natvezető arany fokozatai 
ért el. Oten ezüst, nyolcan 
bronz jelvényt kaptak, öt 
dolgozó pedig dicséretben ré
szesült. 

- Gyula állomás öl szocia
list.a brigádja az ünnep tisz
teletére szerződést kötött 
áruvédelem, szakmai tovább
képzés, munkafegyelem, gaz
daságosság és a szálli tási ton
natervek maximális teljesíté-
se érdekében. öt szocialista 
brigád közül három arany, 
egy pedig az ezüst fokozatért 
küz.d. 

- A MISKOLCI VONTA
TASI FÖNÖKSf:G „Novem
ber 7." szocialista brigádja a 
Vörösmarty Művelődési Ház
ban tartot,ta hagyományoosá 
váló brigádértekezletét. 

- 500 szakszervezeti tiszt
ségviseló tekintette meg 
március 15-én a Thália Szín
házban a Magyar kérdés című 
dokumentum drámát, a szak• 
szerveret lrul túrnevelési és 
sport05Ztálya szervezésében. 

- A jubileum tiszteletére a 
zalaegerszegi pályafenntar
tási főnökség szellemi v�tél
kedőt hirdet. A benevezés fo
lyamatos. A döntőt július 15-
én tartják. 

A szerkesztőség 
üzeni 

Volosinovszld János, Czeglédi 
Sándor Debrecen ; Bodon Géza 
Tápiógyörgye ; Berlasz lstván So
mogyszob ; Bognár Károly. Danca 
Józse! Tapolca; Szücs Ferenc 
Hatvan ; Markos J ózset Zalaeger
szeg; Kalauz Laj06 Szentlőrinc; 
Kiss Károly Miskolc ; Boldizsár 
Gyula Békéscsaba ; dr. Bánk!alvy 
Gyula Szeged ; Kiss Ján06 Székes
:tehérvár: Leveleiket lapunk anya• 
gához felha.sználjl.Ll<. 

Boldizsár Gyula Békéscsaba; 
Ho:ttmann József Veszprémvar
sány; HelmeczJ Istvánné Szabad
szállás; Frik:ker Márton Ojszász; 
Ignácz Sándor, Zolnai István Bp. : 
Leveleiket llleté.kes helyre továb• 
bitottuk. 

A nönapl llnnepségekrol kül• 
dött tudósitásoka.t, leveleket hely• 
hiány miatt közölni nem tudjuk. 

A Hivatalos 
Lapból 

A Hivatalos Lapból a sza.loszer, 
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a követ.kew· 
ket; 

11. szAmból; 103916/1970. 1. B. 
Leltározói és rovancsolól szak
vizsgák újbóll szabályozásárOJ 
szóló utasitás k.legészltése. 

PályázaU hirdetmény a békés· 
csabai, a bodrogolaszi. a kapo._ ... 
vári, a répceszen tgyörgyt és a 
s:oegedi MA V nevel6otthonokba 
történő növendék felvételekre az 
1970/71. tanévre. 

12, számból : 103994/1970. AE.i 
A.T. készletek tárolása, nyilván
tartása és felhasználására vonat
kozó utasítás. 

MAGYAB V &SUTAS 

a Vasut.asolr Szakszervezeté.De• 
lapJa 

Sz.erkesn, a szerkeszM blzotllSIIS 
�erl<esztO: Gul;vA1 Unoe 

FeteJ.68 ,zerkesztö ! Vts, Ferene 
Szerkes,tOség: Budapest VI.. B«-..nczt)r utca u. Telefon Vlirosl ; Ul>-ll"I, OzemJ: 19-'l'I 

Kiac!Ja ee terJesztt a Népazava C...apk.1ad� Vl.ll!lja,. Bud.apern vu„ Rákoez:t 1)1 St. r�teton 221-1118 
FelelO! l<lado: Gllbor MAnon. a Nél>szava f,a !>kiadó V6 llalet 

1gaz1lató:ts CsekkszAmmstám: f5.91f.00t-fl 
Szikra l,,apns,omcla 



A 
prilis 22-e Vlagyimir Iljics Lenin születéséneTc 

100.. évfordu.Z�ja._ Olyan centenárium, amel11 
nemcsak a s„oviet emberek, a kommunisták 
ünnepe, hanem az egész haladó emberiségé. 

Világszerte hatalmas méreteket öltött a készfüödés, 
amelynelc méretei szimbólikus jellegűek, s önmagukban 
is kif_ejezUc Lenin világtörténelmi jele1itóségét, a lenini 
eszmek és a lenini életmű tekintélyét, amely elótt ma 
azok is kénytelenek meghajolni, akik szemben állnak 
Lenin ügyével, 

Az ünnepségek valóságos · tartalma: a leninizmuJ 
idöszerüs_ég�. -�zámu1;-k�a ez a: iinnepl évforduló lénye
ge. A melto unneples 1ellemzoje az, hogy nem választ, 
juk el egymástól Lenint, az embert, s a lenini életmű• 
vet. Ne� szú_!<�tj�k le a lenini eszmék és a lenini gya• 
korlat Jelentoseget, és nem tüntetjük fel jletmúvét va
½tmi n�mzeti 111.arxtzmusnal.. Mai ünnepeinkre az il 
Jellemzo, �ogy_ �erillni tudjuk az üres formaságokat, a 
kultikus d,csoiteseket, ami teljesen idegen méltatlan 
lenne Leninhez, de méltatlan lenne felnött táTsadal• 
munkhoz is. Lenin embeT! közelségbe tudott kerülni a 
m_at koT �mbe;éhez is, Nem merevedett szoboTTá, nem 

::i�l. 
bálvannya, mert egész élete emberi lénye írtózot: 

.. �-92�-ban,_ ötvenedik születésnapján, az öt méltató 
k?,szonto� elol dolgozószobájába menekült, s késöbb 0 
�vetkezoket mondotta: .,Mindenekelótt, természetesen 
ket dologért kell köszönetet mondanom önöknek: elő
szöT mai üdvözleteikért, másodszor, s még inkább azéTt 
mert megkímélte/e a jubileumi beszédektöl. Azt hiszen: 
hogy talán így fokozatosan, persze nem egyszeTre be
vezetjük '.11ajd a _íubileumoknak megfelelőbb módját, 
amely egeszen mas lesz, mint az eddigi szokásos, s re
mélem, hogy a jövőben általában meg fognak kíméLni 
minket az efféle jubileumi ünnepségelctöl. Pártunk most 
esetleg igen veszélyes helyzetbe kerülhet, olyan embe, 
helyzetébe, aki elbízta magát. Ez meglehetósen ostoba 
��gy�nletes és ne·vetséges helyzet. IsmeTetes, hogy po: 
httkai pártok kudarcait és hanyatlását igen gyakran 
olyan helyzet előzte meg, amelyben ezek a páTtok elbi
zakodhattak. Befejezésül azt kh:ánom, hogy páTtunkat 
semmi szín alatt sem juttassák egy elbi=akodott páTt 
helyzetébe." 

M 
á.- nem kötelez benniinket személyes tapin

tat, de kötelez Lenin fenti figyelmeztetése, 
mely nem csupán személyes szerénység. Tia
nem tö.-ténelmi tapasztalatként megfogalma

zott po!Hikai kÖ'l:etelmény. 
A nagy, a koTszakos tetteket emberfelettinek ne

vezzük, azt jelezve, hogy valami rendlcívübi töTté,it, amit 
különösen ki akarunk emelni. Igy emeljülc ki Lenint 
is megörizt•e annak a forrad!!lmárna'k képét, aki min
d\, a forradalmi feladatok forradalml megoldásának 
útját 1cereste, akinek elméleti géniusza a jelenkori vi-
1.ág egész arculatán forradalm! változásokat hozott lét
f'e. Azt a gondoll<odót, aki kidolgozta a tudományos 
kommunizmust, aki a forradalmi materialista dialek
tikát ideológiai-elméleti fegyverré tette, Benne és vele 
méítatjulc azt a foTradalmárt, aki a világ elsö győztes 
szocialista - forradalmának 1:olt vezetője, az elsö prole
táT áll.amnak volt a megalapítója, aki minden tettében 
következetes volt a proletár internacionalizmus zászla
jához. 

ünnepi megemlékezéseink célja lenini módon foly
tatni a lenini életművet. számot1-•etni a ránk liagyott 
eszmei és politikai örökséggel, elöbbre lépni az élet
mű, gyakorlati folytatásában, megvalósításában. 

N
incs felemelöbb és nagyszerűbb dolog. mint 

Lenin Tcövetése, nincs maga.�ztosabb feladat, 

„ 
mint a harc ezért az ügyért, amelynek Lenin 
életét szentelte". (Az SZKP centenáriumi ha

tá1·ozatá bó1.) 
Standovár Tibor 
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Igy készült a Keleti cso11Wpont 
a „kom-munista vasárnapra" 

Még derültségben sem volit 
hiár.y a minap a Verseny llitcai 
kultúrteremben, ahol a Keleti 
csomópont párt- és KISZ-bi
mttsága érlekezletén LándOT 
Ernő, a pártbizottság titkára, 
majd Acs Péterné, a KISZ-bi
zottság t.i tkára ismertette a 
kommunista vasárnap tenni
valóit. A fiatalok. önkíintes 
társadalmi munlcájával idézik 
fel a Lenin-centenárium meg
űn.nepléséTe a „kommunw..a 
szombatok" emlékét, A főnök
ségek vezetői, tömegszervezeti 
funkcicmáriusok sorra jelen
tették be, hogy milyen munka 
végre.;;ét tervezik erre a nap
ra, 

dolgozók soraiban a szervezés 
jól halad. 

BOTOS Árpád, a műszaki ko
csiS2JOI:gálait KISZ-a1aJ)ISZel'Ve
zeténeik szervező titkára el
mondta, hogy vállaljálk a lro
csijavításokat és a kocsLtisztí
tást, itt ugyanis e1kel a segít
ség. 

Zdcsfalvi Győzó, a múszaiki 
kocs.is:wlgálat helyettes főnöke 
bejelen,tette: a létszámhoz vi
szonyítva 25 százalékosnak lát
s.zik a s.rerve:zettség, tehát 

a KISZ-tagok és az idő
sebbek sorából mintegy 
170-175 •ten jelezték, hogy 
kiveszik részüket a ,,kom• 
munista vasárnap" felada• 

taiból. 

hány felvetődött kérdésre, s 
külön is han,gsúlyo21ta: 

a "kommunista vasárnap" 
a legteljesebb önkéntesség 

alapján szerveződik. 
Közölte, hogy a szervezésre 
azért maradt · feltűnően kevés 
idő, mert a ve:rkrigazgatóság 
főooztályán későn adták ki a 
hivatalos !elhívást. 

Maros László 

A Keleti csomóponton 3"76 
fő dolgozott 2445 munkaórát 
1€Zjesítve. Többek közötJt moz
donyjavitási, kaTbantartásí, 
épületbontási és kocsijavítási 
mu11JcáLatokat végeztek el. Dl· 
cséret illeti. őket! ( A szerk.) 

Felve'..ette azt a problémát, ,------------
hogy a szakszolgálati vezetők, 
művezetők és resz.:rtvereitö!;: 

Tartalomból: 

Helyes 
kezdeményezés voii: 

(Z. oldal) 

Akik megbecsüffll 
a fillért.M 

(3. o�a?) 

Emlékezés 

a menetirányítás 

kezdetére 

Levél egy szovjet 
vasutastól 

(f. old4lJ 

Leninre 

emlék�ünk 

(5. oldal) 

Közös erővel 
(6, oldal) 

- Még délelőtt beszélgettem 
Vass Lajos állomás.főnökkel -
mond-la Ördög Kálmán, a pá
lyafenntartás XIV, szakla.szá
nak pályamestere -, s közöl
tem, ho-,.ay szaJcaszunlk elvég,zi 
a régóta vajúdó II'..es torony 
mun.ká1atait, most Alföldi 
László szavo.i alapján megle
petten hallom, hogy az álJo
más „eltulajdonította" tillünk 
e?lt a vállalást, s mi most 
újabb gondok elé nézünk. 

irányftó munkája is dön�ő a 
vasárnapi mun.kia silrere szem
pontjából. Kérdéses, hogy 
munkJí.jlJlkat hogyan lehet el
ST.-ámolni, hogy k,het az ő ki
érdemelt bérük feltüntetésével 
is emruni a csomópont e na
pon teljesített teljes bérös:sze
gét, amelyet majd a sm1idar!
tási alap javára ajánlhatnak 
fel? 

Közlekedési 

úiítási kiállítás 
Vass Lajos mosolyogva is

merte el, hogy „van valami a 
dologban", de azt is közölte -
közbeszólás fonnájában , 
hogy ezt már délelőtt is me,g
bes.zélt&, hogy 

köműves 57.,al(embert a. 
szakasz ;ul, hi.<i:z:en a-bontá
si munkálatok elv�é
nél feltétlenül szükséges a 
munkavédelmi intézkedé
sekben járatos munkave-

zető. 
Végülis ,.elü1t a vihar'' : az 

állomás és a XIV. szakiasz 
megegyez.att abban, hogy közös 
erővel végzi el ezt a feladarot. 

Alföldi László, a Kele'"..i állo
más alapszervezeti KISZ-tit
kára e-gyébként arról is be
szélt, hogy fiataljaik ez.en a 
napon az el<;zórt féktusikókat 
összegyűjfüt és elvégzik a vá
gányok közötti takarítást, 

Vass Lajos áUmnásfónök fel
hívta a figyelmet néhány 
olyan, vállalási lehetöségre, 
amelynek fontos jelentösége 
len.ne: 

- A minap csendes sétát 
tettem a pályaudvar területén 
- mondta. - Azt tapasztal
tam, h.ogy a tél nyarnaival 
még itt is, ort;t is talállrozni le
het nálunk. A balesetveszélyes 
elfekvő fékt'USkók összeszedé
sén túl, a pályatestek alapos 
kitakarításáTa nagy szwkség 
lenne. Egyél>k,é,n,t ígérem, hogy 
a műszaki kocsiswlgálat mun
kájának elóse:gítésére a kocsi
beállítást megszervezzük. 

Kovács Attila, a BBFF fő
nök.e arra tett ígéretet, hogy a 
s:zakasrok téli rongálásain,ak 
javítását elvégzik szolnoki, fe
rencvárosi és az északi vi
szonylat.ál>an. 

Kubinyi Id.a, a Keleti-állo
más üzemmémiil!,e, a KISZ-vb 
ifiúmunlkás titkára. felhív\:i a 
figyelmet : a felajánlásokat 
szombaton lköz-O!jék vele az il
letékese!,, hogy a csomópont 
egégz tervét még vasárnap 
előtt felterjeszthessék az ille
tékeseknek. 

Hazánk !elszabadulásának 
25. évfordulója alkalmából a 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium és a Közlekedési 
Múzeum köz.lek.edési újítási 
kiállítást rendezett, amelyet 
ünnepélyes külsöség"k kazött 
dr. Mészáros Károly minisz
terhelyettes nyitott meg. 

- Az utóbbi ilz évben a 
KPM területén megvalósított 
újítások és találmányok 1 
milliárd forint megtakarítást 
eredményeztek, az úJitók 70 
millió forint újítási díjat kap• 
tak kézhez, A beadott újítá
sok száma 548 e'.lA"r volt, 
amelyből 240 ez.re; va!órltot-
1.ak meg - mondotta többek 
köwtt Mészáros Károly mi
niszterhelyettes, 

A KPM nevében M:íthé 
fstván osztályvezető üdvözöl
te az ünnepség részvevőit, 
majd ezt követően 

80 arany, 6i ezüst és H0 
bronz „Kiváló Újító" jel
vényt és a vele ;láró 
pén:z:jutalniat átad_ták az 

újítóknak. 

A kitüntetettek nevében Foga
r:::s-i Béla aranyérmes újító 
mondott köszönetet. 

ügyes, tetszetős a ínállítás. 

- Április 12-én teljes üzem. 
vitelt vállalunk - jelewtette 
be Nagy László, a Villamos
fenntartá.si Főnökség KISZ
alapszervezetének a titkára. -
Egyaránt elvégezzük a felújí
tási, beruházási, fenntarttsi 
munkálata'.tat. Annak a felis
merésnek a jegyél:>en, hogy a 
szolgáJati főnökségek egymás
ra utaltsága a felnőtte!t mun
káját is szükségessé teszi, mind 
a KISZ-t:igok, mind a felnőtt 

Acs Péterné, a KISZ-biZ'Jtt
ság titkára adott választ né- Figyelmet érdemel Ba.it Bélá

-------------------------� nak, a Dunakeszi Jármújaii-

A kiállítás egy részlete. 
(Wahr János felvétele) 

t6 dolgozójának fü1mtíködJ 
v'llamosfútés.i hőfokszabályo
zó szerkezete, amely a kocsi· 
fülkébe épftve 1 fok differen
ciával állandó értéken tartja 
a kocsi hőmérsékletét. 

A milszakiak hosszan te• 
kintgetik Flile Endre nyugdí
jas főtanácsos ultrahangos 
kocs.itengely vizsgálóját, mely 
Impulzusos visszhangrend
srert alkalmaz · hanghullá
mokkal. A hibahely eltérő 
visszhangja, azaz a hullám
hossz ny•omravezető. 

trtékes és ötletes Kilyén
!alvi Béla mérnök (TBE:F) 
vonatbefolyáMló és él>erSég
ellenórzó '::><>rendezése. \ k'X• 
földön már 'lem új, d'!! �e<n.1-
s.zerében mégis újszerú n1eg
oldás fő jellemzője, hogy a 
mozgó jármű folyamatosan 
kapcsolat�n va.n a vonal jel
zőivel. A jármú berendezé� 
ügyel - a vezetőtól függ„tle
nül - a pályafoglaltságra és 
érzékeli a jelzők parancsait. 

Teh.it eir:, megállj paran
. csot akkor is vé3"J"eba.7' a 
berendezés, ha a vezető 
ilyen, vagy olyan oknál 

fogva nem ténykedik. 

trrekell azt is, ha más jármíi 
va.n a vonat, a menet előtt. 
Megak,adályozza az utolér�t 
és a balesetveszélyt jelentő 
jelző meghaiadást. 

Elsősorban a szakemberek
nek, de az egyszerű szemlélő
nek is élményt jelent a kiállf
tás meg',ekintése, amely Bu
dapesten ll"Uijus 20-lg, vidé
ken pedig az igazgatóság! me
gyeszékhelyeken tekin.thet6 
m.eg. 

Gergely József 

DICSÉRETET ÉRDEMEL 

1970. február 20-án közleke
dett 6337 sz. személyvonat 
Rákosligeten - megállás köz
ben el/:zakadt. A i,on.ato,i uta
zó Szabó lgnác, az :Eszakf Jár
műjavító fiatal dolgozója 
gyors és ügyes muflkái,al 
•zükségl:apcsolást teremtett 
és a vonat T(i1,"id tartózkodá; 
után folytathatta útját, 

Dicséret Illeti a szolgá1at
:,ész, ügyes fiatalembert. 

Horváth Lajos 
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Kitün'tetések TÓNI BÁCSI 

BÚCSÚZIK 
A vasutas szakszervezet 

történetéből 
V. 

A magy� forradalmi munkás-
paraszt kormány klemelkeM 
munkássága elismeréseként Tóth János mOszaki főlntézőt, a szom
bathelyi vontatási főnökség dol
gogóját az 
ALLAMI DfJ' ID. FOKOZATAVAL 
tüntette Id. 

A Népköztámaság Elnöki Taná
csa hazánk felszabadulásának 25. 
évfordulója alkalmából, népünk 
szabadSágáért és a szocializmus 
építéséért végzett eredményes 
munkásságuk elismeréséül a 
MUNKA ERDEMREND ARANY 
FOKOZATA 
kitüntetést adományozta: Benko
vtts Dezső a GYSEV vezérigazga
tójának, dr. 'csanácl! György köz
lekedés- és postaügyi miniszter
nek. dr. Csohány Endre MA V jogJ 
Ugylntézőnek, Gyócsi Jenő, a 
vasutasszakszervezet elnökének, 
• Közlekedés- és Postaügy! Mi
nlsztédum Vasűt! FőO&ZtAlya 
szakosztályvezelőjének. A 
lUUNKA ilRDEMBEND EZŰST 
F'OKOZATA 
kfülnrtetést kaptó.k : Adám Sándor 
a Landler Jenő JármOjavitó üzem 
osztályvezetője, Csamangó Henrik 
nyugcl!jas, Gábor Zoltán a Köz!e
lcedés· és Postaügy! Minisztédum 
Pártbizottságának titkára, Gáspár 
Sándor a MAV Anyaggazdálkodá
s! és Ellátási Igazgatóságának ve
zetője, Patak! Béla a Landler Je
nő JármQJavitó üzem osztályveze
tője. Pánti Béla nyugdíjas, a va· 
sutasszakszervezet alelnöke, 
Pusztai Ferenc a MA v Bevételel
Jenőrzésl, Visszatérítés! és Kár
tédtésl Hivatal vezetője, Szakos 
István a Hámán Kató Vontatási 
F6nölaség vezetője, Tölgyes Lajos 
a Közlekedés- és Postaügy! Mi
nisztérium VIBSŰU F6osztálya szak
osztályvezetője, Felek.1 Pál a 
Kecskeméti MAV Pályafenntartási 
F&nöksé.g vezet.óje1 Bial Berial'fln 
a MA V MlSkolcl Föép!tésvezetli
ség Igazgatási Csoportjának ve
zet6je, Katona Lajos a MAV 
Szerencsi vontatásJ Főnökség ve
zetője, Vanyó János a SzerencsJ 
MA v Vontatási Föntlkség vezető
je, Vargyasi Andor a Miskolci 
MAV Vasúttgazgatóság osztálYfö
nöke, Karf József a MA v Székes
fehérvád Pártbizottságának tit· 
kiára. Moln.1r Géza.. Pu.szt.asz.gbOJ;cs 
állomás menetlrányitóJa, Domon
kos Miklós a M.Av Soproni Von
tatási Főnökség vezetöje, Fekete 
Sándor, Debrecen állomás :f6neke, 
Hajdu Béla a Debreceni MAV 
Vasútlgazgatóság előadója, Jónás 
Imre a Debreceni MA v Vasútigaz
>1atóság os.ztályvez<>tője, Szegedi 
Nándor a DebrecenJ MAV Vas
űtfgazgat.óság vezetője, L'1lcatos 
Ferenc, A Komáromi Vontatási 
FőnökSlég müve:z.etője, Bolcsó Já• 
n<>s, cei;l,éd állomás főnökhelyet
tese, Katkó Elemér Záhony állo
más szb-t!tkára, Pálosi IStván Zá
hony állomás Pártbizottságának 
titkára, Vajda Gyula Bátaszék 
állomás főnöke, Pintér János 
Szombathely MA V Vasútigazga\ó
ság mílszak1 f6elöadója, Geröfl 
Ttbor Zalae<rerszeg állomás vasűt-
6r parancsnoka. 

A Földalatti vasűt építésében 
kifejtett eredményes munkássá
gáért : Sikolya Ferenc mérnök ta
nácsOIS, MA V Tervező Intézet A 
MUNKA 1':RDEl\ffiEND BRONZ 
FOKOZATA 
kitüntetést kapták: Patkovszlcy 
Béla Budapest Józsefváros állo• 
más csoportvezetOje, Sipos Sán
dorné a MA V Utasellátó Vállalat 
tanácsadója, Bagi István Villány 

. állomás Jegyk!adója, Petrák Mi
hály sorompóör, Kecskemét Pít. 
Főn., Erdc5sl György a Szegecil 
M'AV Pályafenntartási Főnök· 
ség raktárosa, Szalados Emil a 
M.,kói MAV Vontatási Fönökség 
müvezetóje, Nagy Lajos Bicske 
állomás vezetője, Beliczld István 

a Debreceni Jl'lAV vasút!gazgató
ság föelöadója. I. Kiss László a 
Debrecent l\iIÁ V Vontatási Főnök
ség mozdonyvezetője, Kovács Ist
ván a Szolnok! Járműjavító Uzem 
főlntézóje, Nagy Imre a Debreceni 
MAV Jármüjavitó üzem kocslLa· 
katosa, BAllnt József a MAV Hat
vani Pálya:tenntartási Fllnökség 
vizv-e7..etékcsoport vezetője. Mol
nár János Balatonboglár állomás 
rnlttárl munkása, JAvor Nándor a 
Szolnoki MA v Járműjavító üzem 
igazgatója, Krojdla Ilona Szolnok 
állomás számviteli vezetóje, Ek
lic� Gyula Dombóvár állomás vo
natvezetője, Kakas József Kurd 
állomás szertárvezetllJe, Mező 
László a Dombóvárt MA V Pá
Jycfenntartást Főnökség vezető· 
Je, Kövád Antal SáTVár állomás 
V"'Zetóje, Oláh Ferenc Veszprém 
állomás íőkalauza, Tóth Ernő a 
szolnoki Jármüjavitó üzem üzem
vezetóJe. 

A Földalatti vasűt épltésében 

kii-ejtett eredményes mU'!likássá
gáért: Bánki Kálmán ellenőr, 
MA V Távközlési és Blztosltóbe
rendezés! I!:pltésl Főnókség. 

Hazánk felszabadulásának =i. 
éves évíordulója alkalmából a 
,,SZAKSZERVEZETI M'1NKA-
�;� JELVI!:NY ARANY FOKO- \ 
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Kálman pol. munkatárs (Szaklsrer- 1 kongresszusát a Vasas-székház lájává és egyidejűleg képvisel-
vezeti Központ) , dr. Tltton Pálné ' j dísztermében. A kongresszu- nie kell a vasutasság minden 
Ugyv1tel ellátó (Szakszervezeti 1 ' son részt vettek a Szovjetunió, jogos gazdasági, kulturális, va-
�&'e��'f2�.��= ��: - 1 Csehszlovákia, Románia, Jugo- !amint politikai érdekeit. 
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szlávia és Ausztria vasutas- Ebben az idöben 215 szak-
Bónis Lajos (GySEV Igazg.J, oo- 1 szakszervezeteinek küldöttei L�. szervezeti helyi csoport és 138 
ma Sándor (Bpest Termett Bizott-

1 
A kongresszus a munkásegy- üzemi bizottság működött. A 
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ség jegyében ült össze, és hitet helyi csoportok irányítása alatt 
kosrendező áll.), Szabári Bertalan I 

tett a Szakszervezeti Világszö- 3169 bizalmi dolgozott, akiket 
(Hámán Kató Vont. Főn.), Város; 1 vetség célkitűzései mellett. az üzemekben q főbizalmiak 
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álla; fogtak össze. 

E'amu (Tapolca Vont. Főn.) , La- kongresszusig mintegy 560 A kongresszus elfogadta a 
csán Ferenc (Szegecl! MAV Mü- Szegen állomás valamennyi millió forintot fordított a köz- szakszervezet alapszabályát, 
�"!1df;�e�ei:� �"is';,�f,

rool
szfi6 dolgozója búcsúzik a nyugdíj- lekedési kormányzat a meg- amely többek között még ki

Ferenc (MJskolc vasútig.), Ari ba vonuló Garamvölgyt Antal- rongált vasút, a lebombázott, mondja, hogy a szakszervezet
rsiván (Debrecen l!:p. Fón.), szik· tó!, az állomás közismert Tóni felgyújtott műhelyek és fűtő- nek rendes tagokon kívül pár
s,a1 József (Debrecen Területi Bi- bácsijától, a példamutató és házak felépítésére, mozdo- toló tagjai is lehetnek, s akik 
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y��=��;�� nyokra, mosdókra, öltözőkre, felvételéről a központi vezető-
recen Déli Pft. Főn.), Mándi Já- fürdőkre, laktanyákra. Bizto- ség dönt. 

é N 1r háza áll J á brigádja, melynek oktatója, 
���éb�t Y

(K;i�svár vo'nt.c,siJ�.J: nevelője és segítője volt. Jó sították a vasutasok kedvez- 1947-48 a fordulat éve volt 
BérczJ Lajosné (Keleti Vili. Fennt. munkája jutalmául egy alka- ményes téli tüzelóellátását, a magyar népi demokrácia tör
Fón.) A lommal Kiváló dolgozó okle- sok milliót fordítottak a mun- ténetében. A munkás-paraszt 
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T:o�R:r" véllel, négy alkalommal Ki- kafeltételek javítására. demokratikus diktatúra prole-
kitüntetéseket kapták :  Molnár váló dolgozó jelvénnyel tün- tárdiktatúrává fejlődött át. A 
Lászlóné Ugyvltell ellátó (Szak- tették !ti.  1958-ban a Munka Egy üzem munkásosztály lett a hatalom 
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kizáTólagos birtokosa. aki azon-
KözpontJ , újvári István géokocs1- kapta meg, s 1969-ben a Kt- egy sza szervezet ban bevonja a hatalom gya-
vezetö (Szakszervezeti Központ) , \ váió vasutas jelvényt is kiér- korlásába a szövetségeseit is. 
Sommer Pálné gazdasági Ugyint. 1 demelte � kongresszus kimondotta, Megváltoztak a termelési vi-(Szakszervezti Központ) , Keszei 

1 
. : h aks t k d k á d t6 László csop. vez. (VSZTOJ , Rai- _Jo_  pihenést kivánunk Tóni ogy a sz zerveze ne a e- szonyo·. A népgazdas g ön 

na! Rezső Instruktor (VSZTOJ , bacsinak. mokrácla és a szocializmus is- területein az ipar többsége, a 
Bruckner Károly (GYSEV Ig.), 1 közlekedés, a kereskedelem Csaba Gyuláné (Debreceni Jj. U.), 
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-----------------------------, nagy része a szocialista állam 
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hivatalban A proletárdiktatúra győzel-
Int. Biz.), Halász LaJosné (Deb- mével a szakszervezetek elött 
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n!
pft�·l,:6�:,1tlítJ;• B�ff���: megoldásra váró feladat volt 

recen I!:p. Főn .. ), Szigethy Ferenc- a szakszervezetek helyének. 
né (Utasellátó ü.J, ö. Tatár János• A nyu.gdíjas vasutasok egy tásánál, s e2lt bizony nem egy- szerepének elméleti megalapo-né (Pécs) . Lengyel Mártonné részének már kézbesítették s szer utólag közlik velünk. zása a proletárdiktatúra rend
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)�ái;;�y !8�·-' · Ziegler a többiek is hamarosan meg- Ezért egy-egy ember ah-táját szerében. E feladat megoldásá-
Ezen kívill több száz szakszer• kapjá:k a nyugdíj hivatal le- kétszer-háromszor is elő kell hoz az első döntö lépést a szak-

vezeti tisztségv!selll kapott „Szak• velét, amelyben ez áll: fel- venni. szervezetek 1948 októberében sz
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1i70_ már- Növekvő feladatok tartott XVII. kongresszusa tet-

zése, segltése terén végzett ered- te meg. Kimondotta mindenek 
ményes munkásságuk elismeréséUI cius l·t6! a havi 1600 forint- Evről...évre növekednek a előtt az iparán' szervezkedést. nál kisebb iw<>?egu· ellátás<>- .,, 
�is!��lekedés• és postaügyi mi- kat kiegészítik. 

feladatok. Négy évvel ezelőtt Az üzemekben, intézmények-
.KIVALO VASUTAS még csaGt 70 600 vasutas „sor- ben az „egy i!zem - egy szak-

kitüntetésben részesítette: Váczi A nyugdij hivatalnak Igen sa" volt a kezii!kben, idén ja- szervezet" elve valósult meg. 
Sándor músz. fő!ntézöt (1. Terv- sok dolga volt az elmúlt ne- nuárban már 94 044 emberé. 
gazd. és Masz. Fejleszt. Szakoszt.) , hány hónapban, hiszen az volt A változó jogszabályok, s a 
�;�;.i�s��

ly
sz�i�Í:.relügyelót a szándékuk, hogy a március felsőbb szervek statisztika 

A közlekedés• és postaügy! ml· végén kézibesítendő nyugdíja- iránti igénye pedig sok külön 
nlszter a kat minden érintett az emelt feladatot is jelent. Bármily zg�ZLEKEDilS KIVALO DOLGO- összegben kapja meg. örömmel is fogadták tehát a 
kitüntetést adományozta: Rózsahe- hivatal dolgozói a nyugdíjak 
gyt György Int. (MAv TBilFJ, emelését, bizony arra is gon-
Kovács József en. (Bp. I!:p. Fön.), Kilencvenezer akta doltak, hogy tudják majd ���hel�
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tó 
mífJ_z. fi.��;,;: 

Február kilencedikén 
ilyen rövid idő alatt me,gálla-

gyös) , Lengyel Imre mém. fől.nt., pita.ni az új összegeket, mi-
PAI József mérn. fllint., Divinyi kezdtünlk munlkához és el- nél kevesebb t.évedéssel, ne
Sándor mém. tan. (MAV Tervező mondhatom, hogy március hogy felesleges bosszankodást, 
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1t m,ny·�::n� elkeseredést szüljön a hrutáro-
m. föint. (Székesfehérvád Jj. ü.). zat. 
Tóth József segédell., Ványa Lász- - mondja BoTbély Sándor hl- A hivatal 82 dolgozója szív-
�l�t.
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Az egészsé,:ügyl miniszter az e v gz e, s a szocia ista 
EGJ':SZSilGűGY KIVALO DOL- helytállását, hivatásszeretetét brigádok helytállása nyomán 

GOZOJA kell kiemelnem núndenek- befejezték ezt a munkát. Per
kitüntetést adományozta: Albert előtt. Több mint 90 ezeT vas• sze, nem gondoktól mentesen, 
�;;;�� �:�; ��v
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M

<��eg'!,':i utas aktáit kellett felülvizs- hiszen Borbély Sándo!' hiva
vasút!,t.J, dr. sturmann Zoltán gálni és értékelni. talvezető szeTint a nyugdíj
orv. f6tan. (Mlsk. Vasűt!g.), P. A Népköztársaság úti épü- hivatalnak sem ártana egy kis 
Tóth Barna csop. vez. (MAV Köz• letben valóban rohammunkát fiatalítás, egy kis mílszaki fej
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oso- végezt.ek. f;v eleje van, S lesztés is j6 lenne, mert a 
A kOlkereskedelml miniszter a ilyenkor sok az új nyugdíjas gyaTapodó nyugdíjasok ügyei
KűLKERESKEDELEM KIVALO is. Közel háromezren jelent- nek gyors és pontos intézése 

DOLGOZOJA keztek igényükkel, s bizony az egyre inkább a korszerű gé
klttintetést adományozta: Tölgyes új rendelkezéseket tekintve, pelcet igényli. A megnöveke
�:l��.!�.\�
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::. komplikáltabb a nyugdíjuk <lett feladatokat ma még meg 
cs. Forgalmi szakoszt.J, dr. ze1ena1 megdllapitása, mint azelött. tudták oldani - lelkesedéssel. 
Károly tan. (11. Keres!,. Szakoszt.J, - A nyereségrészesedést, a De holnap? . . •  S erre is kell 
�!�i�:, �te�l'ii��i�� túlórát mind figyelembe kell gondolni. 
(Debrecen vasűtlg.). vennünk az összeg megállap!-

A közlekedés- és oostaül!YI mi
niszter I\IINISZTERI DICS�RET• 
BEN 142 vasútas dolgozót része-
sített. 

L Gy, 

Mozg6silás a gazdasági 
épitö munkára 

Az üzemi bizottságok szere
pe is megváltozott. A szak
szervezetek alapszervezetei 
!ettek. A gazdasági vezetés 
olyan partnereivé váltak, ame
lyek képesek az üzem összdol
gozói érdekében fellépni. Más
részről támogatni tudták a gaz
dasági vezetést azzal. hogy 
egységes szervezet útján moz
gósították a dolgozókat a nép
gazdasági tervek teljesítésére. 

Sor került az egységes alap
szabály kiadására, a segélye
zés egységesítésére, az önkén
tes tagdíjfizetés bevezetésére. 

A kongresszus középpontjá
ban - az iparági szervezkedés 
mellett - a szakszervezetek 
viszonya az államhoz, a ter
meléshez volt. A szakszerveze
tek fő feladatát a gazdasági 
építőmunkára való mozgósí
tásban jelölte meg. 

A kongresszus jelentőségé
nek megfelelően foglalkozott 
az érdekvédelemmel is. Mint 
egyik legfontosabb feladatot, 
jelölte meg a hagyományos 

érdekvédelmi tevékenység 
folytatását. Figyelembe véve, 
hogy az egyéni szakmai érde
keket egyeztetni kell az össz
társada Imi érdekkel. A kong
resszust követően a vasutas
szakszervezetben is több szer
vezeti változásra került sor. 
Azokon a helyeken, ahol a 
dolgozók létszáma miatt az 
üzemi bizottság a tagságot nem 
tudta megfelelően átfogni, a 
munka jobbá tétele érdekében 
az üzemi bizottságok irányítá
sa mellett múhelybizottságo
kat szerveztek. 

Ugyanebben az időben egyéb 
szervezeti változásra is sor ke
rült. Megszüntették a szaktit
kárságokat és helyettük létre

hozták a központi vezetőség 
i1'ányitása alatt múkcdö osz
tályokat. Az alapszervezetek 
közvetlen lnstruálását a vo
nalfelelősök látták el. 

Az osztályokat munkaterü.; 
letek szerint alakították ki. A 
területi titkárságokat terüleU 
bizottságokká szervezték át, 
ahol egy-egy munkaterületen 
külön reszortfelelősölc dolgoz
tak. 1951-ben a SZOT XVII. 

kongresszusi határozata l!rtel
mében a hajósok és a légiköz
lekedés dolgozói kiváltak 11 
szakszervezetből. Ettől fogva a 
szakszervezet Vasutasok Szak
szervezete név alatt m(íködik. 

A nyugdíjtörvény 

11151. január 1-é-n áttértek az 
egységes, 1,5 százalékos tagdíj
fizetésre. Ezzel egy időben 
megszűnt az 1 százalékos szo
ciális-kulturális alap fizetése. 
Az áttéréssel egy időben folyt 
a SZOT határozata alapján aa 
egységes tagsági könyvek ki• 
adása. Ugyanettől az időtől lé
pett érvénybe az egységes se
gélyezési rendszer is. 

A szakszervezeti tagság ön
kéntessége 1948-ig nem érvé
nyesült teljes mértékben, mert 
a vasúthoz belépő dolgozó 
szinte mechanikusan szakszer
vezeti taggá vált, a tagdíjak 
levonása hivatalból történt. 
1948 májusától előbb csak né
hány nagyobb szolgálati he
lyen, majd december 1-től min
deniitt Tátértek az önkéntus 
tagdijfizetésTe, sőt, 1949. ápri
lis 1-től a nyugdijasok is. Az 
önkéntes tagság bevezetése 
után a taglétszám csökkent 
ugyan, de a későbbiek során a 
dolgozók látva, a szakszervezet 
értük folytatott tevékenységét. 
ismételten emelkedett. 

ETre az id5re esik a társa
dalombiztositási szolgáltatások 
nagyarányú fejlesztése, a dol
gozók fokozottabb bevonása 11 
társadalombiztosítás irányítá
sába. Ekkor bontakozott kJ 
az üdültetési akció, a közét
keztetés, a szakszervezet kul
túrnevelési munkája. Ebben az 
Időben alkották meg a felsza
badulás utáni első nyugdíjtör
vényt a szakszervezetek bevo
násával. 

(Folytatjuk.) 

A közlekedés- és postaügy! ml· 
niszter helyettese. a �t.A v vezér
Igazgatója 148 dolgozónak adomá
nyozotl VEZilRIGAZGATOI DI• 
CSI!:RETET, 

Helyes kezdeményezés volt • • •  
Szocialista brlgádvetélkedö az anyagszerkezelési 

szolgálatnál 

Az Ön igénye szerint 

Készülődés az ifjúsági béketalállrnzóra 
A MAV Landler Jenő Osz

tószertár szakszervezeti bi
zottsága 1969 IV. negyedévé
ben megvizsgálta és tárgyalta 

kozott a Központi SzeTtár 18, 
az Északi Oszt6szertár 5 szo
cialista brigádja is. A vetélke
dő öt témakört ölelt fel. A 
döntő április elsején volt. 
Egy-egy főnökséget öt fős bri
gád képviselt. A versenyből 
az Északi OsztószeTtár csapa
ta ke-riilt kt győztesen. A 
nyilvános döntőn részt vett 
brigádok 2500-2000-1500 
forint jutalmat és belföldi 
üdülőjegyet kaptak. 

• 
A XIV. vasu�-, postás- és 

közilekedési ifjúsági béketa
lálkozót az ország nyugati 
legnagyobb kultúrközpontjá
ban, 1970. június 28-án, Szom
bathelyen rendezzük. Ez a ta
lálkozó felszabadulásunk 25. 
évfordulója alkalmából mér· 
földkő is. Az elmúlt negyed
század új generációja, szocia
lista neveltjei fognak most 
össze, hogy demonstrálják bé
keakaratukat. Az ifjúság célja, 
politikai akarata szocialista 
társadalmunlc fejlődésének UJ 
szakaszában különös jelentő
séggel bír. 

Ezek a már hagyományossá 

vált tárcán belüli ifjúsági ta
lálkorok megismertetik a 
résztvevőket az ország nagy 
k:JjltÚ11központjaival, hiszen 

Budapest, Balaton, Szeged, a szocialista brigádok helyze
Debrecen után most Szombat- 1 tét, a vállalások teljesítését, 
hely történelmével ismerked-

1 
s azokat a problémákat, me

llek a résztvevők. lyek a brigádok életében je-

Ez a találkozó ismét nagy lentkeztek. 

munkát TÓ a szervezőkre. Ér• Helyes volt ez a vizsgálat 
vényesfteni kell a találkozók annál Is Inkább, mert az 
ko1'ábbi tapasztalatait és iga- anyagszerkezelésl szolgálaton 
wdni kell az ifjúság mai igé- belül a Landler Osztószertár
nyeihez. ban indult meg először a szo-

cialista brigádmozgalom, s 
A találkozóra 11 különvonat érezték, hogy ez kötelezi őket 

szállítja a résztvevőket az or- a továbblépésben. 
szág minden területéről. Sike-
renek biztosítéka a megnyil- Az új keresése Indította 
vánuló lelkesedés és eddig őket, amikor hazánk felszaba
végzett eredményes munka, dulásának 25. évfordulójára 

amellyel Szombathely város, szellemi vetélkedőt kezdemé
valamlnt a szombathelyi vas- nyeztek a főnökségen a szo
útigazgatóság vezetői és dolgo- cialista brigádok között. A 

zói segítik a ta.láID{ozó meg- , felhívásra kilenc brigád ;e
szervez.ését. lentkezett. Rövidesen csatla-

A vetélkedő - amelyen 32 
brigád 300 fővel vett részt -
eredményes volt. A gazdasági 
vezetők, mozgalmi szervek 
felkarolták a jó kezdeménye
zést, ami úgy érezzük, hogy 
gyümölcsözni fog, mind a gaz
dasági eredményeknél, mind 
a szocialista brigádmozgalom
ban. 

Szervezünk 
társasutazásokat. 
Biztosítunk szállást, 
étkezést stb. 

Adunk bérbe 
személygépkocsit. 

Esküv6re, névnapra 
és utazásra 
Volán- és Mini-taxik 
állnak rendelkezésre: 

Telefon: 128-.COO, 

Részletes felvilágosítás központi irodánkban: 
VOLAN TOURIST 

Bp. V ., Lenin krt. 98. 
Telefon: 329-393. 
31.C-902. 
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Akik meghecs.ülik a fillért ... Hőnlutlisjelző berendezés 

a Fiizesabony-Misko/c közötti pályaszakaszon 
Sajátként ápolják a közös mozdonyt 

Nevüket hiába keressük 
majd a rövidesen nyilvános
ságra kerülő kitüntetett, kivá
ló csomópontok listáján. Az 
állomás lemaradását Miskol
con sem pótólhatják a vonta
tási többlet te!jesítmé'llyek. 
Mégis azt keU mondanunk: a 
vasút 1969. évi szocialista 
munkaversenyének legjobbjai 

sorában helyük van a miskol
ci vontatási főnökség dolgozói
nak is. 

„Aki á-t mond - mondjon 
b-t is!" - tartja a szólás. A 
vontatási dolgozók eredmé
nyeinek ismeretében ez iga
zán nem gond, hiszen teljesít
ményeik a fenti megáliapítá
sun,k mellett tanúskodnak. 

éverute rni.rutegy 2 rnil!lió kll� 
métert utazik. Amikor a klOlr
szerü munk.aanódszerek,re, a 
sorozatira ve2lénylésre terelő
dött a szó, a,ggodalom csen
dült ki a ha.n,gjá,ból, amint 
megjegyezte: 

gú vonalakat rajzol. Ily mó
don a berendezés pap!rszalag
rn rögzíti a vonat minden 
egyes csapágyának hőmér• 
;ékletét. A papírszalagra írl 

jelek nagy mértékű, rendel
, enes kitérése túlmelegedést 
elent. A vonat elhaladása 

után a feltigyelettel megbí-

A jubileumi versenyben 110 brig6d vett részt 

- Mióta nálunk is meg
SZiGnt a régi értelembe vett 
,,saját gép", azóta az embe
rek nem ápolgatják olyan 
nagy gonddal és szeretettel a 
mozdonyokat. Mintha elfelej
tettük volna, hogy a mozdony 
szinte a tükörképünk, s külse
jére is adni kell. Több ])II'Ob
lémát látok a váltással is. 
Nem mindenlki mondja el 
őszin-ren, becsület.esen a levál
tójának, hogy szolgálata köz
ben milyen probllérnákat ta
pa627talt a gépen. Pedig ez 
minda.n.nyiunk érdeke lenne, 
hogy elkerüljük az üzem köz
ben váratlanul fellépő és sok
szor nagyon !kellemetlen prob
lémákat. 

�ott dolgozó elvégezheti az 
\rtékelést. A szalagra rajzolt 
oonalalc megszámlálása után 
megállapítható a meglegedő 
tengely elhelyezkedése a vo
natban. - Ha nem is leszünk a ki

tüntetett S2l0lgá.l,ati helyek kö
zött, ezúttail sincs miért s2lé
gyefl!keznünk - mandta Szi
lágyi János, az szb. t.er:melési 
bizottság,ának vezetője. - A 
„Kiváló csomópont'' célkitűzés 
,-eánk _ju.tó ,-észét minden te
kintetben teljesítettük. A mú1.t 
évben már 110 brigádunk vett 
ll'és:i:t a jubileumi versenyben, 
összesen több, mint ezer dol
gozóval. 

Közismert, hogy a miskolci
ak valósították meg elsőként a 
villamos- és Diesal-mozdo
nyok egy fős kiszlolgá.lásának 
rendszerét, és si!kerrel vezet
ték be a sorozatra vezénylést 
is. 

Aki ismerl Kecskés Lászlót, 
a főnökség vezetőjét, tudhait• 
ja, hogy nem kenyere a di
csekvés. Szerényen, csaik. a té
nyekre szorítkozva válaszolt 
kérdéseinkre. Igy tudtuk meg, 
hogy a gazdaságos mozdony
felhasználás tervét 100,7 szá
zalákra teljesítették. Az üze
melbetési kö1tségek csökkenté
sében 102,7 százalékos ered
ményt értek el, míg 101,9 szá
zalékira teljesítebték a sze
mély- és teherkocsijavítási 
tervüket. Különösen figyelem
reméltó a termelékenységi 
m-edményük: a 110,17 százalé
kos egy szolgálati órára jutó 
iármúkilométm-. 

Sok kicsi sokra megy 

Azt má1r a teljesítményada
tokból maguknak kellett ,,ki
hámozni", hogy a múlt évben 
elért 62,3 millió 100 etk.m tel
jesítményük 86 százalékot je
lentett a miskolci igazgatóság 
vontatási összeredményében, 
és hogy ennek a magas telje
sítménynek 78 százalékát már 
a főnökséghez tartozó vililany
mo.zdonyok produkálták. Ki
derült az is, hogy ennél a fő
nökségnél olyan emberek dol
goznak, aikik rnegbecsüli:k a 
fillért . . . Minden elszállított 
tonnánál hét filtért; takarítot
tak meg a.z üzemeltetési költ
ségben. Amde, sok kicsi sokra 
megy: gondos gazdálkodásuk 
4,3 millió ícxrin,t; megtakarítást 

eredményerett 1969-ben a vas
útüzem számára. 

· Nehéz lenne !kiszámítani, 
hogy utazó számélyzetük le,g
jobbjaJ maga&f.akú éber�
kel milyen arányú károsodás
tól mentetté!lc meg a vasutat. 
Az mindenesetre tény, hogy 
balesetmegelooésért a múlt 
évben a fönökség húsz dolgo
zója összesen 40 ezer forint 
jutalmat kapott. A legnagyobb 
jutalmat Korányi István moz
donyvezető kapta (7000 forin
tot), aki Hatvan állomásra be
jáJI'va, helytelen váJtóállítást 
észlelt, és gyorsvonatáit idejé
ben meg.á,IHtva, súlyos ka
tasztrófát hárított el. 

- Sokan tlgy gondolják, 
kön.nyú a mi do1gunk. Kitű
nően klépzett, ütőképes törzs
gárdával rendelkezünk és kor
sz.erú gépekkel dolgozhatunk 
- jegyezte meg Hegedűs Já
nos főnökhelyettes. 

- Talán nem !gy van? -
kérdeztük. 

- De Igen. A helyretünk 
mégis bonyolult - fe1elte. -
A legböbb gond a gépeink>l<el 
van. Túlságosan vegyes az 
üzemünk. Javító kapacitásun
k.at ez igen nehéz feladatok 
elé á:llftja. Gazdaság! eredm� 
nyeinket bátrá1tatja, hogy 
még gőzmoooonyokikal is dol
goznunk kel1 ... 

- De a törzsgárdájuk csak 
egységies?I 

- Alta1.ában igen. Hiszen 
több olyan kiváJó szocialista 
brigádunk van, mint a Gaga
rin komplexbrigád. amelynek 
Orosz János a vezetője, vagy 
a Katona La;os által vezetett 
November 7. szocialista bri
gád, amely V 43-as sorozatú 
mozdonyoklkal. továbbít ex-

pressz-, gyors- és személyvo
na.rtokait. Csaiklhogy n,á,l unik sem 
mindenütt dol,goznaik még 
olyan ön,tudatos emberek, 
mint ezekben a bnigádokban. 
Hiszen a korszerű tecnika, 
ameily most máx uralkodó sze
repet kapott fónökségünJrné1, 
karszerú gondolkodást is kö
vetel. 

A sinek mellett jobbról és balról az infravörös sugarakra ér-
Mivel a berendezés a jobb 

és a bal csapágy vizsgálatát 
szinkronban végzi, a diagram
ból - a haladás irányának 
megfelelően - az oldal is 
megállapítható. 

zékeny kislátószögú érzékelő fejek. 

Balesetmentesen dolgoz1111k 

Hogy mire célzott Hegedüs 
János - a.kik.ur értettük meg, 
amikor később ailkalmunk 
nyílt arra, hogy Katona La
jos mozxlonyveretóvel beszél
gessünlk. A kiváló brigádve
zető, aki a felszabadulás 25. 
évfordulója alk.al,mából Mun
ka Erdemrend kitünt:etés ka
pott, örömmel számolt be bri
gádja sikereiről, Többek kö
zött arról, hogy két éve bal
esetmentesen dolgoznak, pedig 
a 18 villamosmozdony-vezető 

A közelmúltban egy újfajta 
berendezés próbaüzemelteté
sét kezdték meg a miskolci 
igazgatóság távközlési és biz
tosítóberendezési osztály szak
emberei. A Füzesabony-Mis
kolc közötti pályaszakasz bal 
vágányán, Szihalom megálló 
rakodóhel1J közelében egy 

Brigádjukon belül nincsen francia (CSEE) cégtől féléves 
ilyen nehézségüik. Most a11Ta próbaidőre kölcsönadott hön
tarekszen.ek, hogy a közös gé- futásjelző berendezést sze
pet másolk is sajátjukként reltek fel. A munkálatokat a 
ápolják, és az áitadások-nál ér- francia gyár kiküldött szak
vényesülljön az az alapvető embere irányította. 
en:tibeli Jc.övetelmény, .'."-mit be- A jelenleg alkalmazott kocsulet�ek nevezunk. He- csivizsgálat módszerei lassan 
)Y�n. ismerté!k fel � Joggal már nem felelnek meg az 1gl?'nylik: ez sem hiányozhat egyre szigorúbb követelmé
szo�lista �u1;kaversenyünk 

I 
nyeknek. Ismeretes, hogy a 

belso tartalmabol. szerelvények állomásokon tör-
L. J. ténő tartózkodásakor a mü-

szaki kocsiszolgálat dolgozói 
kézzel érzékelik minden egyes 
csapágytok hőmérsékletét. A 

jelenlegi módszer szerint a 
tengelycsapokat a vonat el
haladása közben a vO'rlali őr
helyek, vagy állomásolc e cé!
m kijelölt személyzetének kell 
megfigyelni. Ha a megfigye-
lők . valamely tengelycsap 
rendellenes felmelegedését 
észlelik - füstölés, lángolás 
esetén -, akkor sürgős in
tézkedést tesznek a szerel
vény megállítására, illetve a 
következő állomáson az ész
lelt kocsi kisorozására. Ez a 
módszer azonban nem je
lent teljes biztonságot azért 
sem, mert a megfigyelést vég
ző dolgozó a.z elhaladó sze
relvénynek csak az egyik ol
dalát tudja ellenőrizni. A sze-

Biztatóak az eddigi 
tapasztalatok 

A berendezés regisztrálását 
jelenleg Füzesabonyban ko
csivizsgálók elemzik. Rend
ellenesség esetén a forgalmi 
szolgálattevővel közlik a hón
;futás tényét, aki gondoskodik 
a vonat kitérőbe járatásá
ról és a hőnfutott, vagy túl
melegedett kocsi kisorozásáról. 

A berendezés eddig jól 
vizsgázott. Kezdetben csak a 

---------------------------------------� ,·elvény másik oldalának 

,,A Magyar Vasutasból 
értesültünk ••• '' 

Forgalmi szolgálattevők és mozdonyfelvigyáz6lc 
gyümölcsöző e gyüttmüködése 

Amilrnr termelési tanács
kozásaikon a múlt év ered
ményeit összegezték Kecske
méten a csomópont dolgozói, 
emelt fővel tehették ezt. Kell-e 
ékesebb bizonyíték annál, 
hogy a Bács megye! szállítási 
bizottság külön elismerését 
fejezte ki a kecskemétieknek, 
mert minden felkínált árut 
elszállítottak. 

11:rthetó örömmel számolt 
be a munkáról Lörincz Antal 
állomásfőnök és Szénási Lász
ló, a vontatási főnökség ve
zetője. 

Teljesítményül< 
102,3 százalék 

Az állomás tényszámai 
csaknem kivétel nélkül meg
haladták a vállalt szinteket. 
Mivel főként élelmiszerlpa
ri termékek berakását vé
gezték az állomáson, a kocsi
kihasználásban csak 98 száza
lékot vál.lqlhattak. Meglepően 
hatott tehát a 102,3 százalékos 
teljesítés. 

- Optimistábbak Is lehet
tünk volna ... - jegyezte meg 
ezzel kapcsolatban az állo
másfőnök. - Igaz, gondos ko-

cstválogatással alaposan meg
dolgoztunk az eredményért. 
Persze, az sem magától jött, 
hogy a 90 százalékos kocsitar
tózkodási tervünket 94,04 szá
zalékra teljesítettük és teher
vonataink átlagos terhelése a 

vállalást meghaladva 99,69 
százalékra alakult. A vonat
kísérők a megfelelő fordák 
kialakításával 108,8 százalé
kos teljesítményt értek el. A 
vontatási dolgozókkal össze
hangolt együttműködést való
sítottunk meg, így a menet
rendszerúségünk is megfelelő 
volt. Súlyosabb, kirívó bal
eset nem volt az állomásun
kon. 

- Tehát minden simán 
ment? 

- Azért nem egészen -

felelte Lőrincz Antal. - Az 
előírt 27 óra helyett csak 29,3 
órára tudtuk teljesíteni az 
idegen kocsik tartózkodási 
idejét. De úgy érzem, e kocsik 
Takva-rakott felhasználása 
gazdaságilag indokolja ezt a 
t',füépést. Az idegen kocsik cél
szerű felhasználása nélkül 
aligha boldogultunk volna az 
export feladásokkal ... 

Tervezett eredményeit jó
val túlteljesítette a vontatá
si főnökség is. A gazdaságos 
mozdonyfelhasz-nálásuk 5,4 
százalékkal, 100 etkm telje
sítményük 7,2, százelegyton
na eredményük pedig 9,46 
százalékkal haladta meg az 
előirányzatot. Önköltségi ter
vüket 103,53 százalékra telje
sítették. 

A dolgozófot megoecsülilc 
Csupa szám, adat, s mögöt

tük félő, hogy elvész az em
ber ... 

- Nálunk ettől nem kell fél
ni. Megbecsüljük a munká
ban helytálló dolgozókat -
mondta a vontatási főnökség 
vezetője. - Mégis azt kell 
mondanom, hogy sokat vállal
tunk. :Éves viszonylatban nem 
tudtuk teljesíteni a havi 240 
órás szolgálati óra tervünket. 
A 284 órás átlag nagy meg-

távolléti idő 33 százalékát 
ácsorgással töltötték a gépek. 
Mondogatják is a vontatásiak, 
hogy miért nem lehet minden 
állomással olyan hatékony 
együttmúködést kialakítani, 
mint amit Kecskeméten 

------------- terhelést jelentett. Sajnos, 
kényszerültünk erre. EgyszeT a 
sok beteg miatt, másszo-r a 
szegedi vontatásiakat kellett 
kisegíteniink. Most is Délegy
házától Orosházáig, Szolnok
tól Kelebiáig dolgoznak a gé
peink. 

megvalósítottak. Itt a moz
donyfelvigyázók és a fOTgalml 
szolgálattevők rendszeresen 
megbeszélik a tennivalókat, 
meggyorsltottálc a gépek flI· 
tőházi be- és kijárását. Anél
kül, hogy a menetrendszerű
ség csorbát szenvedett volna, 
sok helyi menetet megoldottak 
a 'vonatgépek operatív fel
használásával, s így az állo
más a 3-as tartalékot le is 
mondhatta. 

KIVÁLÓ DOLGOZÓ 

Csécsei Imréné 1947 óta dol
gozik Szeged állomáson. Szak
vonali munkája mellett a mű
helybizottság gazdasági ügyei
vel, valamint a közönségszer
vezói teendőkkel is foglalko
zik. Jó munkája elismerése
ként egy alkalommal Kiváló 
dolgozó oklevéllel, két alka
lommal Kiváló dolgozó ok
levéllel és jelvénnyel tüntet
ték ki. A közelmúltban vezér
igazgatói dicséretben részesült, 
s megkapta a „Honvédelmi 
munkáért" érdemérmet is. ő 
alakította meg egyébként a 
Dózsa György szocialista bri
gádot, melyet a közelmúltban 
zöldkoszorús kitüntetésre ja
vasoltak. 

Persze, ami a mozdonyaik 
kihasználását illeti, azon bő
ven lehet javítani, hiszen a 

A dolgozókkal való fokozott 
törődés jutott kifejezésre ab
ban, hogy a vontatási főnök
ségnél is megvalósították a so
rozatra vezénylést. 

Hösznos tapasztalatcsere 
- A Magyar Vasutasból 

értesü1tünk arról. milyen si
kerrel alkalmazták Nagyka
nizsán az új vezénylési mód
szert - mondta a megvalósí
tás történetéről Szénási Lász
ló. - Mi is kedvet kaptunk 
hozzá. Tapasztalatcserére 
utaztu-nk a kanlzsaiakhoz, ami 
nagyon megérte a fáradtságot. 
Sikerült elérni., hogy most már 
a mi utazóink ts mindig egy 
hónapra előre ismerik a ve
zénylésüket és szolgálatukban 

növekedett a produktív idő 
aránya. A régi vezénylési 
módszer mellett az emlltett 
magas teljesítményeinket ha
vi á�lagban mintegy 30 órás 
többlet munkaidővel valósít
hatluk volna meg. 

Ma már a kecskeméti vonta
tásiak is szervezési munk:i.
módszer átadónak tekinthetiR 
magukat. Mezőhegyes vonta
tási dolgozói tőlük vették át 
a sorozatra vezénylést. 

tengelycsapjai csak több ki-
lométer lefutása után figyel
hetők meg egy ellenkező ol
dalra helyezett vonali őrhely
,-ől. 

Ez idő alatt azonban sú
lyos károk keletkezhetnek a 
már esetleg izzó csapágycsé
szében, amely veszélyezteti a 
biztonságos közlekedést és a 
kijavítás is nagyobb anyagi 
költséggel jár. Ennek a meg
figyelési módszernek másik 
hátránya, hogy a csapágytok 
túlmelegedése- csak füstölés. 
lángolás esetén észlelhető, 
ami kizárja a megelőzés le
hetőségét. 

Az ·új Öeren·dezés 
jelentősége 

Az elektronika és az infra- A felvett információ hebi 
vörös sugárzás terű letén el- feldolgozására szolgáló 
ért eredmények lehetővé tet- . memóriaegység 
ték egy olyan készülék üzem- (TTencsánszkí Géza felvételei} be helyezését, amely nem-
csak a hőnfutásokat, hanem a 
kezdődő túlmelegedéseket is 
jelzi. A berendezés a felvett 
információkat előszÖT helyileg 
dolgozza fel a pálya meUett 
elhelyezett memóriaegységben, 
ma;d továbbítja azokat a Fü
zesabony forgalmi irodájá
ban felszerelt ,-egisztráló gal
vanométerhez. 

Amikor egy tengely belép 
a berendezés látószögébe, a 
csapágytok által kibocsátott 
infravörös sugárzás az érzé
kelő cellára összpontosul. Az 
érzékelő fejek kiválasztják 
azokat az információkat, ame
lyek a csaoágytok melegedé
séből erednek. Ui;(Yanez a fo
lyamat ismétlődik minden 
egyes csapá�tok elhaladása
kor. A kiválasztott j1>lek ez
után a forgalmi Irodában el
helyezett regisztráló berende
zésre kerülnek, ami e!(v pa
pírszalagra a tengelyhőmér
séklettel arányos hosszúsá-

csapágyak vizsgálatára volt 
képes. A miskolci igazgatóság 
szakembereinek kérésére azon
ban a francia gyár képvise-
161 alkalmassá tették a be
rendezést szoruló féktuskók, 
valamint laposkerekes ko
csik lemezrugó hőmérsékle
tének érzékelésére is. Az ily 
módon tökéletes!tett be,-ende
zés a füzesabony-mislcolci vo
nalszakaszon teljes biztonsá
got jelent a közlekedő vona
tok gördülőmozgásban levő 
alkatrészeinek megfigyelésé
nél. Növeli a forgalom biz
tonságát, és a kocsivizsgálók 
munkáját is nagy mértékben 
megkönnyíti. 

Reméljük - a féléves pró
baidő után - hamarosan ta
lálkozhatunk majd ezzel a k� 
szülékkel a MA V többi nagy 
forgalmú vonalán is. 

Kaszala Sándor 

Ember- és géppazarlás 
A 411 067-es számú moz

dony személyzete 1970. már
cius 15-én 4.40 órakor jelent
kezett Dombóvárott szolgálat
ba. 

Komlóra mentek önköltség
be, és onnan a 618 4/b sz. v� 
natot továbbították Pécsbá
nyára ! Komlóról 8. 40 órakor 
i-ndultak, és Pécsbányára 13.56 
órakor érkeztek. Onnan 
ugyancsak gépmenetben men
tek tovább Pécsre. Ott a moz
donyfelvlgyáz-5 az úgyneve
zett kijáratra éllftotta őket, 
hogy adott pillanatban rendel
kezésre álljanak. 

Vártak . . • Közben múlt az 
idő. Az éjszakai mozdonyfel
vigyázó nem tudta, hogy em
ber és gép váT a kijáraton vo
natra. 

Horváth V. Lajos mozdony
vezető és társa már sokallta 

a dolgot. Jelentkeztek az él• 
szakás felvigyázónál, hogy ők 
vannak és élnek. De egyben 
azt is közölték, hogy má,- be
lefáradtak a sok munkanélkü
li munkába. Telefon ide, tele
fon oda . . . - Az lett a nóta 
vége, hogy gépmenetben visz
szaküldte őket Dombóvárra. 

Elindultak . . . Abaligeten 
megint vártak „egy kicsit" 
23.07 óráig. Ott megint válto
zott az „ábra"! Godisáról fel
tolnak egy vonatot Komlóra! 
- szólt az utasítás. 

Mit tehettek? Feltolták. 
Majd leváltót kértek. Nem 
jött. Vártak reggelig. Közben 
elfáradt az ember és a gép, de 
a rossz vezénylést reméljük, 
jól kibírták az érdekeltek. 

Kalanz Lajoa 
vonali tartalékos 

SzenUó:rinc 
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Emlékezés a menetirányítás kezdetére 
A· balesetmentes közlekedés 

mindenekelőtt 

A háború, a gyakori bombá
!Zások, s később Budapest ost
,roma szétszórta a vasutassá
got, s 1944 őszén megkezdőd
tek a kitelepítések. !gy a fel
szabadulás után szinte min
dent elölről kellett kezdeni. 
Ehhez viszont munkáskézre 
't'olt szükség. Az állomásokon 
általában szovjet vasutasok -
főleg nők - teljesítettek szol
gálatot. A vonalak fcn-gaT.m.át 
a Szov;etunióban jól bevált 
módszer szerint - diszpécser
szolgálattal - kívánták szabá-

Jyozni. Az a néhány vasutas, 
aki előkerült a pesti és budai 
pincékből, tantcstalanul állt 
az új forgalomirányító mód
szer láttán. Jóllehet, nem volt 
egészen ú.j a menetirányítás 
fogalma, mert a Balaton so
mogyi partján már a harmin
cas években - a Déli pálya
udvartól Murakeresztúrig -
irányitó, szakmai tanácsadó, 
vonatkeresztezések szabályo
zója segítette a txmatfo,rgal
mat. De ez az új módszer 
mégis ismeretlen volt! 

ellátá$a. 24/48 órás - ritkáb
ban 12/24 órás - fordulóban 
történt. Nem oo!t könnyú 
munka. 

A forga./mi dolgozókat ért balesetek elemzése 
A forga,lmi �lat 

munkavédelmi helyzetét ele
mezve megál],apítha<tó, hogy a 
balesetek rnegelő:ziésére irá
nyuló töreh.·vések még nem ér
ték el a kívánt eredrnányt, né
mi javulás 82XJl!lJban tap=tail
h.ató. 

A baleseteik szám67Je,rúség
ben ugyan csökkentek, de nö
vekedtek a súlyosabb esetek 
és a munkából kiesett napok 
száma. Az elemzés feltárta 
azokait az okokat, amelyek a 
baleseteknél :közrej,áts-wttalk. 

&ég ás sokszor a kényelmesség 
is. Nem szabad csak véletlen
nek tekinteni a.z elcs-.lszásr, 
niegbotlást sem, mert a kü.
vetlen veszélyzónában csak 
körültekintő, figyeLmes maga
tartássai lehet dolgozni. 

Az irányító, a diszpécser 
egyszer azért nem tudott ren
delkezni, mert nem volt tele
fon, másszor azért, mert nem 
tudott oroszul (az állomáso
kon, sok helyen még szovjet 
vasutasok teljesítettek szol
gálatot). Legveszélyesebb munkafolyamat a tolatás 

Az ittasság mindig szedi ál
dozatait, s az ilyen balesete. 
ket megelőzni csa,k, szigorú el
lenóraéssel lehet. Tény az 
hogy az ittasság miatt bekö: 
vetkezett balesetek nagy 1'éaze 
a szolgálati idő második szaka.
szára esett, ezek azt tanúsít
ják, hogy laza az ellenőrzés és 
hogy a dolgozók szolgálat köz
ben is ittak. A gyakodaitlanság 
a kezdő, illetve új mun-kakoc
be helyezett dolgozóknál for
dul elő. Szükségesnei't tartjuk 
az elméleti kiképzés mellett 
nagyobb gondot fordítani a 
gyakarla,ti munka oktatására 
is. 

Gurzsin kapilány sokat segített 

Az irányító hivatal, a Vasúti 
Főosztály második emeletén, 
- ott ahol ma is van - kezd
te működését. · Nagy Tcn-ma 
Géza., Tábori István, Jancsi 
Imre, Bártfai J6zsef, Gódor 
Károly, Tamási Miluíiy, Boros
tyán Gyula, Galgóczy Ná_ndor 
és .e sorok írója úmerkedtek 
e!3óként az ú; irányítási 
módszerekkel. 

órába telt, amíg Szobról Rá
kospalotáig, vagy a romos 
Rákosrendezóig eljutott egy 
vonat. A géphiányból elegy
torlódás és abból vonatfoga
dási nehézség származott. 

Egy úgynevezett „Twroas
utas" (buoopesti voT1L11lil,k irá
nyítója) egy Cegléd-Szolnok, 
egy Hegyeshalom vonali irá
nyító működött. A $2.0lgálat 

Gurzsin kapitány szigorú 
ember volt - civilben vas
utas tisztviselő - de megértő. 
ő maga is jól ismerte a nehéz
ségeket. De mint parancsnok, 
igyekezett munkáját a lehető 
legjobban elvégezni. Nem rit
kán éjfélkor is megjelent a hi
vatalban, és végigjárva szo
bákat, ellenőrizte a munkát, 
az irányítást, nézte a vonatok 
mozgását, a gra.fikonrajzolást. 
Szerette, ha valaki élénken, 
erélyesen tárgyalt a vonali 
forgalmi szolgálattevőkkel. Jaj 
volt annak, aki nem hajtotta 
végre a diszpécser parancsát. 

A balesetek csökkentésére 
irányuló törekvéseket gátolja a 
munkaerő11iány és a fluktuá
ció, főleg olyan szclgálati he
lyeken és munkakörökben, 
ahol a legnagyobb a baleseti 
veszélyforrás és a dolgozók le
terheltsége. Az évek óta tal!'t6 
klrónilh."US léf:számhiány mellett 
1969-ben 1968-hoz vis:ronyítva 
2735 fővel kevesebb forgalmi 
dolgom volt. 

1. V. Gurzsin kapitány és né
hány szovjet vasutas türelme
sen magyarázgatták az elő
jegyzések és grafikonok veze
tését és a tényleges forgalom
irányítást. Késő János főfel
ügyelő, az ungvári születésű 
fiatal vasutas, oroszul perfekt 
beszélő tolmács nyújtott sok 
segítséget. 

Az irányítóhálózat bővült . . .  

1969-ben 21 halálos és 22 
csoni!rulá.sos role;et voLt a for
galomnál. 24 dolgozó tolatás, 8 
von:arbelütés, 5 vona,ta,i,;;zeütkö
i,;és, 2 menet közben ikiesés, 1 
sa,rut.ás közben szienvedett btl
eset.et. 

A legelső mozgások a Buda
pest-Szob-Ersekú;vár

Galánta-Pozsony-Prága vo
nalon történtek. Ezt követően 
a hegyeshalmi vonal kezdett 
,,éledezni". A biztosítás hiá
nya, a le nem zárt váltók, a 
felszaggatott, megrongált állo
mások nagy nehézséget jelen
tettek, s a bajból, baj szárma
zott! 

Ha a CSD-ról-Párkányná
náról, a mai Sturovóból -
töbh vonat lépett be, ak!kor 
géphiány volt. A géphiány vi
szont abból állt elő, hogy 6-8 

Azt, hogy a hangos szót sze
reti, egyik-másik irányító ha
mar felismerte. Egyesek, h?gy 
elnyerjék dicséretét, ha kel
lett, ha nem, kiabáltak, amikor 
Gurzsin .a szobákat járta. 

- Harasó diszpéc5':'r . . .  ! -
szokta mondani és vállon ve
regette a kiabálót. Az egyik 
egyébként is nagyhangú irá
nyító, amikor a kapitány el
lcnőrwtt. minidig nagy kiabá
lást •rendezett. 

Egyszer rossz kedvében 
volt. De a vonatok is rosszul 
mentek még a kiabálós vona
J,án is. A kapLtány egyre kéc
dőjelezte a hosszú meneteket. 
Amiken- a „kiabálós" szobájá
ba lépett, a.z megint hangos
kodott. Gurzsin csak állt, az
tán így szólt. 

- Jó lenne, ha legalább A le.,<>ves?Jélyesebb mun'.klrlo-
a.nn:i,it irányítana, mint lyamat a tolaitás. Itt védőes.z
amenryit kiabál - mondta és közt védőfelszerelést aJ.kal
rákacsintott kedvesen Ké3ő m� nem tudunk. Egyedüli 
János tolmácsra. biztonságot csa1e tiz óvórend• 

A cimbora leszokott a kia- s:::abályok és utasítások betar-
bálásról. tása, illetve megkövet.elése 

Később a forgalomirányító nyújthat. A toJ.a:tásban részt ve
mellé szegődött a mozdonyirá- vőknek egymás, s emelett ön
nyitó is. Az új módszer, az új- me,gu.lc testi épség,ét is me:::: 
fajta forgalomirányítás mind- kell vé<leniök. 
jobban terjedt. Már a mellék- A szolgál�ti vezetésnek a to
vonalak forgalmát is az irá- htási munkára a legnagyobb 
nyító intézte. Működésbe figyelmet kell íoc-dítani s 
léptek az üzletvezetóségi irá- rendszeres ellenó..--i:oosel köve
nyítók, majd az állomáslrá- telni a szabárryszerú tolatást. 
nyítók. Megtanultuk azt a Az elmúlt évben eléggé ma
módszert, mely nélkül ma gas volt a közlekedő vonatok
már el sem képzelhető a mo-

1 
kal történt elüt.ések száma.. s 

dern forgalomszabályozás. ez főleg a rövidebb smlgila-
ti Idővel rende1'1!:ezó dolgozók-

Gergely József nál következett be. Az elüté-

sek megakadályozása érdeké
ben :következetesen kelil fel
hívni a figyelmet a vágányok 
közötti körültekintő közlelre-
désre, a kijelölt útá.tj.áró'k 
haszn.álaMra. Növekedett a ko
csiajtók becsapódásából eredő 
csonkulá&os esetek, Uletve a. 
vonatból történt kiesések szá
ma is. A viugála!tok azt bizo
nyitották, hogy ezek nagy ré
sze a vonatkíséretnél ittass,ág 
miatt következett be. 

Mun,..tcakörök szer-int 19 vo
natkísérőt, 11 kocsirendezót, 4 
váltóárt, 3 sarust és 1 egyéb 
dolgozót ért baleset. A von1llt
kíl9érők homillomásuktól távol, 
más szolgálati helyeken végziilt 
munltáju'kat, s így kiesnek a 
közvetlen ellenőrzés alól. 
Szü!-séges, hogy az államásve
zet.ó és fo,.--gaii.mi szolgálattevők 
szigarú:m ellenőrizz.ék a vo
natltisér6k munkáját. 

Az ittasság is szedi 

áldozatait 

Szaporodnak a váltóbisztító
kat ért balesetek is. RendeL-ce
zés szerint az olyan szolg:i.J.ati 
helyen, ahol egy músza.kban 
több váltótisztító teljesít szol
g-.il.atot - murulrajUJk.at úgy kell 
szabályozni, hogy egy fő állan
dó figyelési kötelezettsége 
mellett csoportosan tisztítsák a 
váltókat. 

Nagyobb figyelmet, 
körültekintőbb munkát 
Megá,!l;apftás, hogy a csopor

tosan. dolgozóh.-nál történt 
baJe;etek nem léts.zámhi�y 
mlatt következtek be, hanem 
azért, mert a gyakori fluktuá
ci 5 miatt hiányzott a megfele
lő összhang. 

A baleseti okok alapján ; a 
dolgozó hibájaból 19, elcsú• ----------------------------------------------------. szásból. bot1ásb6l 9, kényszert-

Az egyedül dolgozóknál be
kö\·etlrezett balesetek arra íi
gyelmeztet.nek, hogy környeze
tük nem !"léggé kísérte figye
lerl'..mel a munkájukat, mert 
több esetben előfordult, hogy 
jóva,J. a be.!tövetkezés után sz.e. 
reztek csak tudomást a bal
esit>tről. A baleseteket szenve
dette1. 60 százaléka 25-45 ér, 
közötti életkorú t•olt, s 66 ná
zalékuk 5 éven felüli gyakor
lattal rendelko;ett. Feltéte,ez
hető, hogy a dolgozók egy 1-é
sze a rutinmunkát elótéro2 he
lyezi az utasítás ellenére, s ez 
elöob-utóbb l:xtlesethez vezet
het. A felslli-olt balesetelr 
clemzé.sc mellett rátnumttunk 
uokrá a teendók.re is, melyek 
sc,gítst;gável jav!t.ani tudunk a 
munka-védelmi helyzeten. A magasabb követelményeknek 

megf elelöen 

A jövő vasutasai között 
REGGEL VAN. 111-YmKOS, tatással. Az, hogy egy vasúti 

SZELES AZ IDŐ. Apró em- dolgozó szakmai lcép::ettsége 
berkék - lányok-fiúk - igye- mi.lyen szinten áll, nagymér
keznek a Nyugati pályaudvar tékben függ a gyako:-lati ki-

A SZOT EL�ÖKS�GE 
1970. MARCIUS 2-1 tlU:SJl:N 
megtár,gy,al� és elfogadta a 
,,Szakma ifjú mestere" moz
galom korszerúsítéséról szóló 
irányelveket. Az új irányel
vek a korábbiakhoz képest in
tenz.ivebben segítik az ;Jjtl 
dolgozók, szakképzettséggel 
nem rendellcező munkásfiata
lok bevonását a m;zgalomba. 
h1egoldja a mozgalom srerve
zési mechanizmusának egy
szenl:ítését, biztooítja és elő
térhe helyezi a váilalaLl önál
lóságot, kiszélesíti a verseny
mozgalom korábbi kereteit, 
formáit, lehetőségeit. 

A „Szakma ifjú mestere� 
címért folyó verseny több 
mint tízesztendős múltra te
kint vissza. Ez alatt a fiata• 
lak körében a vasú.tüzernen 
belül ú népszerii.i,é vált e 
mozgalom eredményesen se
gítette a fiatalok szakmai és 
politikai képzését. Az elmúlt 
év végéig 12 800-an vettek 
részt a mozgalomban és közel 
5-10-0-an nyerték el a .,Szakma 
ifjú mestere" címet és a vele 
járó anyagi, erkölcsi elisme
rést. 

A MAV vezérigazgatója és 
a ,·asutasok szakszervezeté
nek elnöksége - az eddigi 
tapasztala,tok alapján - to
vábbra !.s helyesli és támo
gatja a vasutas KISZ-szerve
zetek kezdeményezését, az új 
követelményeknek megfe
lelően szervezni a „Kiváló if· 
júmunkás", ,,Kiváló ifjú szalc
munkás", ,.Szakma ifjú. mes
tere" cím elnyeré&...&ért folyó 
egJ•éni ,,ersenyt. a kollektív 
,·ersenyfonnák meg!..'.lrtága és 
ápolása mellett. 

E SAJATOS VERSENY· 
FORMA ELÖSEGITI a vas
uta.� fiatalok szakmai és poli
tiklai műveltségének emelését. 
Biztosítja továbbképzésüket, 
felkészítésüket a magasabb 
szakvizsgák és rokonszakmák 
elsaj:itítására. Aktivizálja 
ó'.,:et a párt gazdaságpolitikai 
és a vasút szállítási felada
tainak végrehajtására, a cél
kitűzések megvalósítására. 

A „Kiváló ifjúmurJ,ás'', .,Ki- raktárai között az oktatóte- képzéstól. A gyakorlati isme
vá!ó ifjú. szakmunkás" és a rem fel1. Forgalmi, gyakor- retek jobb elsajátítása érde
„Szalcma ifjú mestere" címért lati órMa gyülekeznek. A kében év végén - minimális 
folyó verseny jellegénél fog- megannyi falra rögzített fizetség ellenében - állo
va a sz.ocia,lista mUlllka.ver- ilyen-olyan szemléltető jel- másokon tevékenykednek a 
seny szerves rész.e. Biztosítja zőkkel díszített nagyterem- tanulók. 
a lehetőséget arra, hogy a ben kisebb csoport az előre- A gyerekek srlvesen tanul
szocialista ].)rlgádok ifjú tag- hátra, lassan jelzések ábráit nak kint. Tanulmányai.],: so
jainak egyéni célkitűzése és nézegeti. Kicsit hangosan, de rán egyéb közlekedési ágak
vállalása leh&Sen a kiváló okosan vitatkoznak. kal ismerkednek. Sok szó 
vagy az ifjú . mester címért Mési nincs 8 óra, de az elő- esik repülésről, rakétákról, 
folyó verseny feltételeinek adó Góliá.n Béla tanár, dr. Ha- közúti közlekedésről, hajó
teljesítése. bony Pál és Németh József zásról. . Na.gy érdeklődéssel 

A versenyben részt vehet tanácsos, óraadók már ott van- né::ték meg a Feriliegyi repil
minden 28 éven aluli ifjú- nak. A napi foglalkozásról be- lóteret. Csak ilyen permaMm 
munkás és sza,kmu.nkás KISZ- volt az érdeklódés a ha.j,5-
tags.ágra való tekintet nélkül. szélgetünk. gyárban, a földalatti építésé-
A versenyre a nevezés a szol- Gólián Béla elmondja, hogy né!, «z 1!:szaki és a Landler 
gálati hely, üzem, főnökség a vasútforgalmi szakközép- ;armújat:ítókban - mondja 
KISZ-szervezeteinél, jelent- iskola ez é,·ben a második osz- Habony Pál. 
kezé&i lapon történik. tályt neveli. A tanulók zöm- Közben megrelt a terem. 

A MOZGALOM KORABBI mel vasutasgyerekek, olya- Hiánytalan az osztály. Gólián 
GYAKORLATA.TOL eltérően nok, akikben már otthon fel- Béla magyarázni kezd a fa
a versenyzők iránt támasztott szívódott a vasút, a vasúti lakon látható jelzésekről. követelményeket az új irány- munka iránti szeretet. Itt a Semmi nyoma a „drukk"-nak. elv három csoportra osztja : második osztúlyban - ma- • k , 1 k. t· ( , él t') '·" A gyerek, a tanulo Fe ete ,st-. sza ismere 1 e,m ,e i =- gyarázza - heti 4 órát for-vetelmény; 2. politikai isme- ,,án, a többiek élénk figyel-
retek (politikai olctatásban galmi, 3 órát kereskedelmi me kíséretében, kezében egy 
kötelező részvétel) továbbkép- gyakorlat, 5 órát álta!á.nos vörös jelzózászlóval válaszol
zés; 3. termelési tevékenység- forgalmi ismeretek, 4 órát gat a kérdésekre, mutogatja 
ben való aktív részvétel (a vasúti földrajz, 2 órát pedig szabályosan a vasúti jelzése
végzett mun1:a minósége). vasútkereskedelmi tudnivalók- ket. Egy kislány, szőke, ma-

Mindhárom követelmény b6l hallgatnak. Természetesen gas, kissé bátortalan, Czim-
együttes teljesítése esetén a a humán tárgyalt, az általá- mermann l\fária, az állandó 
címet csak az nyerheti el, aki- nos műYeltsé� kifejlesztése is és ideiglenes lassú jeleket so
nek egy-egy versenyldószal. fontos. Kh·áló pedagógusok rolja. 
alatt példamutató a mul)ka- tanítják az irodalom, fizika, Füsi István tanulón vala-és közerkölcse, valamint a kö- matematika, történelem tár-
zösségi tevékenysége. gyakat. 

mi különös magabiztosság 
1970-ben a szervezési fe�- érzékelhető. Kiderül, hogy öt 

adatoknál már a fen•i(i;�ct Dr. Habony Pá!, aki sokáig évig az Úttörővasúton szol-
kell figyelembe venni. A ter- a Nyugati pályaudvar forgal- gált, mint forgalmista, sze
melési teuékenységben való mi oktatótisztje volt - szól mélypénztáros, váltóőr és 
részvételnél a verseny célki- kf•-:,e mintegy kiegészítv!" Gó- jegyvizsgáló. Olyan ügyesen és 
tíizései 1:apceolódja.nak a vas- lián Béla szavait : szakszerűen mutatja be a vo
utüzem, az adott szol11álati - A forgalmi smlgá!at egy natmenesztés jelzéseit. hogy 
hf!lY, _ü::err; �s főnökség kan.le- nagyon gyakorlati szakma. solc forgalmi szolgálaittevó 
ret vallalasaihoz. 1 Nem elégséges az elméleti tu- meg'rigyelhetné. 

A „KIVALO IFJűMUN- ' dás. Ezért - mint éppen ma NEVELITt, KJ'.;;PEZIK A 
KAS", a „Kiváló ifjú szak- - a gyakorlatot a helyszínen JUVO VASUTASAIT. Tán 
munkás" és a ,.Szakma ifjú állomásokon forgalmi lrodálc� jobb helyen nem is lehetne, 
mestere" címet eI;1irert tiata- ban, őrhel;eken, a forgalmi mint a Nyugati pályaudvar ok
lolc a;1yagi �1I�':1eréséne!: munka sűrűjében oktatjuk. tatótermébe.n, hová a kérdémértéket és modJat a MA V Közben egy tankönyYet vesz se/e, feleletek alá, mint egy kivezérigazgatója. a vasutasok elő, mely bőven foglalkozik a sérőzene, beha!latszih a bej:i
szakszervezetének elnöksége vasúti pál:;,népítmények, jár- ró, nehéz vonatok dübörgé
és a KISZ-központi bizottsá- művek. forgalomszabályoz:is, se. 
ga közösen határozza meg. gőz-, Diesel- és villamosvon- - gergely -

tó körülmény miatt 6, helyte• 
len munkaszq1'tlezés követ/.;ez
Céoen 3, felszerelés hiányából 
2 ittasság miatt 2, gyakorlat
!linság végett 2 dolgozó szen
vedett balesetet. 

A saját hibából eredő bal· 
esetek az óvórendszabályok, 
utasítfu1.d;: be n001 tartására 
vezethello7t vissza. Ezzel páro
sul a kapkodás, figyelmetlen-

Minden baleset tragédiát je
lent a dolgozónak, családjá
nak és a vasutas társada:lom
na,k is. Ezért vala11iennyiünk 
kötelessége minden eszközzel 
segíteni a balesetmentes közle
kedést. 

Lnil egy szovjet vasutastól 

Drága magyar va.s-utas barát4!m ! 
fasizmustól 
és további 
boldogságot 

Engedjék meg, hogy üdoozöljem Onöket a 
való felszabádulásu1, 25. évfordulója alkalmából 
sikereket kívánja], a szocializmus építésében, s 
az enész magya1· népnek. 

En, mint a szovje-t hadsel'eg harcosa, 1945 tavaszán Ma
glfarcn-szágon a német-fasiszta hadsereggel vivott harcok. so
rán a következő vá.roso,k és egyéb lakott területek fels::aba
dításában vettem részt: Székesfehérvár, Mór, Veszprém, 
Szombathely, Kapm•ár, Kószeg. 1945. április l-én átléptük az 
os=trák határt. Jártam a Ba!aton-ruí.l, láttam a Dunát s ter• 
»1-észetcsen gyönyörű. fővárosukat, Budapestet, A háború be· 
fe;e'!ése után Kiskunhal4Son tartózkodtunk egy ideig, s 1946. 
január 12-én hagytuk el 1\Iagyarors::ágot. Egész é!etemben 
emlékezni fogok az önök ors::ágara és re mel� népére. 

A háború után szü,Júföldemre, az Ura.lba tértem vissza és 
a szverd!ovszl:i fiítöhéízban doli;ozta.m, mint lakatos tanuló. 
Kés6bb Lei·izsgáztam, gőzmozdonyo}:at javítottam, majd fűió, 
s v�gü! mo:::c!.ony1,ezető lettem. A auda.pesti MAV AG-ban ké
szült gö.::mozdonyon dolgoztam. Derék emberek az építői. 

l'f1ost már 11árom év óta Dies.zl-mo=donyt i-ezetefo. l\Ii:kor 
a mu.nkát elkezdtem, a fútűliázba,i csar, gőz,nozdonyok vol
tak 1\!o már nincsenek. Erós Diesel- és villamosnwzdonyok 
vcí.lt�tták fel őket. Igaz, a technika napról napra növekszíle. 

. A .  háború alatt népünk s jó magam is, súlyos m.egpró· 
ba!tataso1con mentün.k ke-res::Wl, de ha újból út kellene él· 
nem azokat, nem kée!ekednék ugyanazon az úton haladni. 
Ke!1enui• és boldogft.ó tudat, hO{J?J a vérUnhhel öntö:::ött föld, 
me91!ozta a mana bőséges g1Jümölcseit. 

Ud:·öz!öm Onö�et ltf-zájul� felsza!,adulása 25. évfo,rdulójt1 
alk-ilmaból s a i·asut minden dolgo::ój6.nak so)( szerencsét k!• 
vúnck. 

Cimem : Pit•oi•arov l\'il:olaj S=emenot•ics. e. c. e. P. (1, Szverdlo-vszk ZS-46. ul. ErevanszkaJa 1.. b kv. 3. 
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Leninr� emlékezünk 

Lenin illegális személyi igazolványa, maszkírozott fényJ..eppeL 

Rohammunkán 

-Leninnel 
A liremli geppuskastanfolyam egyik volt hallgatójának, 

1\-f. P. Jereminnek visszaemlékezéseiből 

: : . A Kreml parancsnoka 
bejelentette, hogy Vlagyimir 
Iljics Lenin is részt vesz a 
szombati rohammunkán, azon 
a kommunista szombaton, 
amelyet a Kreml megtisztítá
sára rendeznek. A hír mind
nyájunkat fellelkesített. Né
hány peTc múlva meg is jelent 
Lenin, kopott zakóban, zöldes 
nadTágban. Köszönt és közénk 
állt. Parancsnokunk a jobb
szárnyra állította, s ott dolgo
zott a Cár-harang közelében. 

- Mondja csak meg, hogy 
mit csinálja - fordult Lenin 
a rangidőshöz. 

Csoportokra oszlottunk és 
munkához láttunk. Először el 
kellett takarítani az 1917 ok
tóberében emelt barikádok 
maradványait, el kellett hor
dani a nehéz tölgyfa rönköket. 
Vlagyi�ir Iljics könnyedén 
végezte a nehéz munkát. Elő
szÖT Hja Boriszovval, a komisz
szárun1ckal a kisebb gerendá
kat hordta sietve. Példája ben
nünket ts lelkesített, készek 
voltunk akár hegyeket is el
mozgatni - bár ezek most 
szeméthegyek voltak. 

Lenin vidáman dolgozott, 
tréfáival felderítette a munká
ban fáradó társait. Századunk 
lljics közelében dolgozott, és 
láttam, milyen igyekezettel 
végzi a rábízott munkát. Egyik 
társunk megszólalt: ,,Vlagyi
mir Iljics, elvégezzük mi itt a 
munkát, hiszen önnek van en
nél fontosabb teendője is." Le
nin ránézett és komolyan fe
lelt: 

- Most ez a legfontosabb! 
Ezután már senki sem tett 

ilyen javaslatot Leninnek. 
órák óta folyt már a mun

ka és bizony jócskán beleiz
zadtunk mindnyájan. Leninen 
azonban nem látszott a fá
radtság. 

A rövid pihenő után Vlagyi
mir Iljics ismét a nehéz rön
kök elhordásán dolgozott ve
lünk. Amikor ezzel végeztünk, 
az egész Kremlben szétszórt, 
szinte megkövesedett törme
lékre került sor. Iljicsnek 
azonban nehezen engedel
meskedett a csákány. Nem 
szégyellt komiszárunkhoz for
dulni, hogy mutassa meg, ho
gyan kell a csákánnyal bánni. 
Boriszov meg is mutatta, de 
azért ez nehezebben ment, 
mint a rönkhordás. A Népbiz
tosok Tanácsának egyik rrwn
katársa figyelmeztette Lenint, 
hogy lassan indulnia kell a 
nagygyűlésekre. Az országos 
kommunista szombat részve
vői előtt Lenin azon a napon 
több beszédet mondott. Részt 
vett a Marx-emlékmű és a 
Felszabadított munka emlék
művének alapkőletétélén, 
megjelent a Zagorszkijról el
nevezett munkás művelődési 
ház megnyitásán, járt a Pro
horov manufaktúra munkásai
nál és több más helyen. 

Sok teendóje ellenére Lenin 
csak 20 perccel a rohammun
ka befejezése elótt ment el tó
lünk, akkor is úgy, hogy en
gedélyt kért a távozásra pa-
rancsnokunktól. (APN) 

Lenin 

- a Moszkvai Tanács tagja 
M'UI1kám jellegénél fogva, 

részt vettem a Moszkvai Ta
nács elnökségi ülésein, s nem
egysrer tanúja voltam, hogy 
egy-egy bonyolultabb gazda
sági kérdés kapcsán a tanács 
elnöke felhívta a Kremlben 
Lenint, hogy ik!Jrerje a véle
ményét. 

Lenin tevékeny tanácstag 
volt, komolyan vette megbí
zaitást. A Moszkvai Tanács 
megbízásából a Népbiztosok 
Tanácsának ülésén én szá
moltam be a városi közleke
dés nehéz helyzetéről. Kevés 
volt a villamos, a dolgozók
nak sokszor hosszú utat kel
lett megtenni gyalog a mun
ilmhelyig és vissza. Lenin a 
Népbiztosok Tanácsa külön 
rendeletével kötelezte a kato
nai hatóságokat, hogy a dol
gozók között osszák szét a 
Moszkvába éxikező kerékpár
szállí tmányt. 

sák a kenyér-monopóliumot, 
harcoljanak a kenyérspeku
lánsok, feketézők ellen. 

N. Gyevertov 

TALÁLKOZAS LENINNEL 
V. Mocsa/qv elvtársnak, az SIKP tagjának 

visszaemlékezése 

Vannak találkozásOlk, ame
lyek kitörölheteUen nyomdkat 
hagynak az ember szívében, 
még a,kkor is, ha pillanatokig 
tart. Az ilyen találkozás meg
határozhatja az ember egész 
további életútját. fgy történt 
ez az én esetemben is. Mint a 
Balti flotta matróza, - a fOT• 
radalom e(J'IJszerű katonája -
több aLkalommal is találkoz
tam Vlagyimir Iljiccsel. 

Feledhetetlen számomm 
1917 júliusa, amikor a Pravda 
;tatonaklubban megtartottuk a 
bolsevik szervezetek össz
oroszorszag1 konferenciáját. 
V�ás alapján én egy vö
rös.gárdista egységet képvisel
tem. Felszólalásomban el
mondtam, amivel társaim meg
bizbak; készen állnak a fegy
ver� felkelésre a szovjetha
talom kivívásáért. 

gárdistákkal elbeszélgessen. 
Emlékszem, 1917. november 
10-én vagy 11-én Lerún az 
egyik· első emeleti S2l0b.ában 
összehívta az őrség pihenőben 
levő tagjait és a soovjet haita
lomról, a soron következő fel
adatokról bes2Jélt nekün:k. Sza
vai nyomán minden bonyoluJrt 
kérdés világossá vátt előttünk 

Egy alkalommal három 
munkást kísértem Iljicshez. 
Am:ilklo:r beléptünk a S1Z.Obába. 
felugrott a helyéről és a kéz
fogás után a leghétköznapibb 
dolgokról kezdett beszélgetni. 
Minden érdekelte őt, ami az 
egyszerű emberek életével voit 
kapcsolatos. A beszélgetés 
meglehetősen sokáig elhúzó
dott, a munkások is hamar ma
gukra találtaík. Amikor együtt 
távoztunik, az egyik mWllkás 
azt mondta nekem: 

Sok Játogató keresi fel a leninói Lenin Emlékmúzeumot. Eb
ben az épületben töltötte Lenin első számüzctésének idejét. 

Hozzászólásom felkeltette 
Lenin érdeklődését. A szünet
ben Nyevszkij elvtárs útján 
magához hivaitott. f:rdeklődöt,t 
az egység harci szelleme, fegy
verzete, a politikai munka, a 
személyi állomány ös.szetétele 
iránt. Biíc_;ftgá§J«n" _i._,;zemet 
erősen megszcwífoa kérte, 
mondjam meg a vörösgárdis
táknak, hogy keményen tart
sák fegyverüket, szigorúan Ta
gaszkodjanak a fOTrai!almi fe
gye!.emhez, mert a fegyelem a 
győzelem záloga. 

A párt a tömegeket felké
szítette a fegyveres fellkelésre. 
A viborgs.ziki vöroogá,rdiista 
egység - amelyben s.wlgálaroot 
teljesítettem - egy másik ka
tonai egységgel azt a fel!adatot 
kapta, hogy foglalja el a -tele
fon- és távíróközpontot. 

Október 24-én este felkészül
tün,k a harcra. Az éjszaka hi
deg és nyirkos volt. A parancs 
után hamarosan elfoglaltuk az 
épületet. A megrongált vezeté
kek egy részét sikerü1t kijaví
tanunk Okitóber 25-én harci 
egységünk egy része elfoglalta 
a főpositá.t és a Nemzeti Ba.n
kio<t • 

... A Téli Palota ostroma 
után a Szmolnij őrizetére ve
zényeltek. Ebben az időszak
ban naponta láttam Lenint és 
a forradalom vezetőit. Lenin 
elfoglaltsága ellenére mindig 
talált időt, hogv velünk, vörös-

- Szinrt:e hihetetlen, hogy 
Lenin beszélgetett velünk. 
Nagy ember, és mégis úgy is
meri életünkElt, minitha maga 
is munlkás len.ne. 

Lenint érdekelte a katonák, 
vörösgárdisták élete is. Egy 
alkalommal az ira bolk.kial tö
mött · r,áncélsrekrényt ooztem, 
amikor hozzám lépebt: 

- Matróz elvtárs, maga tud
ja, mire vigyáz? 

Egy kicsit zavarba jöttem, 
de azt vál.aszoltam, hogy tu
dom. 

- Aklror miért engedi meg, 
hogy a közelben illetélktelenek 
járjanak? 

Vlagyimir njics elmondta, 
hogy ébernek kell Zennil1llk, és 
a jövőben a szabályzat szerint 
járjak el. Beszélgetés közben 
észrevette, hogy volgai tájszó
lással beszélek, megjegyezte: 
ő is volgai. Kikérdezet:t a csa
ládról, megjegyime, hogy nem 
fognak már sokáig kapitalis
táknaik dolgozni, de hogy fel
építsük az új életet, sokat kell 
tanulni. 

... A lenini lecikék emlékét 
egy életre megőriztem. Büszke 
vagyok arra, hogy a Nagy Ok
tóberi Forradalom harcosa te
hettem, és ahhoz a nemzedék
hez t.artozom, amelyik Lenin 
vezetésével megdöntötte a bur
zsoázia hatalmát, hozzákezdett 
az új élet építéséhez. 

(APN) 

1918 nyarától Lenin állan
dóan foglalkozott a moszkvai 
dolgozók - akkor súlyos -
élelmiszerellátásával. Számos 
gyűlésen beszélt a moszkvai 
munkások előtt az éhínség 
okairól, leküzdésének mód
;airól. Következetes logiká
val magyarázta meg az or
szág helyzetét. Konkrét gya
korlati útmutatásokat adott 
a gazdasági élet helyreállítá
sára, felhívta a moszkvai 
munkásokat, hogy támogas-

Razliv Leni11grádtól 30 kilométerre, az erdőb en fekszik. Itt !;újdosott és dolgozott számüzi,. 
&ése alatt Lenin elvtárs, 

LENIN 

és a Magyar Tanácsköztársaság 
Moszkva, 1919. május 25. A 

/öroo Téren a munkásez:re
Jek, a kommunista zászlóal
ak és a moszkvai katonai is
coláik növendékei tartanak 
·caton-ai díszszemlét. Lenin szó
lal fel. A Vöroo tér visszafoj
tott lélegzettcl hallgatja őt. 
Vlagyimir Iljics ct szovjet ha
talom sikereiről beszél, mely
nek bizonyitélca ez a dísz
szemle is. Felszólalása végén: 

- Bemutatom önöknek Sza
muely Tibor magyar elvtár
sat, a Magyar Tanácsköztár
saság katonai népbiztosát. 

új társadalmi rendszer problé
máját megoldani. SzamueZ11 
Tibor ezekben a napkban jött 
el Leninhez, hogy kikérje ta
nácsát. 

Lenin sok magyar forradal· 
márt ismert. Kun BélávaJ 
többször beszélgetett a kom
munizmusról és a kommunista 
forradalomról. Rudas László
val a Kamintern első kong
resszusán ismerkedett meg, 

Lenin munkáiban, felszóla
lásaiban és t.öbb levelében, 
táviratában foglaJikoz.ott a ma• 
gyar forradalom megsegítére-

Lenin és Szamuely Tibor. 

(MTI Külföldi Képszolgálat) 

A téren tapsvihar zúdul vé

gig és az emelvényre egy bőr
kabátos ember lép, kezében 
bórsapkája. ő Szamuely Ti
bor, a forradalmi Magyaror
szág küldötte. Azért érkezett 
Oroszországba, hogy találkoz
zon Leninnel és beszámoljon a 
magyar p1-oletariátus harcá
ról. 

A fiatal magyar köztáTsaság 
kikáltásának első napjÍitól 
kezdve a magyar kommuniS
ták kikérték Lenin tanácsát, 
megosztották Leninnel örömü
ket is. 1919. március 22-é.n a 
csepeli rádióállomás Lenint 
hívta a készülékhez, hogy je
lentse a forradalom győzelmét. 

Kun Béla is állandó kapcso
latban állt Leninnel. A már
cius 23-i Kun Bélához küldött 
táviratában Len!n a magyar 
forradalom további fejlődése 
iránti aggodalmát fejezte ki. 
óva intette a magyar vezető
ltet, ne essenek ·abba a hibába, 
hogy minden részletében az 
orosz forradalom taktikáját 
kövessék. 

A Magyar Tanácsköztársa
ságnak az antant Intervenció
ja és katonai blokádja okozta 
bonyolult helyzetben kellett az 

nek problémájával. 1919. ápri. 
lis 18-án az Ukrán Népbizto• 
sok Tqnácsa elnökéhez, &· 
kovszkijhoz küldött táviratá
ban Rosztov elfog!alásán kívül 
feladatul_ tűzi a Magyar Ta

nácsköztársasággal való kap. 
csola.t lfllegteremtését bukovi• 
nai áttörés útján. Április 21-én 
az utóbbi céllal Vacetyisz fő-
parancsnokhoz és ATalovhoz, a 
forradalmí katonatanács tag
jaihoz megy távirat, amelyben 
Galícia és Bukovina egyes ré
széibe való előnyomulást sür. 
gette Lenin. 

A rádió- és repülőgép-mp,. 
csolatokon kíVill állandó vas• 
óti összeköttetés létrehozását 

követelte Lenin. De gyakran, 
szinte fizikai lehetetlengég 
volt a kapcsolat felvétele, WQ 
a gyors segítségadás. 

A magyar munkásosztály 
hősiesen harcolt, de az erővi
szony nagyon is e,gyenlótlen 
volt. Lenin a Tanácsköztársa
ság bukása után többször Is 
említette a Magyar Taná:sköz
társaság tanulságait. Ezek fcm
tosak mind a nemzetközi for

radalmi mozgalom, mind ez 
magyar proletariátus tooobbi 
harca számára. 

G. Geras7.Úllov (APJi) 
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• • • • H I GYALOGOSOK, _ FIGYELEM! 

KOZOS EROVEL Közlekedjünk helyesen 
Céltudatos csapatépítés a MA V TervezlHntézet SK 

női asztalitenisz-szakosztályában 
A Budapesti Rendőrfőkapitányság közleli:edésrendészet 

oktatási és megelőzési alosztálya és a Fővárosi Közúti Bal
esetelháritási Tanáccsal és szerkesztőségünkkel közösen a gya
logosokra, utasokra, kerékpárosokra vonatkozó Jegfontooabb 
közlekedési szabályok ismeretéből, lapunkon keresztül vetél
kedőt indít. 

- NYUGDIJAS BVCSUZ
TATAST Tendezett Szob ál
lomás Kossuth, szoc:iaÍista bri
gádja. A búcsúztatottak kö
zött volt Szalai La.jos is, aki 
sza1cvonali munká.;a mel!e:t 
több éven át volt az d.lwmás 
szakszer1.>ezeti bizottságának 
elnöT�e. 

1967-ben a Riesában (NDK) 
megtartott női és férfi vasutas 
asztalitenisz Európa-bajnoksá
gon a magyar lányok csapat
ban a negyedik, egyéniben a 
harmadik, párosban és vegyes
Pár.osban a második helyen 
Tégeztek. A magyar színeket 
e ra11gos vetélkedőn a MAV 
Tervezőintézet SK nói csapata 
képviselte. Az eredménnyel 

ugyan hozzájárultak a vándor
serleg újbóli elnyeréséhez - a 
BVSC férficsapata ugyanis ki
tűnően szerepelt -, a vezetők 
azonban úgy értékelték a sze
replést, hogy a még jobb nem
zetközi eredmények; érdekében 
a hazai bajnokságban jobb 
hel;•tállás az elsőrendű köve
telmény. 

Cél: a sportág színvonalúnalc emelése volt. 

A lelkes és hozzáértő veze
tők nemcsak megszabták a fej
lódés útját, hanem sokat tet
tek annak érdekében, Most, 
hogy ismét részt vesznek az 
USIC asztalitenisz-bajnoksá
gon, kíváncsiak vagyunk, mit 
sikerült megvalósítani a négy 
év előtti célkitűzésekből. Fel
kerestük Pak6 Sándor edzőt, 
aki „civilben" a MÁV Terve
zőintézet talajmechanikai osz
tályának vezetője és megkér
tük, ismertesse az előzó nem
zetközi verseny óta megtett 
utat. 

- Abban az időben a csa
pat az NB I-ben a 10. helyen 
kullogott - kezdte a beszél
getést az edző. - l!:vek óta kí
sértett a kiesés réme. Növelte 
gondjainkat, hogy az addig 14-
es létszámot 12-re csökkentet
ték, a négyes csapatokat pe
dig 5 fő!"e emelték. Mindezt, 
természetesen, helyes elgondo
lásból, a sportág színvonalá
nak emeléséért tették. Mivel 
utánpótlásunk a. nagy felada
tok megoldására. még nem 
érett meg, számunkra törvény
�.:erii volt a. csapaterősités. Az 
addig is tehetséges „négyest" 

(Tzsó, Balatbn, Neuhold, Mi
halkó) ki kellett egészíteni. Igy 
került a csapathoz Janovits, 
majd az asztaliteniszsport 
egyik kiválósága, Bánhegyiné, 
Mos6czy Lívia, valamint Pusz
tay Katalin. A versenyzők 
Bánhegyiné és Izsó Éva (aki 
még tanuló) kivételével vala
mennyien az intézetnél dol
goznak. A csapaterősítést 
nagyban se_gítette a gazdasági 
vezetés, mert a sportolás mel
lett versenyzőinknek munka
lehetőséget is adott. Az viszont 
a sportolók érdeme, hogy a 
munkában is megállják helyü
ket, a szükséges szakvizsgákat 
és iskolai képesítést megsze
rezték. 

Az így megerősített csapat
nak már nem voltak kiesési 
gondjai. 1968-ban az ötödik 
helyet szerezték meg, 1969-ben 
pedig az eddigi legjobb ered
ményt érték el, a negyedik he
lyen végeztek. A csapat ereje 
az egységben van, szín.te nincs 
gyenge pontjuk. Ez pedig eb
ben a sportágban nélkülözhe
tetlen a ;6 eredmények eléré
sében. 

A jövó versenyzöire is gondolnak 

A fejlődés útja nem volt 
zökkenőmentes. 1968 őszén az 
addigi fellegvárat, a Somogy! 
Béla utcai iskola tornatermét 
a továbbiakban már nem ve
hették igénybe és 1969 februá
rig a vándorok életét élték. 
Közben az iskolásokból tobor
zott 36 gyermek, akikkel két 
éven keresztül foglalkoztak -
és reális számítások alapján az 
utánpótlás-kérdést megoldhat
ták volna - terem hiányában 
lemorzsolódtak. Szakszerveze
ti segítséggel azonban otthon
f'a találtak a. Ga.nz-MAVAG 
sportkcré-nél, ahol korszerű. ed
zési és versenylehetőségek biz
tosították a jobb eredménye
ket. Nyolc asztal áll rendelke
zésükre. Az edző, az Ifjúsági 
csapat edzóje és a szakosztály
vezető az új környezetben is 
megkezdték az utánpótlás to
borzását. Továbbra is sokat se-

gít a szakosztálynak dr. Hor
váth Ambrus, akit időközben a 
BVSC asztaliteniszezők szak
osztályvezetőjének választot
tak. 

- Versenyzöink nagyon sze
retik a sportot és a sportkört 
- szólal meg ismét Pakó Sán
dor. - A sok példa közül hadd 
mondjak el egy szemléltető 
példát. Mosóczy Lívia, aki fér
jével együtt a 11/IAL:f:V dolgo
zója, Bejrútban teljesít szolgá
latot. Sportszereteté-re és a 

sportkör iránti hűségére jel
lemző, hogy az elmúlt évben 
kilenc alkalommal jött haza 
repülőgéppel, hogy győzelem
re segítse csapa.tát. A sportsze
retet azonban nemcsak az él
versenyzőkre vonatkozik. A 
900 dolgozóból 700 fizető ta
gunk, 500-an pedig rendszere
sen sportolna·k. 

A vezeto1t ezen a téren is jó 
példával járnak elöl. Az inté
zet Igazgatója pl. még ma is 
aktívan sportol. Az igazgatói 
alapból 40 OOO forintot kap 
sportkörünk. A tagdíjbevétel 
évente eléri a 26 OOO forintot. 
A helyi siakszervezeti bizott
ság 15 OOO forinttal segít, míg 
a szakszervezeti közoon t szü.k
ség szerint rendlciviÚi támoga
tást ad részünkre. Az elműlt 
évben ebből a támogatásból 
vált lehetővé egy adogatógép 
beszerzése, amellyel az edzé
sek intenzitását növelhetjük. A 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium illetékesei rendel
kezésünkre bocsátották a mar
gitszigeti csónakházat, ahol 
eszményi környezetben végez
hetjük a ma már minden 
sportág élversenyzői számára 
oly nélkülözhetetlen kondício
nálást. 

Az USIC-versenyre 

készülnelc 

E nemes vetélkedőn bárki részt vehet. aki az ötvenöt kér
désre rendszeresen válaszol és a megadott határidőn belül a 
megfejtést szerkesztőségünknek beküldi. 

Kérjük a borítékon feltüntetni „Törd a fejed? 1:rdemes". 
VetéLkedónk célja, hogy lapunk olvasói Játékos formában, 

de mégis elsajátítsák a közűti köziekedés alapvető szabályait. 
A vetélkedőben részt vevő mlnden kedves olvasónknak 

kellemes szórakozást és balesetmentes közlekedést kívánunk. 
A helyes megfejtők között értékes könyveket . sorsolunk ki. a 
legjobbak pedig júliusban nyilvános vetélkedőn vesznek részt. 

A vetélkedő pontos idejét és helyét Japunkban közöljük. A 
nyilvános vetélkedő helyezettjei értékes tárgyjutalmakat kap
nak. 

A megfejt-éseket szerkeszUiségünk címére május 21HI!" kér
jük beküldeni. 

KBESZ-vetélkedö kérdései 

t. Hol haladhat át a gyalogos la- 39. Mit nevezünk kitérésnek? 
kott terilleten 1ev6 :főútvonalon• 4.0. Ha űtépités vagy más aka-

2. Hogyan kell áthaladni, ha a, dály mia!t leszükQl az út. melyik 
úttest szélén jármtl áH. vagy a járma mehet át először az útszü-

1 
lárda szélén más akadál-. (trafilt. kületen? 
telefontülke, hirdet5oe:zlop) gátol- 41. Hol tilos megtordulnlT 
ja szabad k:i:!át...1.su.rukat? 42. Kerékpárral mikor szabad a. 

3. Hol haladhat át a gyalogos la- belső forgalmi sávban (az útfefit 
kott területen levő mellékút\.·ona- közép\·onala mellett) haladni? 

I Ion? 43. Kézlkocslva1 hol lehet közll!-
4. Milyen sorrendben követik kednl 1 

Az as.ztalitenis-zezők további e��•t
a 

a 
kfi't;:g;i;

m

�\:'n��\lm- zn1';. 1;!:ti;;J.';�
ál

l���: 
előtt 

jó szereplését nyilvánvalóan pa sárga. metve piros-sárga Jel·· 45. Hány éves kortól tartózkod
befolyásolja, hogy két erőssé- zése között? . hatnak gyerme!tek (gyalogosan) 
güket, Bal_aton Zsuzsát �s Ne�- rn�k!ar.'.':abad 

t�g�1;��ány!\�';."a� fel.:/:gr,f;let 
a

nf:g��n��';!��nalo��ndó 
hold Manannt anyai orbmok gyalogosoknak az út? közúti baleset helysz!nén? 
miatt egyelőre nélkülözni 7. Mire k-,ll ügyelni zöld Jelz� 47, Pl. hulladékgyűjtés alkalm:!l-

- Fennállásának 2ft. éves 
évfordulóját ünnepelte a kö
zelmúltban a Vasűti Főosz
tály se n01 tornaszakosztá
lya a Szfv utcai klubban. Eb
ből az alkalomból a torna
szakosztály régi tagjai díszes 
emlékplakettet kaptak. Az ün
nepséget jól sikerült tornabe
mutató e16zte meg. 
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dunakeszi jármű.javító bélyey• 
szakköre. A közéljövóben meg
Ten.dezik a "Százéves a ma.
gyar bélveg" e. kiállítást, 
mellyel be-neveznek a ha
zánkban 1971. évben sorra ke

rülő bélyeg-világkiállításra. 

Televíziót ajándékoztak 
a dombóvári Apáczai Csere 
János vasútforgalmi szak
középi�kola tanulóinak. a pé• 
csi Igazgatóság dolgozói. 

A szerkesztőség 
üzeni kénytelenek. 

•�� �1:/ie;
t11a

.,1a�al:���� által ���t��'lftt 5!
éle:é����komány-

Bűcsúz6ul az edző még eze- előidézett balesetek főbb okai? 
réi::!1 

ne�gy
•za:.;"Jko��';:1 ke; Kalauz Lajos SzenÜórinc; 

ket mondja:  kJ;e%":.b
a j

t:"it"
zl

��
5

.,1 ;:i/���� vasúti átláróbnn éa annak köz- dr. Bánkfalvy Gyula, Szi!ádi 
A · 6" USIC menni a gyalo�os merre kell vetlen közelében! Sándor Szeged ; Bódogb Mi-szaraJev 1, vers_eny1:- nézzen lépés el6tt? :r.t l :.k két űtti ah l ken a nehézsegek ellenere 1s 10_ Miért échetl baleset a vma-

49
� Y :

z 
! ézlk ·, pu<S, 0 hály Dombóvár;  Marosi L. 

ígyek.szünk a nagyszerű férfi- moson, autóbuszon. trolibuszon. ;!� :;'!;, ::z.a1ad 0

�';,t�s:��i Szob ; Békefi Dezső, Bánáti Jó
gárda segítségére lenni, hogy a MAV- és 81:V•szerelvényen uta- so. M<>lyik az az űttiptt&, ahol• 

I 
zs2! Pécs; Boldizsár Gyula Bé

ván�orserlegre 1967 után 1970- •6��tirol van a gyalogos
nak el-

gyalogos nem tartózkodhat és nem késcsaba; Szücs Ferenc Hat
ben 1s a magyar vasutas-aszta- sllbbsége az érkez6 Jánmlvekke\ Is 5;:'.'�,;;é��rosoknak ml tilos ki- , van; Vo!osinovszki János, 
liteniszezők neve kerüljön. szemben? jelölt gyalogátkelll

.
helyen? 

. 
Czeglédi Sándor Debrecen ; 

A MAV Tervezőintézet hi;;af:'}
o
;!n�1���� c��!Po��!�

-
. ú;;;,/tmehet-e gyalogos az autó• Horváth L_ajos Bp.; _s111tzn;ül� 

53, Medrl�I? nyúlhat ki hátr-é ler �rzsebet Nyrregyh:3za . 
S
e
·
k
p

e
seortk

n
·öréb.en folyó munka fe\'?,h�':i;u1! o�.:\��ta!TTmás mel- a kézikocslról a rakomány? Leveleiket lapunk anyagahoz 

bizonyítja, hogy a 13. Hol kell haladru a gyalogos• 5-l. Hol kezd5dlk és meddlg tart felliasználjuk. 
szakemberek áldozatkészségén nak lakott területen, ha egyilc a 

5
�_i..i::'!'i\.;'1�i�Y�!�l:7 adru 82 Simon László és Bálint Béla 

felül a különböző szervek ösz- f� :::'t��:
s 

ju:::r lezárták, il- Elll!rl haladás! !ránY-t jelző táb- Son,ogyszob; Takács János 
szefogásával, a dolgozók akt!- 14. J,akott területen kívru, ha Jár. láknál? Cegléd, Jónás Lajos Debrecen : 
vitásával, a vezetők példamu- �!:a

nJ:;,;:• 
a 
v:fa

10
��siezárták, hol _______________ Leveleiket illetékes helyre to-

tat6 segítségével a minőségi és 15. Hol haladhat a gyalogos pl. V'ábbitottuk. 
tömegsport fejlesztésében je- ���gy!;��� !

l
ktJ��';i!t 0i!� lentős eredményt lehet elérni. él)6égét veszélyeztet!, ruhájukat 

Sz. Tóth András beszenny-ezheti? 
16. Hogyan m-0:köcUk a gyalogo„ 

sok forgalmát lrányit6 2 lencsébtll 
álló lámpa? 

17. Ml a gyalogosok kötelessége 
a járdáról való lelépés eltltt az el
sőbbséget biztosító helyeken is? 

1a.MJt jelent a gyalogos feltartott 
keze, mire Jog06ltja az llt? 

19. Milyen biztonsági berendezé
sekkel kell felszerelni a kerék
párt? 

20. u éven aluli gye-rmelc hol 
kerékpározhat felüg:velet nélkül? 

!!t. Szabad-e kerékpáron gyer
meket szállítani? 

22. Mit kell tenni a kerékpáros
nalc megfordulás el6tt? 

2-3. szabad-e kerékpárral után• 
futót vontatni, vagy a kerékpár
hoz állatot kötni? 

24. :Ml tilos egy!rány,í utcában? 
23. I<özúti baleset alkalmával 

milyen számon kell értesíteni, tfiz. 

.Felvételi 
liirdetniény 

A Budapesti Vasutas Sport 
Club műugró szakosztálya 
utánpótlás-felvételt hirdet az 
1957-58-59-60-61. évben 
született, úszni tudó fiúk és 
leányok részére. 

Jelentkezni lehet: a margit
szigeti Nemzeti Sportuszoda 
előcsarnokában Gerlacb István 
oktatónál. 

A jelentkezés időpontja'. áp
rilis 23-án, 30-án, május 4-én 
és 5-én 16-17 óráig, május 
10-én, vasárnap 10-11 óráig. 

Felszerelést mindenki hoz
zon magával! 

lrásbeli jelentkezés : BVSC 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a szakszer-

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

13. számból: 105 53'7/1970. 1. D. /l 
m..a..,cryar forradalmi munkás-p.._.,_ 
raszt kormány és a Szakszerveze-
tek Országos Tanácsa elnökségé
nek 1001/19i0. (I. 7.) számú batá• 
rozatának a MAV területére vo
natkozó végrehajtási utasitása, 

105 898/lO'lD. 1. D. 
. 

19'711. áprill• 
12-én, a kommunista vasárnapon 
végzett munkák díjazása. 

105 995/1970. 1. D. A „Felszaba• 
dulási jubneum1 emlékérem11 ki
tüntetésben részesült dolgozók ju• 
talomszabadsága. 

oJtókat, rendő!"6éget, ment6ket? 
1™11mtmunu11111m111r1,1111111111un11111m,1111mm11111111nn11111111mm1u11111m1111111t11111111111111n1u1111111n111mm111nm11111111u11u1111mu,11111111mu111uu§ 26. Wt kell tegyen az elsőbb- műugró szakosztálya, Bp., 

XIV., Thököly út 41. 

105 331/1970. l. D. A beosztásnak 
a felmondás! idő meghatározásá
nál történ(! figyelembevétele. 

H. számból , 105 167/1970, 1. D. A 
munkások besorolásával összefüg• 
gö kérdések szabályozása címil 
utasltás módosltása. K E R E S ZTREJTVÉ NY 

= ségadásra kötelezett járma veze
� tóje? 
: Z7. !\fit nem te.'1et az eWb-bsé:g-: re köt.e'-:e:-zett ;Jánnti vezetőj.e? 
� 28. Mlrlll ismerhető fel az egyen - 105 887/1978. 1. D. A hadkötele• 

lezettséget te!Jesltók érdeJ.-védel· 
mér& •zóló rendelet módosítása. 

Vízszintes, 1. A közlekedéspo
tirlkai koncepció egyilc célkitd• 
2ése. 12.. • • • István, a Zeneakadé
mia tanára volt. 13. Két arab ál-
lt.m nevében is megtalálható, u. 
Kimondott heta. 15. A-val elekt„ 
róda. 16. Az autókürtöt használja. 
17. Nemcsak :főnév. 19. Fehér fé
nyil fémes elem. 20. Lengyelor„ 
szág német neve. 21. Szerencse
játék névelővel. 22. • • • Geraes, 
braziliai állam. 23. A tengerbe 
nyűló gát. Z4. A Duna mellék!o• 
ly6ja. Za. Törökországi város. 26. 

,. 

/J. 

mmondott betll. 2T. Di<z a szok
nyán. 28. Erőművéról ismert du
nántúli község, 29. Néz, bámuL 
30. Allati lakhelyek. 31. Manap
ság dlvato3 f!l.mimúf.aj. 32, Angol 
felség. 33. Verssorok összecsengé-
se. 34. zeus és Leto leánya, Apol• 
lo testvére. 35. Peru fővárosa. 36. 
Igen páros · betűi. 37. Legenda. 
38. Ritka női név. 40. Valóság-e? 
fl. Nép, görögül. 42, Papirra ve
tem. 44. Megfizet, idegen szóval. 
t5. Nincs hibája. tó. M-mel né• 
met hétfő. U. Kémiai jelével kl-

: rangú útkereszteződés? 
egész!tve gyakori elem. 48. f"riss. � 211. Mi dönti el az áthalad:isi el-
49. Fél éber. so. A derü ellentéte = söbbség sorrendjét egyenrangű 
51. Szintelen, erős szagú folya- § útkere�ztezódésben? 
dék, gyógyászatban használják. : 30, Mikor kell megállni a vasúti 

Filgg6!eges: 1. Csaló, csalárd. s = átjáró el6tt? 
Egy francia megye kl>zpontja. 3 § 3;. Sorolja fel legalább ! és leg
Házi szárnyas. f. Szibériai folyó. : feljebb 5 olyan helyet, esetet, 
5 Eszméletlen állapot. 8. Latin = ami!kor a Jármüvez.et6nek: szándé
Ul5hely, lakóhely. 7. Arab selk- § kától fúggetlenUJ meg kell állni! 
ség. 8. Főzelékféle. 9. Kín szélei. § 32. Be lehet-e tolni talicskát ab-
10. szabály, közhasználatű tdege..'l : ba az utcába, amelynek elején a 
szóval. 11. Betüpótlással pénz a :  MINDEN JARMO FORGALMA 
játékbarlangban. 16. A zivatar 6s- = MJNDnT IRÁNYBAN TILOS 
germán Istene. 17. Női név. 1s, § tábla van? 
Európai név. 20. Pintyféle éneklo : 33. Mlt nevezünk eli5zésnekf 
madár, 21. Hires hegedükész!tő = 34. Mit kell tennd az elő-z,és 
család Cremon:iban. 22. N6k fran- § meg'!ce,d-ése elótt? 
cl.a megszólltása. 23. Rövid tréfás : 35. Mennyi a Jr.erékoo.r megen
történet. 24. Város CsehS'zlováki:i· � gedett le,n,agyobb sebessége la
ban. 25. Román bányaváros. 26. : kott területen és azon klvlll (or
Malaysla egyik tagállama. 2'!. A : szágúton) ? 
közlekedést>Olltlkal koncepcl6 mA- § 36. Hol tilos előzni? 
slk célldtúzése. 28. SzuJtánl ren- ;; 37. Mit nevez!lnk klkerOJésnek? delet vagy kinevezés. 29. Határ, = 38. Melyek a ldlrerOlés feltémezsgye a rómaiaknál, 31. Keser- § telel? vem. 3�. Sikkaszt. 34. A k0ls6 va- = 

J ó  P I H E N t S T !  

Dr. Simon Akos a szegedi 
igazgatóság ellenőrző főorvosa 
a napokban tölti be 70. élet
évét. Haja fehér, de mozgása 
fiatalos. Kedélye, hangulata a 
régi. Fiatal korában sokat 
sportolt. A .l6 levegő, a termé
szet az éltető elemei. Ma is 
kedvenc sportja az úszás, az 
evezés. Dr. Simon Akos 35 évi 
vasúti szolgálat után nYUga
lomba vonul. Sok hálás bet.ege 
és tisztelői ez alkalomból 
hosszú, nyugalmas életet kí
vánnak a mindenki által tisz
telt főorvosnak. 

Dr. BánkfalvY Gyula 
Szeged 

Pályázat technikumi és szakkö• 
zéplskolai taná";' állásra. 

HAGT!ut VASUTAS 
a Vuutuo!r Szalmzervezettnet 
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38. Oda•vlssza szóló menetjegy. = 
39. Francia fizikus, nevét egy : 
mértékegység Is megöröldtL 40. s 
Hl5s. u. Szláv nyelvO helyeslés. = 
43. Kimondott bett!. H. Huzal. 45. = 
Kellemes fziL fl, E!!Vlk magyar § 
király el6neve. 48. UtJ vala. 50. : 

�tjelz(l (ék. hiány), 51. Lé- � 
Bekillden1M: Vf%Srintes 1. & 5 
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A munkásszolidaritás 
.. 

unnepe 
1B89. Július 14-én Párizsban llsszegyiiltek 

a harcos munkásszervezetek, az európai 
szociáldemokrata párt-Ok küldöttei, hogy 
megalakítsák a II. Internacionálét. A 
kongresSlms utolsó napján elhatározták, 
h0(/1/ minden esztendőben, minden ország
ban és városban egy bizonyos napon mun
kaszünettel kell harcos demonstrációt ren
dezni a nyolcórás munkanapéTt, a törvé
nyes munkásvédelemért. A francia küldöt
tek azt javasolták: hogy ez a bizonyos nap 
május 1. legyen. 

Május elsejét az emlékezés, 11 tisztelet-
11dás és a szoridarítás nemes eszméi emel
ték ünnepi magaslatra. Emlékezés Lucca 
olasz város selyemszövőire, akik 1531. má
jus elsején vitték diadalra munloabe.szün
tetéssel jogos követeléseiket. 

Dz az emlék is ösztönözhette az amerikai 
munkások legjobbjait, Legbátra.bbjait, ami
kor 1886-ban a nyolcórás munkanapért 
ugyancsak május elsején tüntetéseket ren
deztek. 

1890. óta május 1. a munkások harcos 
ünnepe. A megalkuvás és az opportuniz
mus nemegyszer vágott !éket rajta. Nem
egyszer próbálták kivetkőztetni eredeti 
mivoltából. De mindhiába! A munkások 
szívében mélyen belevésődött ez a nap és 
mind erőteljesebben kihangsú!yozódott 
proletáir-internacionalista jellege. 

Május 1. tartalma a nemzetközi mun
kásmozgalom fejlődésével együtt gazda
godott. Kezdődött a nyolcórás munkanap, 
a. törvényes munkásvédelem követelésével, 
folytatódott a politikai hatalomért folyta
tott küzdelemmel. Jelszavai közé bekerült 
a béke, c:i? általános, politikai sztrájk, a 
tettekben megnyilatkozó nemzetközi mun
kásszolidarítás. F:s eljött az idő, amikor 
május 1. szivárvány színei közül kigyúlt a 
vörös, a reménységből kilépett a megvaló
sult forradalom. A Nagy Októberi Szoci.a
lista Forra.da!om győzelme megváltoztatta 
május 1. jellegét is. A beteljesülés ünnepévé, 
a cselekvő szolidaritás ünnepévé, a prok
tár internacionalizmus győzelmes eszmé
jének ünnepévé avatta. 

Az ideí május lobogói=k selymén az 
egém emberiség legforróbb vágyánaik, a 
békének jelszavai fénylenek. Az cUtalános 
leszerelés követelése, a nukleáris fegyve
rek megsemmisítése, a békés egymás meL
lett éJLés gondolata, a katonai támaszpon
tok felszámolása, a. német kérdés megol
dása, a vietnami és a közel-keleti béke 
követelése, az elnyomás és kizsákmányolás 
elleni küzdelem a tőkés országokban, a 
szocializmus, a kommunizmm építése a 
szocialista világrendszer országaiban. 

Ha. a. béke jelszavai smnte az egész vilá
gon azonosak is, az ünneplés módja k-0-
rántsem egyforma. Az egyik országban bé
kés, szocialista építőmunkával ün�e!nek, 
a másikban sztrájkokkal és tüntetésekleel, 
a harmadikban fegyveres harccaL Akik 
·ünnepelnek, azoknak is különböző a bőrük 
színe, más és más nyelven fejezik ki ma
gukat, és a világ sok dolgáról eltérnek 
véleményeik. l:s mégis egyek! Osszefogja, 
őket a proletariá.tttS szolidaritá:.sa és inter
nacionalizmusa. 

Az imperialisták ;61 ismerik az interna
cionalizmus ;e!enwségét. Eppen �ért egyik 
legfőbb törekvésük, hogy a munkásokat 
megfosszák ettől a fegyvertől. lgy volt ez a 
múltban, s {gy van ma is. Ezt feliMnerni 
napjaink bonyolult, feszültségektől terhes 

nemzetközi légkörében, • klff tánodctlffli 

világrendszer mindenoldalú éZethaZ<ü ha.r• 
cában, több mint kötelesség. A tőke, mint 
nemzetközi erö, nemzetközivé tette a ki
zsákmányolást, s így sziiloségszenlen nem
zetközi jelleggel Sltilletett meg az eUene 
küzdő i,roletáriátus osztálymozgaZma is. 

Azzal, hogy a szocia,lizmus világrend
szerré lett, a munkásosztály nemzetközi 
összefogásának is új formája Jött létre: a 
szocialista országok kapcsolatában megva
lósuló szocialista internaciona!mmus. A 
szocía.lista világrendszer a vüág forradalmi 
mozgalmának legnagyobb erőforrása. Ered
ményei vagy kudarcai szerte a világon 
befolyásoljá,k az imperialistaellenes moz
galmakat. Ezért roppant nagy a felelőssé
günk. Internacionalista kötelességünk, 
hogy minden eszközzel erősí(lsiik a mar
xizmus-leninizmus elvei alapján a szocia
lista világrendszer országainak közösségét. 
Maximális mértékben ha..••máljuk ki azo
kat a lehetőségeket, a.melyek a szocialista 
országok err,1üttmú.ködésében rejlenek gaz
dasági, politikai, kulturális téren és a tár
sadalmi élet minden egyéb területén. 

A tudomány és a technika fejlődésének 
mai szakaszában egyetlen orszá{J sem tud 
létezni a nemzetközi együttműködés fejlett 
formáinak felhasználása néikül. A korsze
nl technika és tudomány, az anyagi esz
Tcözök felhalm-0zásának és felhaszná!ásá
nalc olyan nagy mennyiségét követeli, 
amelyet egy OTSZÓ,{J - különösen, ha OIZ 
gazdaságilag nem elég fejlett - képtelen 
a maga erejéből biztosítani. Nem tud ter
mékei számára megfelelő piacot biztosíta
ni, önerejéből nem tudja a gazdaságos ter
melés feltételét megteremteni. Ez a szük
ségszerűség még a kapitalista országok ve
zetőit is kü.lönböző nemzetközi együttmú
ködési formák kialakítására ösztönzi. Le
hetőségeik e téren aconban korlátozottak, 
meg sem közelítik a szocialista országokat. 

A szocialista államok közti együttműkö
dés kedvező lehetőségei sem valósulnak 
meg automatikusan. Csak akkor válnak 
valósággá, ha felismerrjük ezt a szükség
szerűséget és Zeküzditnk mindenfajta sziik 
nacionalista korlátozottságot, melyelc út
jában állnak. 

A szocialista internacionalizmus erősí
tése meggyorsít;a 'belső fejlődésünket, 
nemzeti céljaink mielőbbi megvalósulását. 
S for-dítva, a n:ocia!ista építés eredményei 
hazánkban ati egész szocialista világkőzös
séget is gyarapítják. lgy fonódnak ewbe 
nemzeti és internacionáUs kötelezettsége• 
ink. Ezzel tesszük ma a !egnaqyob'b szolgá
latot a szocializmus győzelmes előrehala· 
dásának az egész világon. Ezzel feiezhet;ük 
ki ma legtnkább szolidaritásunkat a világ 
még elnyomott népeíveZ. akiknek küzdel
nwt a haladásért, a kiie-sákmányolás, a 
gyarmati elnyomá., ellen, a magyar dolgo
zók teljes erejükkel támogatják. 

M11r:r: és Engels 123 évvel eze!ótt adták 
ki 4 világtörténelmi jelentőségű jelszót: 
„ Világ proletárjai egyesii.!jetekr' Ezzel a 
halhatatlan és győzelmes jelszóval nem
csak azt fejezték ki, hogy a tőkések, a 
burzsoázia nemzetköZi összefogásá.val 
szemben a nemzetközi munkásoiLTtály har
ci szolidaritására van szükség, hanem azt 
is, hogy 4 munkásosztály és élcsapatának 
egységére is múlhatatlanul szükség van, 
mert enélkül nincs és n_em !ehet végsó 
győzelem. 

Drszti/os közleketlésfaztlasíigi ankét 
Sopronban 

Emberseges 

gondoskodás 

negy A Közlekedéstudományi 
Egyesü.!et Sopronban, a Liszt 
Ferenc kultúrotthonban or
azágos közlekedésgazdasági 
ankétot tartott, amelyet Li
nczky Lajos, a GYSEV igaz
gatóságának vezetője nyitott 
meg. Ezt követte dr. Mészá
ros Károly miniszterhelyet
tesnek ,,A közgazdasági sza
bályozók hatása a közleke
dés és hírközlés munkaügyi 
gazdálkodáaára" című előadá
sa. 

A miniszterhelyettes érté
kelte az új gazdaságirányí
tási rendszer kétéves gya
korlatát, foglalkozott a mun
kaeró-ellátottságga]. a mun
katermelékenységgel, a bér
színvonallal és a személyi jö
vedelemmel. 

Különös hangsúllyal szólt 
arról, hogy a közgazdasá
gi szabályozók mikén& ha
tottak a munkaeró-sziik
ségletre és a termelékeny-

ség alakulására. 
Végül vázolta - különös te
kintettel a IV. ötéves terv
re - azokat a feladatokat, 
amelyek a munkaügyi gaz
dálkodás fokowtt hatékony-: 

sága érdekében megvalósí
tásra várnak. Kiemelte, hogy 
a közgazdasági szabályozók 
továbbfejlesztésénél biztosi
tani kell a műszaki fejlesz
téssel együttjáró munkaeró
�zükséglet kielégítését, mind 
mennyiség, mind színvonal 
tekintetében. A célkitűzések 
között szerepel a közlekedés 
és hírközlés dolgozóinak mun
kaidő-csökkentése, az iparban 
dolgozók munkaidőszintjére. 

A második napon TuTba 
Sándor, a KPM munkaügyi 
önálló osztályának vezetője 
.,A munkaügyi gazdálkodás és 
a közlekedés fejlesztése" cím
mel tartott előadást. 

Először a munkaügyi fel
adatokról, eszközökről és 
módszerekről beszélt, majd 
utalt a korszerű technológiák 
alkalmazására. 

Szó eseH - a többi között 
- a munkaügyi &ervezés 
és a munkaügyi szabályo-

zók szerepéről, 
valamint ezeknek a szociá
lis körülményekre és a bal
eseti helyzetre gyakorolt ha
tásairól 

H. K. 

arváról 

A dombóvári filt6ház javí
tómúhelyében dolgorott Csipai 
Istvánné segédmunkás, 4 
gyermek édesanyja, ld� apa 
nélkül nevelte gyermekeit. 
Egy ü2ierni baileset kövellkezté
be:n azonban meglhalt az édes
anya, A gyennekek árván ma
radtak. A nagyszülők vállal
ták a kicsik további nevelését. 
A fűtőház kxillemtívája sem 
maradt tétlen. A szocialista 
'brigádok vállalták a gyerme
kek megsegítését. Anyaként, 
apaként gondoskodnak a kis 
árvákról. Rendszeresen lát,,
�tják � és az összegyűj
t.ött pénzen ruhát, cipőt, játé
kokat vásárolnak számukra. 

D1cséretü!k:re válik az em
berség1:5 gondoskodás. 

Bódogh Mihály 
Dombóvár 
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A Minisztertanáes és a SZOT 
vörös vándorzá.szlajával 

kitüntetett szolgálati helye� 
A Minisztertanács és a Szak

szervezeteik. Országios Taná
csának elnöksége az 1969. évi 
jubilewni munkaversenyben 
kimagasló eredmények alap
ján aiz alábbi négy vasúti szol
gálati helynek, illetve üzem. 
nek ítélte oda a vörös ván
dorzászlót a veLe járó pénzju
talommal: 

1. Nagylcanizsa. va.,;ú'ti 
csomópont 

Z. Szombathely, OIJS'llti 
csomópont 

3. Békéscsaba 1'asúti 
csomópont 

4. Székesfehérvár· Jármii
;avító Vzem 

Kivaló vasúti csomópont 
L.itúntetésben részesültek 

A:r. 1969. évi eredmények 
alapján az alábbi vasúti cso
mópon1ok részesüllrek kiváló 
csomópont kitüntetésben, a 
vele járó pénzjutalommal: 
Nyíregyháza, Pécs, Dombóvár, 
CeUdömötk, Püspökladány, 
Dutlaújváros, Kiskunhalas, 
Berente, Hegyeshalom, Debre
cen. 

livaló f óniibég címet nyertek 
Az 1969. évi eredmények 

aJ,apján ar,.; alábbi S2JO]g:álali 
helyek s ÜZJemek részesültek 
kiváló főnökség ikiti.illitetésben: 

MAV :Eszaki Jármiijavít6 
Uzem, Celldömölki Epítési 
Főnökség, Hatvan-Sa!góitarján 
Pályafenntartási Főnökség, 
Debrecen Esza1d Pálya.fenn
tartási Főnökség, Hatvan-Fii-

EMLtKEZETES tlNNEP-
S11:G színhelye volt április 15-
én a miskolci vasútigazgató
ság kultúrterme.A MAV mis
kolci KISZ-bizottság, a: Bor
sod megyei és Miskolc városi 
KISZ-bizottság java8lata alap
ján elnyerte a KISZ Közpon
ti Bizottság vörös vándorzász
laját. Az ünnepélyes l'lászlóát
adáson megjelent Skonda 
ődön, a KISZ KB képviselő
je, Tóth János, a MAV Vezér
iga:r.gatóság ifjúsági összekötő
je, Makkai László, a MA V mis
kolci pártbizottság titkára és 
Juhász László, a miskolci vá
rosi KISZ-bizottság ké{)viseló
je. 

A MAV miskolci KISZ-bi
zottság tizennégy alapszerve
zetében össresen 550 fiatal dol
gozik. A fiatalolk együttmű
ködése és programjuk igen 
sokoldalú. Ezt bizonyítja mun
kájuk eredményessége Is. A 
KISZ-fiatalok munkájuk so
rán sok segítséget kaptak a 
párt- és szaks:rervezet helyi 
vezetőségétől is. 

Skonda Odön, a: KISZ KB. 
képviseló;e beszédében érté
kelte a KISZ-szervezetek mun
kájának eredményeit él meg. 
állapította: 

- Tények bi.alonyítjá!k, hogy 
a MA V miskolci KISZ-bizott
sághoz tartozó al.apszervezebek 
valamennyi fiatalja több évre 
vi<;szamenóleg is derekasan 
hely,tál1t a munkában. Ismert 
tény, hogy a srrolgálati köve
telmények nagy erőpróbát je
lentenek a vasúti KISZ-szer
vezeteknek. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy IIZ 1969. évi 1ci
magas!ó teljesítmények alap
ján - a jubi.leumi ünnepségek 
tiszteletére - a KISZ KB. in
téző bizottsága. éppen egy va:s
Uta$ KISZ-szervezetnek ítél
hette oda a vörös vándorzász
lót = !l')lajd így fo!yta-ttta; 

zesabony Pályafenntartási Fó
nökség, MAV Adatfeldolgozó 
Főnökség, Miskolc Távközlési 
és BiztosítóberendezéSi Fenn
tartá-si Főnökség. 

Kiváló vállalat kitüntewt 
kapott 

A közlekedés- és postaügyi 
minis:zrter és a szakszervezet 
elnöksége Kiváló vállalat ki
tüntetést adományozott az 
Ut.asellátó V 6JZla.Zatnak. 

Vezérigazgatói elismerésben 
részesültek 

Az 1969. évi eredmények 
ahapján az alábbi üzemek és 
főnökségek részesültek vezér
i,g,arz;gaitói elismerésben: 

Villamos Felsávezeték EpJ
tési Főnökség, MAV Eszaiki 
Osztószertár Főnökség, MAV 
Jegy-nyomda Főnökség, MAV 
Házkezelési Fá1wkség, MAV 
Debreceni Jármii;avító Vzem, 
MAV Szolnoki Jármiijaví,t6 
üzem, MAV Kitérőgyártó 
Qzem GyöngyÖ$, Miskolc Gö
möri állomás, Veszprém...Jcüls6 
vasúti csomópont, Kiskunfél
egyháza állomás, Tatabánya
felső állomás, Kaposvár 1'!1$• 
úti csomópont, Kiskunhalasi 
Pá.lya.fenntamisi Főnökség, 
Balassa.gyarmat vasúti csomó
pont. 

Elismeré.sben részesült 
KISZ-bizot�fot 

A KISZ Központi B12Xllttsá
ga, a Vasutasok Szakszerveze-

te és a MA V Vezérigazgat.ósá
ga az 1969-lben legeredménye
sebb munkát végző vasutas 
KISZ-bi:oottságok közül az 
alábbiaJkJat réwesíitetite elisme
rő oklevélben és pénzjutalom
ban: 

Nam,kanizsa., Szomb11thely, 
Békéscsaba, MAV Székesfe
hérvári Jármú;amtó Vzem.. 
Nyi,regyháza, Pécs, MAV Cell
dömöllci f:pítési Főnökség, 
MAV Eszaki Jármú;avít6 
Vzem, Dombóvár„ Celldö
mölk, DebTecen, MAV Adat• 
feldolgozó Főnökség, Péca 
va.sútigazgatósá{J, Szeged oo.s
útígazgatóság, MAV Vezér
igazgatóság, M�kole vasúd 
csomóp011;t. 

A kitüntetéseket a magyar 
forradaJmi mtmkás-para6Zt 
kormány, illetve a Sza!kszer'Ve
zetek Országos Tanácsa nevé
ben Békéscsaiba csomóponton. 
április 27-én Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes, a MA V ve
zéri,gazgatója és Gyócsi Jeoo, 
a vasutasszakszer-vezet elnöke. 
ugyancsak április 27-én a 

nagykanf%sai csomóponton dr. 
Csanádi- GflcJ:!w közlekedé&-
é$ post.aligyi mim.,zter ú Szn
bó Antal főtitkár, április 28-
án Szombathely csomóponton 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes, a MÁV vezérigazgató
ja és Gulyás János, a vasutas
szakszervezet titkára, április 
29-én a székesfehérvári jár
műjavítóban Rödönyi Kcírol, 
miniszterhelyettes és Szab& 
Antal, a vasutasszakszerveze& 
főtitkára ünnepélyes külsősé
gek között adták át. 

Akik elnyerték a KISZ Központi 

Bizottság vörös viintlorzászlaját 

;..; JelenMs vállalások, ered
mények fémjelzik a:zt az utat, 
amíg ez a KISZ-birrottság idá
ig eljutott. Mindennél többet 
mond a,z a 39 OOO társadalmi 
munlkaóra, amtt a KISZ-fia
talok az elmúlt években vé
geztek. Aktív részesei voltak 
az állomásait korszen'lsítésé
nek, részt vettek a XII-es szá. 
mú páncélvonat építésében és 
védnökséglet vállaltak külső 
KISZ-szervezEltek felett. A 
szakma ifjú mestere mozga
lomban pedig 373-an értek el 
különféle fokozatiokat. A truka
rékosság és újitások terén is 
jelentős eredmények &Ziilett:ekl 

mondatta befeje?Jé5ül 
Skonda Odön, majd Podha
;eczky Zottán KISZ-titkárnak 
átadta a vörös vándorzászlót 
és a vele járó 5000 forintos 
pénzjutalmait. 

Ezek után Tóth János, a 
MA V Vezérigazgatóság nevé
ben tí:rezer forinJtot nyújilott 
át a KISZ-bioo�ágnak. Dr. 
Pásztor Pál, az igazgatóság ve
zetője pedig az 1969. évi j6 
munkáért kiváló ifjú mémö
köiknek és technikusoknak 
adott oklevelet é.. pénzjlltal
mat. 

Jt. s. 



MAGYAR VASUTAS t9i0. MAJOS 1. 

Együtt született 
a szabadságunkkal Amikor virágba boTul a természet, amikor több a nap

fény, amikoT tipegő gyermekekkel telnek meg az utcák és te-
rek, akkoT köszöntjük őket, az Édesanyákat. Mád község. Itt született 

: A vasutasszakszervezet 25 éves 
történetéből 

A már évek óta vissza-visszatérő első májusi vasáTnap új- 1945 · 'li 4 é N z t ra gyermekké tesz mindannyiunkat. Virággal té·rü,ik haza, · ap�i s - n ag·y s : 1948 tavaszán döntő válto-
to!lat és levélpapiri veszünk, vagy csak emlélcezünk. Gyen-

ván, :tY�ad állo_más r':?.delkezo zás következett be Magyaror
géd emlékek tolulnak elénk., keressük a gyerekkor felfedhető forgalmi szolgalattevoie: Te- 1 szágon. Új fejlődési szakaszá: 
ef!"lékfoszlányait, hogy mit tudtunk megőrizni Édesanyánk- hát egyike azon keves fia- 1 hoz érkezett a szakszervezeti 
bol? Egy-egy kismama mélységesen emberi bájában ma- taloknak. akik egy napon mozgalom is. Egyesült a két 
gasztos hivatásában keressük és véljük megtalálni h�jdani születtek a felszabadulással. 1 munkáspárt, megvalósult a 
bölcsonket. A féltő gondoskodást, az emberfelettinek tünő tü- J!:desapja bányász volt, aki n:unkásoszt_ály szerveze_ti egy
relmet, a fáradtságot nem ismerő, örökké tevékenykedő, gon- a háborúból nem tért vissza. s:'g.e. Megto�téntek az ,a�lam?
doskodó, aggódó örök anyát. Felidézzük a nagy önuralmat . .. sitasok, a fobb termeles1 erok 
magáTa eTIHtető anyát, aki szepegő gyeTmekét viszi az első ta- Az apa_ nélkul 1:'aradt család köztulajdonba kerültek, létre
nítási napra, aki büszke könnyek között f.gérteti meg velünk, kenyeret alkahru munkával, jött a munkáshatalom. A szak
hogy írjuk ám meg, milyen a katon.o.éLet, aki még most is csó- napszámmal az édesanya ke- szervezetek küldetésüknek egy 
válja a fejét, ha kalap nélkilL megyünk a tavaszias estébe. reste. nehéz szakaszán túljutot'..ak. 

Anyáknapja. Milyen rövid szó, mégis végtelen láncolat 1 , , 1948. március l-én a csepeli 
liordozója, életünT�é, s az ő életéé is. Elhatároztuk, hogy má- Nagy 1stvan a nyolc alta- művek dolgozói �zocialista 
jus első vasárnapja legyen az ő napjuk. Mo.ga a szándék, az lános iskola elvégzése után, munkaversenyt hirdeltRk már
elhatározás önmagában puszta formaság lenne, ha csak egy 1961-ben a szerencsi szertár- cius 20-tól augusztus 20-ig. 

Vállalták, hogy a hároméves 

tervet két és fél év alatt befe
jezik. A felhíváshoz a vasiita
sok tízezrei is csatlakoztak. S 

bá1' a versenyszervezés ko

rántsem volt mentes a bil:rok
ratikus vonásol,tól, a számsze
rü eredmények túlbecsillésétől, 
mégis lendítőjé·vé tudott válni 
a há1·oméves terv sikeTes be
fejezéséért vívott küzdelem
nek. Ez a versenyszakasz min
den tekintetben eltérő volt a 
korábbiaktól, miután a szolgá
lati helyek globális vállalásai
ról áttértek a dolgozók egyéni 
vállalásainak szervezésére. 

Fejlődik a brigádmozgalom 
naphoz kötődnék. Egyetlen naphoz csak az ünnepet kötjük. főnökséghez ker-ült munkás
Személyes szeretetünk, ragaszkodásunk ma már társadalmi nak. Később megszerozte a Tangra em,elkedet\ abban_ a _g�ndoskodásban: melyet t�:Sfidal- távírász- és vonatkezelői szak- j munk tanusít az edesanyak irant. Az anyasr,g megbecsulese, a . . . A szocialista munkaverseny tak. A szociálpolitikai felelő
gyermeknevelés társadalmi segítése ma már természetes ele- vizsgát, maid Miskolcon el-

második szakaszában a mun- sök az üzemi bizottságok se
me új életünknek. végezte a kilenchónapos for- kaversenyek magasabb formá- gítségével a dolgozók számta-

Mégis, most, amikor szeTetettel köszöntjük az anyákat, a galmi-kereskedelmi tanfolya- ja : a brigád-versenymozgalom lan ügyes-bajos probiémájá
magunk nevében mondjuk a legkedvesebb szavakat, meTt a mot. Innen került Abaúj- fejlődött ki. Kezdeti hibája fő- ban nyújtottak segítséget. A 
mi szeretetünket semmi nem pótolhatja! e '" 'óra forgalmi gyakornok- ként az volt, hogy a brigádo- swciálpoliti'kai osztály már 

Önarckép 
Kling György festómúvész Munkácsy-díjat kapott 

nak, majd az önállósító vizs- kat a jól dolgozókból állították ekkor kezdet.t foglalko:zmi a 
ga után tartalékos forgalmi össze, a gyengébben dolgozó- dolgozók balesetmentes mun
szolgálattevőként egy évig kat a mozgalomból szinte kire- kakörülményeinek kialákítá-
h 1 , kesztették. A szakszeTvezet a sával. Harcot folytatott a bize yettesiteni járt különböző brigádmozgalom fejlődésének tonságos munkakörülményeik szolgálati helyek.re. 1969-ben biztosítása és a szakmailag el- megteremtéséért. 
hazakerült Mádra. maradottak felkaTolása érde-

. . kében széles körű tapasztalat- Nö a szakszervezetek - Nehez volt megszokm a , csere- és munkamódszeT-át-
AZ ÖNARCKÉP A FESTŐ tatták be képeit. S azóta szin- szolgálatot mondja -, adási mozgalmat indított. feladata 

V ALLOMAsA, áz ecsettel te minden 2-3 évben valahol d végzett önvi�at. Kiling ön.álló tárlata nyílik. Az 1949_ hiszen egy jó forgalmi szol- A szocialista bérezés elvé- Népi demokratikus ren sze-

Gyo··r= M··-·'-'�sy-di'i·as festő- gálattevőnek sok mindenről le nek megvalósítása szükségessé rünk megszilárdítását és ro-
,,_, w"""� ben megalakult Képzőmúvé- h f ·100 · ét · b"zony1· művészünket - aki a Vasuta- kell mondania. Ünnepnap és te�te a darabbér bevezetését amos eJ es 15 1 -

,. S ks 
szeti Szövetség grafikai tago- . . , . 1 mindazokon a helyeken, ahol totta az állami társadalombiz-

�:' • Zll;. ész
zervezete Központi zatának titkára lett. A vas- éJszaka 1s el kell latm a szol- azok alkalmazására lehetőség tosítás szervezetéről szóló 1950. 

epzomuv eti Iskolája kép- t '-'-al 1951 be:n k ül. t ,. ál • évi· 36. sz. to··rve·nyerei·u· ren-wrn • és t· lk."· é ek =•"· u aso= - -er ""ap- g atot, olyan idoben is, ami- nyílt. 1950. március l-én a • uv ze I or n e,s.y = ve- - delet, amely a szocialista tár-zetóje , ezúttal másfajta csolatba. Azóta vezeti a festo- kor sok velem egykorú fia- munka szerinti díjazás elvét az 
sadalombiztosítási rendszer vizsgálódásra bírtuk. A:z. ecset, szak;kört. De mint a beszélge- tal talán szórakozik. Kezdet- eddigieknél jobban figyelembe 
alapját rakta -le. Megszüntette 

az irón megszokott környeze- tés közben többször is hang- vevő bérrendszert vezettek be, a különböző intézeteket, köz
téból, a beszéd és a toll vilá- súlyozta, mindez nem fontos. ben egy-egy éjszakai szolgá- amely döntő mértékben a be-

..,,k a MÁV BBI és Jóléti Hi-
rl•ba csaltuk. Ofl=nga'T ' l ' _ S """-n'". ml a fontos? lat után álmomban is Ten-

, 
töltött munkakörben végzett ... ,,,.,. ,.,,_ 0 es 

"== vatalt is, és az egész társada-múvészi hitvallásáról nehéz - Az,' hogy dolgo7Jhatok, s delkeztem vonatot fogadtam munkát díjazta, és csak kis- lombi"ztosi'tás' ,;gyi·ntéze·st, 'l-b s ·1 t l .r. •• , . ' • ' mértékben vette figyelembe a • � • e ze n • 8 egy O van m·u.u,:sz- h " t 'th t k · indítottam Ma máT a vasut leto-leg annak ·Ta'nyítását a nek, aki megszokta, hogy átté- o„y aru a O 15· · . rangfokozatot, illetve a szolgá- • 
ná telesen közvetítse éTZéseit, ta- Kling GyöTgy eddirn művé- hozzá tartozik az életemhez. latban töltött időt. Népköztársaság Elnöki Ta -

,,. csa a szakszeTvezetekbe tö-lán még n,ehezebb. szeti munkásságáéTt, a szocia- A kissé megkésett születés- A szociális problémák ered- mörült dolgozókra bízta. 
- Vélietlenül lettem festő. A lista taTtalmú művészet kiala- napi kívánságunk, hogy az el- ményesebb megoldása végett A párt javaslatára a kor-

gimnáziumban nem tartoztam kításában végzett tevéTcenysé- következendő huszonöt év 1949 márciusában a telepítési mány 1950 szeptemberében a 
a jó tanulók közé - mondat- géért kapta a MunTcácsy-díjat. még eredményesebb és tar- és családvédelmi osztály he- szakszervezetek.re ruházta a 
ta Klin,g György -, csak a Gratulálunk a megérdemelt lyett megalakult a központban munkavédelmi törvények, ren-sport és a rajzolás vonzott. S kitÜllltetéshez! 

talmasabb legyen, mint az el- a szociálpolitikai osztály. Min- deletek, óvórendszabályok el-
miután a díjakat a rajztábla só volt. den üzemi bizottságnál szo- leftórzé§ét. Ezzel ismételten 
mellett nyertem, így ezzel fog- L. Gy, Kaszala Sándor ciálpolitikai felelőst választot- nőtt a szakszervezetek felada-
lalkoztam többet. Akvarelljeim _________________________________________ _, ta, tekintélye. 
közül néhány már 16 éves ko- Az MDP Politikai Bizottsá-
romba.n is eljutott Japánba. gának 1950 júniusi határozata 

E:rthetó tehát, hogy Kling ,,,- nyomán, a SZOT elnökségének 
György pályája a kezdeti sike-

A ll • d _,, • 
zd � l • 

/ _,, útmutatása alapján 1950 szep-
Tek nycnná,n egyre élesebben am" ,,,,h {" mo on� e 

IIJ, f�Y'/YZO temberében megalakult a tár-
kanyaTodatt a rajzolás, a fes- I' I' l,'l'J J/ ,.,  '-"" sadalombiztosítási és a mun-
tészet irányába. Képzőművé- kavédelmi osztály. 
szeti törekvését a főiskolára A mmucavédelmi osztály 
való beiratk:07.ással ,,szentesi- tá tette". Rudnai Gyula tanítvá- Tizennyolc éve ismerjük lyafutása gazdag: bizalmi, munkatársSJi is emlekeznek - megalakulása után fő felada -

Az 1951-es esztendőben szá
mos olyan intézkedés szüle• 
tett, amely kihatással volt a 
szakszervezet tevékenységére. 
Ilyen volt példá.ul a Munka 
Törvénykönyvének megjele
nése, amely sok, korábban vi
tatott Jcérdést tisztázott, és 
rendszerbe foglalta a megvál
tozott vis:toriyoknak megfele
lően a munkajogi és egyéb 
kérdéseket. 

Az elsö iinálló lap 

A Minisztertanács június 
21-i határozata kimondotta, 
hogy minden év augusztus má
sodik vasárnapját a vasutasok 
napjává nyilvánítja. Itt említ
jük meg, hogy 1952-ben a má
sodik vasutasnapon első ízben 
került sor kiváló vasutas és 
érdemes vasutas jelvények 
adományozására 

1952 márciusában a dolgo
zók szociális juttatásáért foly
tatott eredményesebb munka 
érdekében megalakult a mun
kásellátási osztály. Ezt köve
tően létrejöttek az üzemi bi
zottságoknál a munkásellátási 
bizottságok, melyek fő felada
ta a napközi otthonok, bölcső
dék, üzemi konyhák, a tüzelő• 
ellátás, a lakáselosztás és -épí
tés, a kölcsönös segítő és taka
rékpénztárak, nevelőintézetek, 
célgazdaságok stb. ellenőrzése 
és segítése volt. 

1951-ben a közlekedési és 
a vas-utas-szakszervezet veze
tősége úgy látta, hogy a közö• 
sen kiadott lap már nem ele• 
gendő a két szakszervezethez 
tartozó dolgozók tájékoztatá• 
sáTa. úgy döntöttek, hogy kü
lön újságot jelentetnek meg. 
A Közlekedés címet a közle
kedési szakszervezet lapja vit
te tovább. A vasutas-szakszer
vezet önálló lapja 1951. jú
nius 15-én jelent meg először 
Szocialista VasútéTt címen. 

1949-ben az eddig egységes 
szakszervezeti világmozgalom• 
ban szakadás következett be, 
az angol és amerikai jobbolda
li szakszervezeti vezetők/ hi
degháborús politikáiának kö
vetkeztében. A Szakszervezeti 
szervezetek megalakították a 
Szabad SzakszeTvezetek Nem
zetközi Szövetségét. 

A Szakszervezeti Világszö
vetség tagozataként 1949 de
cemberében r.1egalakult Buka
restben a közlekedési, kikötői 
és halászati dolgozók szakszer
vezeteinek nemzetközi szövet
sége is azért, hogy szakmán 
belül tevékenykedjen a nem
zetközi szolidaritás megszilár
dításán, a kölcsönös segítség
nyújtás és barátság kiépítésén. 

(Folytatjuk) 

nya lett és már másodéves ko- egymást . . . Awúa ö.szre festet- propagandista, majd négy évig a felettesek véleménye mindig nak tekintette a dolgozók 

rában kiál1lításokon jelentke- te halántékát az idő, szeme a szakszervezeti bizottság füg- egyezett: Tóth János átlagon munkakörülményeinek megja

zett munkáival. A Színyei- sarkában ráncok ültek. De getlenített titkára. Később is- felüli szakmai képessége köte- vítását, az egészséges és biz

társaság fiatal képzőművészeti nyugodt, energikus természete mét visszatér kedvelt szakvo- lességtudással és nagy ember- tonságos munkahelyek kiala

körének tá.Tlatain mindig be- nem változott: Tóth Jánosnak, nali beosztásához. Motorvonat- ismerettel ötvöződött, Jelen- kítását. A szakszervezet az 

mutatta legújabb alkotásait. a szombathelyi vontatási fő- vezető, de szakszervezeti tiszt- leg ő a szaks?.ervezeti bi:zott- üzemekben kiépítette a mun

Alig néhány évvel később pe- nökség műszaki főintézőjének séget is betölt, mint munkás- ság elnöke, beválasztották a kavédelmi bizottságokat. 

dig már a Buda.pesti Hír1ap ma is éppen olyan lehetetlent ellátási felelős. Ezzel párhuza- vasútüzemi pái!itbiwttság tag- __________________ _ 

művészeti kritikájában is ta- nem ismerő a munkaszeretete, mosan a pártban is különböző jai közé is. 
lálk=l nevével. mint amikor először találkoz- funkciókat lát el. TöT�len életpályája csúes-

„Kli.n,g György sötétba.rnás tunk. Hány mérföldkő volt az ponthoz ért: felszabaduJá.sunk 
=fneivel a proletárvi14rl öröm- életében? Nehéz lenne össze- negyedszázados jubileumán a �- _,, á 1 · E , ·1 1 ·  · A családnak kevés idö t ad z • •-�-telen életét festi, s színválasz- sz mo m. gy ev mu va e en magyaT orr a mi munt<Uo>• 
tása jól illik gyűrött munkás- a „nagy szabadság" korhatá- jutott paTaszt kormány Tóth János 
plakjai,hoz" _ írta a lap. rát. főintézőt Állami díjjal tüntet

te ki. Sokoldalú társadalmi 
KEDVEZŐ VOLT A KRITI- - A feleségem egypárszor munkája melleut elsősorban 

KA. amely azonban nemcsak Vonzotta az utazás meg is kérdezte tőlem: mondd, hiva1ásának munkasikerei 
lCling György festői képessé- neked a fűtőház, vagy a csa- döntötték el a magas kitüni•e-
geinek, hanem az akkor díva- ládi ház az otthonod? - meg- tés odaítélését. Kiemelkedő ér-
tos forradalmi témaválasztásá- - Harmincnégy év a vasút értő mosoly játszik az arcán, demeket szerzett a kétezer 
na:k is szólt. Derkovics. Dési szolgálatában · · · Hihetetlen ujjai egy pillanatra abba- tonnás mozgalomban. de a 
Huber életműve máir széles,kö- gyorsan elrepült, pedig „sűrű hagyják a golyós,toll lassú for- vasutas fiatalok nevelésében, 
rúen hatott. eseményű" esztendők voltak. ga<tását. Beismeröen, szinte a szrukmai. utánpótlás biztosi-

Milközben a tárlatokon egy- Géplakatos szakmát tanultam. magának mondja: - azért va- tásában is nagy része volt. El
re több alkalommal voltak lát- Apám a szombathelyi jármú- lahol igaza van az asszonynak, ismeröen nyilatkoznak róla 
hatók Kling György képei, ó javítóban dolgozott - emléke- keveset látott az elmúlt hu- munkatársai, s amikor az él
maga nehéz napokait élt. Kifi- zik vissza a kezdeti időkre. - szonöt es:Ltendőben. Munk.a, üzem cím 11-szeri elnyeirésé<t 
zetetlen 1akbérekskel, sietve Külön szerencse volt a vasút- értekezlet, azu<tán megint említik, érdemekben Tóth Já
otthagyott műtermek.kel bajló- ra bekerülni, pedig csak se- munka és tanácskozás . . . így nos nevét az elsők között so
dott, időnkénti éhezá;sel küsz- gédmunkásként vettek fel. A men1 napról napra, és este rolják fel. Kitüntetésével 
ködött, s csak a közben elért széntéren lapátoltam 26 fillé- lett, mire hazaértem. ő nevel- ószintén egyetér<t az egész kol
sikerek derítették fel kedé- res órabérért. Később bevittek te a fiúkat, kisrolgálta a négy lekitíva 
Jyét. A párizsi világkiállításon a fiók műhelybe, de az utazás férfit. Mire ráeszméltem, fel
Grand Prlx-t nyert az egyik jobban vonzott. 1941-ben le- nőttek a gyerekek és nagypa
grafikája és egyre nagyobb el- tettem a mozdonyvezetői vizs- pa lettem. 
ismerés követte bemutatott gát. A háború megpróbáltatá- Há.Tom fia közül a legidő
fesményeit is. A grafikusi mun- saiból nekem is jutott. Emlék- sebb pedagógus, a két kisebb 
Ica révén akkor már telt az szem, erre az időszakra esik a hú maradt a családi tTadíció
.Aká.cla utca 59. szám alatti leghosszabb utam: 223 órát töl- hoz: a fűtőházban dolgoznak. 
műterem fenntartására is, ahol töttem mozdonyon, egy•;égté- Hobbyja, szenvedélye után 
ezután a festés mellett mun- ben Hegyeshalomtól a felvidé- érdeklődöm. Válasza me.gle
ká=enúnárium is folyhatott. ki Volóc állomásig. Na, de a pő: 

rossz előbb elhalványul az 
A FESTŐ Jl:LETÉNEK NE- ember emlékezetében, a ked- - A menetrend hajszálpon-

GYEDSZÁZADA sokkal színe- ves. szép epizódok inkább meg- tos betartása. A zsokék érez
sebben alaik111t, mint a hábo- maradnak. Látja, a „legbüsz- hetnek hasonló izgalmat egy
rú előtti. 1945-ben a párt köz- kébb" utam mindjárt a fel- egy nagy derbin, mint aho
ponti dekorációs osztályán szabaduláshoz fűződik: én vit- gyan én figye1tem a menet
dolgozott és az első május el- tem az első gyorsvonatot időt. Új munkaköröm azonban 
seje egyik főrendezője volt. Szombathelyről Budapestre. leszállított a mozdonyról. Nem 
1946 őszén egyike volt azok- Munkahelyéről sohasem ké- utazom tavaly óta. Mozdony
nak alciTc megszervezték a sett, s egyetlen órát sem mu- felvigyázó vagyok. 
koni.munista képzőművészek lasztott igazolatlanul. Már fia- A bonyolult diszpécseri 
kiállítását. 1947-ben pedig az tal korában bekapcsolódott a munkát kiváló üzemszervezői 
.Andrássy úton az első önálló 

mozgalomba. Negyvenötös érzékkel látja el. Husronöt fű-
kiálHtását nyitották me!?. Ezt 

é t· t tő'-�-'o"n�•- 1·ran· yí•�·- ala.tt 
két angliai tárlat kovette. párttag, s szakszerveze i ag- ,......,_ "" ....,.. 

Londonban az Eatlonban mu- sága is 25 éves. Mozgalmi pá- szolgált már, de - ahogy 

Bízik a tanítványaiban 

- Teljesültek-e az elképze
lései, vágyai ? 

- Az ember sohasem lehet 
elégedett, különben közöm
bössé válik. Ha nyugdíjasként 
is, de sz.eretném még megér
ni a2lt az időt, amikor a vas
út ismét visszaszerzi a régi te
kintélyt, bizalmat, megbecsü
lést, melyet nem is olyan ré
gen még a társadalomtól meg
kapott. Számítok a tanítvá
nyaimra . . .  

Minden bizonnyal Tóth elv
társ lávánsága - ha nem is 

azonnal -, d€ feltehetően rö
vid idő al,a,ft teljesül. Kitünte
téséhez gratulálunk, és jó erőt, 
egészséget kívánunk! 

Horváth Anita 

Ünnepeltek a kicsinyek is 

Felszabadulásunk negyedszázados ünneplése magával ra
gadta a Kerepesi úU MA V-óvoda kicsinyeit is. A felnőttekkel 
egyetemben ők Is „munkával" készültek az országos ünnep• 
re. Képeket, különböző játékos figurákat készítettek amelyek
kel állandó ,.munkahelyüket" díszítették, csinosították majd 
földet, kö-veket, zöldet gyüjtöttek. hogy szobájuk legkedvesebb 
pontján felállítsák a Gellérthegyi Felszabadulási Emlékmű ki
csinyített mását. Készülódésük betetőzését jele.ntette találko• 
zásuk a szovjet katonák kl'pviselóiveL A kis Tomi, Tamás. 
Csaba és Attila átnyújtja az ajándékot Sarabarov Vlagyimir 
Borinzovics őrnagynak. 

CTózséT Ernó felvétele) 
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As eredDWnge.ik 
helgettiil. bes sélnel. 

j .,Alaposan megdolgoztunk érte" 

j Céltudatos munl<ával érdemelt-ék ki 

a vörös vándorzászlót 

A vonat bejár, váltót kell állítani. 

A bútorok melegbarna fé
nye, a sarokban „világító" ak
várium, s a csukott ajtón át 
szelíd zsongássá halkult pá
lyaudvari zaj, nyugodt han
gulatot áraszt a szombathelyi 
állomásfőnök irodájában. Ha
tan üljük körül az alacsony 
asztalt. A „főnökök társaságá
ban" természetesen a legizgal
masabb témáról esik szó: a 
szombathelyi csomópont az 
1969. évi kimagasló eredmé
nyei alapján elnyerte a Mi
nisztertanács és a SZOT vörös 
i,ándorzászlaját. 

Hogyan érték el a magas 
szintet, mi a titka az állomás, 
a vontatási főnökség, a szer
tár remekül összehangolt 
munkájának, hogy még a de
cemberi z<0rd időjárás sem 
tudta lerontani teljesítményü
ket? 

A számok beszélnek a 
legtömörebben, s bevezetőül 
kezdjük talán a tavalyi telje
títményekkcl - ajánlja Sze
lestey Elemér állomásfőnök, s 
kérdőn néz Kun Józsefre és 
FixZ Miklósra, a vontatás, il
letve a szertár vezetőire. (A 
rögtfulzött besz,élgetksen részt 
vesz még Simon László mér
TIÖk, az állomásfőnök helyet-
1ese és Fülöp Béla szakszerve
,eti bizottsáu.� titká,: js.) 

Havi 210 örát 
dolgoznak 

.Javultak 
a munkakörülmények 

Sokat javultak a munkakö
rülmények: a kereskedelmi 
szakszolgálatnál tavaly meg
szüntették az éjszakai műsza
kot, ennek ellenére a fizikai 
dolgozók teljesítmé11ye 5-10 

térfelvigyázó a szombathe
lyi ipartelepről érkező vago
nokról rendelkezik, miközben 
a két váltókezelő a váltó és 

Újabb kiváló eredmények Nagykanizsa csomóponton 

retesz állító karokat rántja É:Vek ót� �redm�yesen ?o,1-
fel, húzza le bámulatos gyor- goz1k a pecs1 vas.utigazgatosag 
sasággal. K;,.szerűtlen már itt területén Nagy�nizsa �som�
ez a mechanikus vonóvezeték pont. Ez a tartosan elert ki
melyekkel egyszerre 460 kilo� 

1 
v�ló tel_iesítmény nyert II?'°st 

grammos súlyt mozgatnak ell�:nerest azzal. hog:1; az 1de1 
meg. s ez így megy 12-l3 m�Jus else]e ,alka1m,aból -
óráig, A toronyiak már jól ezuttal ':)s? 1z�en , 

1

MT
bennjárnak a „férfikorban". S_Z01:_ :voro'! vando�_zasz,óval 

- Nehéz az utánpótlás, csak tunte,t� ki a csomopontot. 
elvétve akad vállalkozó _ ma- Bár_mlly furcsá� hangzik_: a 
gyarázzák, de egy „gyakornok" c�m�pont vezE;to;t n_em erte 
mégis kapóra jön. varatianul a k1.unteres; .,Ala-

;_ 1961-ben jöttem a vasút- posan __ megdo].gozt�nk erte -
hoz, kocsirendező voltam. Há- mond]ak. - .4.m:k<?r, ta�1aly 
romhónapos gyakorlat után cscnnopontunk , kivalo cimet 
vizsgázom. Ha sikerül, felke- kapott. el_hatarozt�k. , hogy 
rülhetek a toronyba. _ Simon mynde!' �r_ovel tart;uk es to
József szemével issza a laikus vabb 2avitJ;1,k � vers:;nyben el
számára is lenyűgöző képet: ért eredmenyeinket. 
egymá�ba „karoló" sínpárok 
guruló vagonok kerekeinek Jó az együttműködés 

rinttal meghaladta 

év; színvonalat. 
az előző 

Növekedett 
a termelékenység 

Kedvezően hatott a dolgozók 
mun.kal-endületére, hogy az 

elmúlt évben Nagykanizsa 
állomás dolgozói ö;sz,esen 
másfél millió forinttal maga
sabb keresethez jutottak. Meg
felelő szervezési intézkedések
kel növelték a közbeváltós 
munkahelyek számát. A mint
egy 35 fős létszámhiány elle
nére az idei első negyedévben 
már elért.ék, hogy minden 
munikakörben havi 210 órát 
d-0].goztak. 

A vontatási főnökség első
sorban a vonóerő gazdaságos 
felhasználásában és a termelé
kenys� növelésében jeleske
dett. 

- Eredményeinket dolgo
zóink fegyelmezett, utasítás
szerű munkájának köszönhet
jük - állapítoi-ta meg Vesely 
József vontatási főnök, de 
megjegyezte: - Sokat fejlő
dott a Dies.el-mozdonyok ja
vítása. Több új alkatrészt si
került beszerezni, melyekkel 
gyorsan pótolhatt11k a meghi
básodottakat. Ezzel vonali 

mozdonyaink javítási idejét 
jelentősen lecsökkentettük. A 
mozdony,!ordulók jobb meg
szervezésével, a műszaki fel
tételek biztosításával gépeink
nél gyakori volt az úgyneve
zett „sarkonfordul.ás" is. Ilyen 
esetekben valóban csak a leg
szüks.égesebbre korlátozódott 
a mozdony fűtőházi tartózko
dási ideje. 

Nagykanizsán is sok nehéz
séget okozott az idei kemény 
tél. Eredmén;<eik az első ne
gyedévben ennek ellenére 
rendkívül kedvezőek. 

- Magunk is meglepődtünk 
ezen - mondta Vesely József. 
- Máskor az évet mindig úgy 
kezdtük, hogy a második és a 
harmadik negyedévben nem 
győztük pótolni a lemara
dást . . . Most, a felszabadulási 
versenyünk során 106,26 szá
zalékos. 100 etkm teljesítményt 
értünk el, a többi mutatónk 
ugyancsak várakozáson felül 
kedvező. Elbizakodottságr11 
semmi okunk, de a magas ki
tüntetés mellett ennek is 114-
gyon örölünk. önbizalmunkat, 
munkalendületünket erősíti és 
ha szorgalmunk 11Wlffl lankad. 
a csomópont újabb munkasi• 
kerének kezdetét jelentheti. 

(L-cz) 

Méltán nyerték el a vándorzászlót 
Pontosan és gazdaságosan· dolgozott 
a Székesfehérvári Járműjavító üzem 

SIZel"Vezetünik és szakszerve.. 
2leti bizottságunk sajátos esz
közeivel az eredményesebb 
munk.át segíti. Különö.sen 
fontosnak tartom az üzemi 
demakTácia fejl�ésében el.
ért eredményeket, Sikerült 
elérnünk, hogy nálunk már 
az új gyártm,ányolk művelet• 
tervezése, felszers.zámozása a 
legjobban iképz.ett fizhlmi dol
gozók tapasztalatai, javasla
tai alapján kew.ódíik. 

S ű.J GYARTMA.NY MIN• 
DEN i!:VBEN többféle is ki• 
kerül a székesfehérvári üzem-
1:>ől. Tavaly például új tej-. 
sertés-- és ércszállító kocsikat 
építettek megfelelve a magas 
minőségi követelményelmek. 
A kitűnően képzett törzsgár
da !ehetővé teszi, hOf/11 az 
üzem gyorsan Toogálion a 

vasútiize,m. igényeire. Példáw 
tavaly novemberben rendelt 
tőlünik a 6. szakosztály 50 da
rab kőszálJitó .lrocs.:ilt. Már
ciusban már 10, áprilisban to
vábbi 30 ikószállitó ikocsit ad
tak át rendeltetésének és má
jus 10-ig be is fejezik a mun
kát. Ez a rendelés másutt leg
alább kétéves ,,átfutási" időt 
i�elt volna ••• 

Az üz.em legfo111rosabb idei 
gyártási felad:aJta a kéttenge
lyes Sy-kocsill!: gyártásának 
megkezdése. Elbbe a munkába 
kooperáló partnerként a gyön
gyösi Kitérógyártó Üzemet is 
bevonjáik .. Az Sy-kocsikh� 
amelyek már a korszerű kö.z
ponti vcmó-ütközó készülé
kek beépítésére alkalmas ki
vitelben készülnek, február
ban kapták meg az utolsó 
rajrokat, de a prototípust áp.. 
rilisban már el is készítették. 
MájUSJban húsz Sy-kocsit 
gyru,t az üzem és bíznak ab
ban, hogy az év végéig tel
jesítik a 230 ilrocsiról szóló 
megrendelést. 

AZ EMLITETT REKONST• 
RUKCIO nehezíti ugyan a 
Szé!kesfehérvári Járműjavító 
üzem munkáját, de mégsem 
panaS2Jkodnak miatta. Jól tud
jáik, hogy ez a fejlődés nél
külözhetetlen velejárója, sa
ját érdekük is. Tavaly ké
szült el az üzemorvosi ren
delójük, amelynek építését 
800 ezer iorintt-:,,l segítette 
szakszervezetünk. Azért sem 
pan.aszkodt..'Ul:, hogy nemrég 
lebontották a legnagyobb régi 
csarnoku'klat, hiszen málr tető 
a1aJtt is van az előregyártott 
elemek felliasználásávial épí
tett új kéthajós ü-remcsar
nok, ahol 10 'tonnás daruk
k.al. végezhetiJk majd az anyag
mozgatást. 

L. 3. 
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A1nit a végrehajtó szolgálat 
munkaidejéről tudni kell 

A .MAV 1969/70. évi kollek
tív szerződésének módosítása 
(központi függeléke) - ami az 
1970. évi 13. sz. Hivatalos Lap 
mellékleteként jelent meg 
- április l-én lépett hatály
ba. A függelékben a legje
lentősebb változások közé a 
munkaidőre vonatkozó és a 
hozzá kapcsolódó szabályok 
tartoznak. 

A módosított 23. § alapjai
ban változtatta meg a vasút
nál több évtizedes hagyomá
nyokkal kialakult munkaidő
ket. A 23. § (2) bekezdése sze
rint „a) A végrehajtó s;:;oTgá
latnál a munkaidő a fővona
lakon és a B. I. jelzés1i mel
lékvonalalc H. csoportú állo
másain, t1alamint ezel, te
lephelyén levő szolgálati he
lyeken 1970. április hó l-től 
1970. december 31-ig terjedő 
idő-re 1888 óra, a mellékrn-
1'!alakon 1970. július 1-tól de
cember 31-ig 1264 óra. 

Negyedéves 
munkaidőkeret 

E munkaidőkereten belül a 
fóvonalakon és a B. I. jel
zésű mellékvonalak II. cso

szerű, a szállítási igények
hez igazodó munkaidő-gaz
dálkodásra. Ahol ezzel a le
hetőséggel nem élnek, terv
szerűen nem gazdálkodnak, 
nem szabályozzák le elő.e a 
negyedévenkénti egyenlőtlen 
munkaidőt, ott nunoen hó
napban, negyedévben a mun
kanapok szflma szorozva 8-cal, 
le,z a munkaidő mértéke. 

A hangsúly itt az előre való 
szabályo7..áson van. A spontán 
kialakult munkaidők nem ad
nalc lehetőséget a gazdúlko
clásra (pl. ha egyik időszak
ban a tervezettől kevesebb 
lenne a tényleges munkaidő, 
a megtakarítás nem vihető 
út a másik idósw.kra, negyed
éwe). Azt sem e,,.gedi meq 
a Ko!lektí1' S:::er::ődés szabá
lya, hogy a; egyik 1',cgyed
évben fcimC'rü.lt túlmunkáért 
a másik n.egyeclévben adja
nak szabad időt. Tehát min
den negvedévet külön-külön 
le kell 7.árni. a szalmd idővel 
meg, nem váltott túlmunkát 
ki kell fizetni. 

18 Ól'únál hosszabb 
szolgálat nem lehet' 

portú állomásain, valamint Ha a javaslattétel és az igaz
ezek telephelyén levő szol- gatósági szabályozás is elma
gálati helyeken 1970. április rad nem gazdálkodnak 
1-tól, illetve a mellékvona- a munkaidővel -, akkor úgy,' 
lakon 1970. július l-től ne- mint az állandó nappalos 
gyedéves munkaidőkeretet kell szolgálatot teljes!tő dolgo
képezni, s ez egyenlőtlenül is zóknál, sem kevesebb, sem megállapítható. Az 1/'1 évre pedig több nem lesz a munlebontott munkaidő a 690 kaidő, mint amenn,i a munórát nem haladhatja meg. A kanapok számánal;: 8 órával negyedéves munknidókeret való szorzata (pl. havi 25::.8 = megállapítására a szolgálati 200 óra). főnök a szakszervezeti bízott- 1 • 
sággal egyetértésben tesz ja- 1-� egyes szo. gála tok 111axi-
vaslatot, amelyet az igaz- . ma!,.s tartamát is meg7ta

gatóság a területi bizottság-
gal egyetilrtésben hagy jóvá, 

táro:::za a módosított ko!lelctiv 
!zerződésünk idézett szabá
lya, mely szerint 18 áTá?UÜ 
hosszabb szolgálatokat sze-r• 
veznt nem szabad. 

Ez a rendelkezés vonatko
zik a mellélcvonalakon folya
matban levő munkaidő- és 

munlmrend-átszervezésekre 
is. A munkaidőt és a munka
rendet itt is úgy l,ell meg
állapítani, ho;;y az egyes 
szolgálatok maximális időtar
tama a 13 órát nem halad
hatja meg. 

A munkaidőre vonatkozó 
új szabályok gyakorlati al
kalmazúsa során több helyen 
tettek , kísérletet az osztott 
munkaidő alkalmazására. Ez
zel kapcsolatban utaL"li kell a , 
Kollektív Szerződés 25. § (3) 
bek. rendelkezésére, mely 
szerint a szolgálatot napon
ta csak egy aikalommal le
het megszakík.ni, s hogy a 
megszakítás 2 óránál rövi
debb nem lehet Az ilyen 
munkaidó-megosztásoknt 
megszakításokat is az 
igaz;:atóság a területi bi.:ott
s:l;:;:al egyetértésben enge
délyezheti. 

i\'em lehet a.::onban meg-
osztani a munkaidőt ott, ahol 
n helyi adottságok és lehető
ségelc arra nem adnak mó
dot. Pl. ha a dolgozó nem 
hagyhatja el munknhelyét, 
szol gá!ati helyén kell tartóz
kodni stb. 

Az osztott rnunkaid6 al
kalmazása nagy körültekin
tést igényel, s annak elrende
lése, engedélyezése előtt a 
szolgálati hely és az érintett 
dolgozók érdekeit nagy fele
lősséggel kell mérlegelni. 

Dr. Banka József 

Válasz a MÁV 1 969/70. évi kollektív �zerzödését módosító 
függelék vitája során elhangzott javaslatokra 

JAVASLAT a 20. §-bor;: 

Az átlagkeresei 30 napnál 
rövidebb idóre szól6 elszámo
lásánál is vegyék tlgyelembe a 
jutalmakat, prémiumokat. év 
végi részesedést stb„ s így 
ereket arányos összeggel flz.es
sék ki mindazon idiikre, a.mi
kor a dolgozó részére á.tlagke
reset jár. 

Vál.as;?: Az ilyen el
szá11Wui8 következmé
nyeként a. beszámított 
bérfé!eségeket késúbb -
az átlagkereset fizetése 
után időarányosan 
kel!ene csökkenteni a 
7/1967. (X. 8.) Mü. M. sz. 
rendelet szerint. Pl. ha 
ralaki 8 nap szabadsá
gára. kapr..a a. ;a.vaslat 
s-::erint átlagkeres-ete,, 
úg?J később az em!itett 
bérfé!esigeket t1z=<1! 
arányos idótarta.m.m -
8 .,,�pra - eső részö!z
szeggel kellene csökken
teni. Ez na[T;} admi
nis=tráció többletet ;e
tent, ami c!ien�éte:;en 
hat az éss.::erll mu,1ka
eró-g!lzdálkodással és a 

nittnkaidö-csölckentésre 
tett erőfes:;f.téselrlcel. A 
ja i·aslatot nem fogadták 
el. 

JAVASLATOK A :?l:. §-hoz: 

a/ A központi sm!gálatn:íl is 
legyen lehetősé« a 48 órás 
munkaidő ledolgozása mellett 
a kéthetenkénti szabad szom
ba,tra. 

Válasz: A mindjob
ban erősödő és /,.-ü,; ifa a 

niído!go:z6k rés::éről in
dokolt - i!vcn munkál
tatási rend kéré&e mel-

lett is figyelemmel kel
lett lenni a kormány cí.l
láspontjára. Tekintve, 
hogy a központi szolgá
lat dolgozói részére nem 
engedélyezték a mun1ca
idő-csökkentéssel együtt
járó kéthetenkénti sza
bad szombatok bevezeté
sét, a vasút kollektív 
szer=ődésébe ilyen ren
delkezés felvétele jog
szabályba. ütközött vol
na. A kollektív szeT:::ó
dés ;ogszabá!yba ütkiizá 
rendeZ1,e.:ése vis::ont 
nem érvényesülhet, mert 
helyébe tt jogszabály 
nnde!kezése Tép. Jelen
leg tehát nem vo.Zt !e
hetóség arra, hogy a 
lcözponti szolgálat dol-
gozóinak munkaidejét 
kollel-..-tív szerzódésben 
a= igényeknek megfele
lően s::abátyozzák. 

b! A munkaidő-csökkent� 
után a szolgálati órák iéuyle
i:es csökkentésével a rorduló
szol;rálatosok elmaradó túl
mttnkájának díjazására fordí
tott összegckci alapbéresí!sék. 

Válas.::: Ez a kérdés 
a.:.ért meriHt fe!, mert 
várható, hogy a fővona
lakon és a B. I. ;el2.é

sá mel!ékDonalak 11. 
csoportá állomásain át
menetileg csak túlmun
ka teljesítésével lehet a 

s;;oigála.tot el!átni. 
A javaslathoz ha-

sonló a.lapbéresítés - n 
keresetveszteség elke
rülése - előírc;.s a mun-

kaidó-csö;.kentéseknél. 
Ezt a 1\1 Av eddig is be
tarto :ta. és tovább i.s al
k.llma:::za.. 

óta a. ha.i,i 240-360 órát 
mur.1:aidó mellett is, a 
szolgálati beosztás sa;á. 
tossá.gaként jelentkez
tek, munkaidúnelc is
merjék el. Későbbi idó
pontban azonban enc 
is sor kerülhet. 

dl A pályafenntartási szak
szolgálatnál toglalkozfatoU 
VOllltli dolgozók (té.rközőrök, 
pályaőriik) han munkaiéló-kc• 
ceie ne 208, hanem Z20 óra le
gyen. 

Válasz: A módosito!t 
KoUektfo Sze1·zödés a 
véurehajtó s;:;olgálatnal 
foglalkoztatott va!a
mer.myi do!goz6 mun1ca
idejét rendezi. A ;.:ivas
lat megvalósítása a pü.. 
tyafenntartási dolgozó
kat indokol.atla.nul hát
rányos he!ye;;tbe hozta 
volna. 

e/ A forgalml-mnnkás illo
minycsoportú forgalmi él a 
kereskedelmi fizikai dolgozók
nál is vezessék be a 4! ·ór.í., 
munkahetet. 

Vál.asz: A forga.lmt 

b) A megáUapitott munka• 
időkereten belül az egyes szol
gálatok tartama a 18 órát 
nem haladhatja meg. 1\1unka
rendt1áltozás esetén aTról a 
dolgozót legkésőbb előző 
3:::olgá!atának befejezése előtl 

A biztonságos közlekedést 

Minthogy a túlmunka 
kötelező munkaid<ln je
lül végzett munka, az 
a.zért járó díjazás aiap
béresítésére Kollektfo 
Szer;:;ódésben kötelezett
séget vállalni nem lel,e
tctt. Ha a túlmunka fel
merüLésa részben vagy 
egészben megszün,tcthe
tővé válilc, későbbi idő
pontban sor kerülhet a 
túlmunkadíj egy részé
nek alapbéresitésére. 
Ennek lehetőségeit a 
mindenkori bérhely::et 
határozza meg, s rcmél
jülc, az ú; bértömeggaz
dá.lkodás erre ösztönzést 
és lehetóséget is ad. 

s.::akszolgálatnál heti 44 
órás munkatdő-csöl.ken
tést a konaány határo
Ul-ta szerint még nem le
het be1,•ezetni, ezért az 
ott foglalkoztatott mu11-
kás állománycsopor!!l 

dolgozóknál sem lehet 
áttérni a 44 órás mmi,. 
kahétre. A rakodógép
karbantartó Tészlegek 
dolgozóit azonban az 
eayéb ipari és a közle
kedési tevéke nységtő! el
különíthetőnek kell te
kinteni, s .4 23. §. (3) be
kezdés e) pontja em12)< 
megfe!elően módositt-a 
lett. [gy az itt dolgozók
nál heti 44 órás munka
időt kell alkalma:::ni. 

t7 Az építési és pályafenn
tartási, távközlési és biztosító
berendezési fönökségek köz• 
pontjaira is 4( órás munkaidö 
mellett az idénymunka.nmdet 
1·ezessék be. értesíteni kell." 

Ez a változás egy évekkel 
korábban elkezdődött folya
mat legújabb eredménye Az 
1960-as évek elején kezdő
dött a 24f.l4-es - havi 360 
órás - munkaidő felszámolá
sa. s mintegy 3-5 év alatt si
került a szabályok közül tö
rölni az ilyen munkaidőre 
vonatkozó rendelkezéseket. Az 
már újabb előrelépés volt, 
hogy 1969-re a 12/24-es for
dulóknál végleg sikerült túl
munkának elismertetni a ha
vi 240 óra feletti munkát. 

Most. alig egy évvel az
után. ho11y - az őrszolgálat 
kivételével - 240 óra lett a 
legmagasabb havi munkaidő, 
áttértünk a naoi 8 órás mun
kaidőnek me.t;l'elelő munka
időkeretek alkalmazására. 

A ttílmunkát meg kell 

váltani 

Az idézett 23. § (2) bekez
dése a napi 8 órás munkaidő 
alapján munkaidőkeretet ál
lapít meg - ilyen szempont
ból a fizetett ünnep (munka
szüneti nap) is munkanapnak 
uámít, s m-ódot ad arra, ho(l1J 
negyedévenként egyenlőtlen 
mérté/eben határozzák meg, 
osszák fel az adott (munkana
pok száma szorozt:a 8 órá1,•al) 
fix keretet. Az így meghatáro
zott negyedéves munkaidő fe
letti szolgálat pedig túlmun
ka lesz, s azt meg kell vál
tani. (28. § 1/b. és 29. § (2) 
bek.) 

A negyedévi egyenlőtlen 
muhkaiclőkeretnek is határt 
szab részben a me;iadott 
munkaidől,eret, részben pedig 
az a rendelkezés, hogy 690 
óra fölé nem lehet emelni 
a negyedéves munkaidőt. 
Ugyanis csak a megadott 
1868 illetve a féléves 1264 
órru{ belül lehet gazdálkodni, 
s az egyik hónapra, negyed
évre annyival emelhető meg 
a munkanapszor 8 órás keret, 
amennyit ebből a szabályo
záskor már előre - mint 
megtakarftás'. betervez
tek, meghatároztak. 

A negyedévi egyenlőtlen 
munkaidő megállapítása nem 
kötele:::ő clőirás, hanem csak 
lehetőség. Lehetőség az ész-

. .  l. 

A csapórudas sorompó ki
ment a divatból, hiszen a vas
úton és a közúton megnöveke
dett forgalom akadályává vált. 
Kezelése lassú és nehézkes, 
feleslegesen hosszú ideig va
rakoztatja a járműveket és túl 
korán le kell engedni, ne-hogy 
a sinekre zárja a gépkocsikat. 
Kiment a divatból, de még 
mindig ilyen sorompó van a; 
vasúti átjárók legnagyobb ré
szén. Mondhatná valaki, nem 
is olyan nagy probléma a köz-

szolgáljál'-
út és a vasút átjár6jának 
ügye. A legnagyobb forgalmú 
részeknél elöbb-utóbb úgyis 
felüljáró épül, a többinél leg
feljebb tovább várakoznak a 
járművek. Nos, ilyen summa
san nam lehet elintézni az 
ügyet, hiszen a MAV vágány
hálózatán 11 153 útátjáró van. 
Ezek közül 8145 soromp6 nél
küli. 2867 csapózáras, fél- és 
fénysorompó 64, a korszen1 
fénysorompób61 mindössze 82 
üzemel csak. 

Korszerűbö, de veszélyesebb 
Mindenki előtt világos, hogy 

ez utóbbiaknak a szaporítása a 
MA V célja. Csakhogy a kor
szerű fénysorompó - mint 
minden új szerkezet - sok 
gondot okoz. Bármennyire "is 
meggyorsítja a forgalmat, bá-r
mennyire ts logikus, könnyen 
észrevehető a. jelzés, a jármú
vezetők számára még szokat
lan, s ezért még balesetveszé
lyes. A fénysorompóknál tíz
szer annyi baleset történt -
igaz, ezek a legforgalmasabb 
útátjárók -, mint a csapó
rudas sorompó,rnál. A baleseti 
arány a csapórudas sorom
póknál 0,9 százalék volt. S 
ezek abból adódta1c, hogy a 
gépjármút•ek áttörték a so
rompót 26 esetben és összeüt
köztek a. vonattal. Ezenkívül 
1969-ben 84 olyan sorompótö
rés is bekövefüezett, ame!y 
nem járt vonatösszeütközéssel. 
A fénysorompóknál a 0.9 szá
zalékhoz képest szinte tízsze
res az arány, 8.5 százalé..� A 
legkisebb baleseti arány a so
rompó nélküli átjárók eseté
ben fedezhető fel. Ez utóbbi is 
azt i�azolJa, ahol a gépjármű
vezetők figyelmesebbe:t, ott 
kevesebb a ba1eset is. 

Az ok· :  
fegyelmezetlenség 

Ha az elmúlt idősz.a.k sorom
póknál történt baleseteit néz.. 
zük, kiderül, hogy szinte vala
mennyit a járművezetők fi
gyelmetlensége okozta. A 
fénysorompóknál történt ösz
szeütközések mindegyike nap
pal töTtént és a fénysorompó 
kifogástalanul múlcödött a bal
esett előtt és utána is. A csa
pórudas sorompóknál üirtént 

balesereknél viszont az a ta
pa5Ztalat, hogy a legtöbb ve
szély a lámpagyújtás idősza
kában van. Ekkoc történt a 
balesetek 74 százaléka. 

Az eddig elmondottakból is 
kiderül, hogy a kors.z,,.,rú és 
mindenképpen tovább szapo
rítandó fénysorompós átjárók 
a közlekedés szempontjából 
jobbak, gyorsítják a for� 
mat, de veszélyesebbek, mint 
a csapórudas sorompó!,. Ve
szélyesebbek, mert a jármű
vezetők jelentős része még 
nem szokta meg ezt a rend
szert és sok még a gépkocsi
vezetők között a fegyelmezet
len, aki a fénysorompó tilos 
jelzése ellenére is ráhajt a vá
gányra. 

Figyelmeztet5ek pedig a bal
esetek krónikái. 

A fénysorompóknál hét eset
ben fordult elő baleset az el
múlt évben. őt személygépko
csi, egy tehergépkocsi és egy 
motorkerékpáros volt a vét
kes. Tizenkét fó megsérült, 
hatan életüket vesztették. Egy 
baleset kivételével mindegyik 
nappal történt, amikor se-m a 
távolba látás nem volt korlá
tozva, tehát a közeledő szere!
t1ény is és:::revehető volt és a. 
f én.11sorcnnpó jelzése ;.s jó! lát
hatóan, villogott. 1963-brul a 
!énysorompóknál mindössze 
két baleset történt. Eg,y évvel 
később pedig a már említett 
hét. De vajon miért kö\·etkez
tek be ezek a súlyos balese
tek? 

lkdemes néhány estet meg
említeni. Különböző helyeken 
történtek, különböző emberek
kel, de mindegyiknek a veszé
lyes játék címet adhatnánk. 
Harkányfürdő és Máriagyüd 

állomáook között a személyvo
nat egy Wartburg személygép
kocsit ütött el c...<-endes, derü1t 
iciőjárásban. A Wartburg ve
zetője a fénysorompó villogó 
vörös Jel.:;ése ellen.ére hajtott 
az átjáróba. A gépkocsiban 
ketren. tartózkodtak, egy közü
lük meghalt, a másik súlyo
san megsérült. A mCYlllony 140 
métert tolta maga eiőtt a �p
kocsit. 

A Fürged-Tamási állomás; 
közötti v.;sútl átjárólnál a CF 
02-68 forgalmi rendszámú 
Trabant tulajdonosa ugyan
crak figyelmetlensége miatt 
szenvedett balesetet. Az útát
járó előtt sem jobbra, sem 
balra nem figyeitem - val
lotta később a gépkocsiveze
tő. Pedig minden keresztez6. 
désnél figyelni kell, különösen 
a vasúti átjáróknál. 

A jövő útja 
a fénysorompó 

A vasúti sorompó:, - bár
mily basszantó is, ha tíz per
cen túl zárva vannak és még 
akkor is, ha csak egy percig -
a közlekedés bii;tonságát szol
g:ílják. A korszerűbb közleke
dés pedig egyre inkább meg
követeli a modernebb átjáró
rendsz.crek alka,lmazását. Bár
mennyire is t>e.tzé!yesebbnek 
tűnik, s a tapasztalatok ,szerint 
a, gyakoria.tlanság mia.tt ue
szélyruebb is a fénysorompó, 
mégis ez a; jötio útja. A csa
pórudas sorompók a legna
gyobb körülte'.,intés mellett 
sem tudják a zavartalan köz.. 
lekedést biztosí1anl a közúton 
járók számára. A modernebb 
közlekedési eszközök térhódí
tásával pedig egyre kevesebb 
biztonságot jelent ez a sorom
pórendszer. hiszen szárnos bal
eset történt amiatt, hogy a lent 
felejtett csapórúdi1a futott be
le a gépjármú, vagy hogy a 
későn és sietve leeresztett 
csapórudak közé szorult a gép
kocsi. 

A fénysorompó azonban ad
dig nem lehet igazán bizton
ságos, amíg a járművezetők 
meg nem szokják e vasúti át
járók jelú-.,eit, nem idomul
nak fegyelmezetten a vasúti 
átjárás új lehetőségéhez.. 

Dob6 István 
fóta1UÍ.csos 

e/ A s7,0lgálat átadás-átvétel 
és a kötelező állomásbejárások 
idejét munkaidóként ismerjék 
el. 

Vála.,:;: A KoUektív 
Szerződés módosított 23. 
§-a. a napi 8 órás mun
kaidó bevezetésével az 
Allamva,sutakra. és a 
szakszervezeti szervekre 
a munkaerő-gazdálkodás 
és a munl� jó megszer
vezése rendkívüli fe!
ada.tot ró. A megvalósf
tás lényegében 30 &át 
meghaladó mértékben 
csö1ckenti a. végrehttjtó 
szolgálat do1goz6inak 
havi munkald.ejét. I!ycn 
lwrülmények között 
nem lehetett tel;esíteni 
m.ost a..."'t a.z igényt, hogy 
azoka.t a járolé1cos idő
ket, a.nie!yek évtizedek 

Válasz: Az ldénymun
karendet alkalmazni 
csak a. terme!ómunlcál 
végző és a dolaozók köz
vetlen fe!ügyeletét ellátó 
alkalmm:ottaknál lehet, 
fgy a. javaslat megoldó,.. 
sáTa nem volt lenetőség. 

gl 11-lun.k.a.rendváltozás esetéa 
a dolgozót ne az előzd szolgá.
laiának befejezése előtt kell• 
jen értesíteni a változás.ró!, 
hanem kor•bban, 2-3 nappal 
elóbb. 

Válasz: Ezt semmUye11 
s=abály nenl zárja ki, 
sőt általános szabály az, 
hogy a dolgozót · koráb• 
ban kell értesíteni, de 

mint s::il1iségmego!dást 
az elóző szolgálat befe
jezése előtti értesitést, 
mint legvégső é.s leg
szúke b b határidó meg
határozását rendezni 
ke!lett ezt a kérdést, ép
pen a. dolgozók érdeké
ben, hogy saját pihenő
idejükkel is gazdállcod• 
hassanak. 

(Folytatjuk) 

Vasutasok eleteböl 

Vnnepélyes külsőségek között búcsúztattak Székesfehérváron 23 nyugdíjba vonuló vasutast. Az idós vasutasok munkáját Koz-m László állomásfónök meleg szavakkal köszönte meg, ma,jd ezután Endródi István, a szakszervezeU bi7,0ttság füli:i• ra adta át a szakszervezet és a munkatársak ajándékát. 
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A fenti sorokfk:a:l kezdi kö
szöntőjét a VILAGFORRADA
LOM című lap 1920 május 1-i 
száma. A lapot az qroszországi 
kommunista párt magyar agi
tációs és sajtópropagandaosz
tálya adta ki Jekatyerinburg
ban, a mai Szverdlovszkban. 

A hadifogolyújságnak ez a 
azáma kalandos úton jutott el 
Szovjet-Oroszországból a 
CSONGRADI MúZEUM-ba. 

Az első világháborúban több 
• mÍ)lt' félmillió magyar katona 

esett orosz hadifogságba Na
gyobb részük a zord Szibérié
ban szenvedte át a fogságot. 
Oda került 1914-ben Paróczai 
Mihály csongrádi kubikos is. 
A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom Jekatyerinburg
ban találta, ahol a szovjetek 
védelmére hadra kelt magyar 
önkéntesek egyik csoportjához 

csatlakozott. Itt érte 1920. má
jus 1. ünnepe. 

Ezt - az ors:,.ágban egye
düli lapot -. Paróczai Mihály 
csonrrádi kubikos 1922 máju
sábau hozta haza Szovjet
Oroszországból. 

Az újságról életében senkl
nelk sem szólt. Csak h:alála 
után szereztek tudomást róla. 
Családjának feltűnt, hogy 
mindenkitől óvta azt a színe
hagyott ellenzős sapkát, 
amelyben 1922-ben nazaérke
zett. 

Halála után a sapkát szét
bontották. Az ellenzóbe gon

n bevarrva megtalálták az 
,.,iult újságot. Paróczai Mi

hály lánya adta át Palásti Pál 
múzeumigazgatónak a fél év
századdal ezelőtti forradalmi 
harcoknak ezt az érdekes em
lékét. 

Ugróczky Mihály 

Emlékezés Huszonöt év távlatából 

egy 80 év előtti májusra EGY PÁLYAMESTER VISSZAEMLÉKEZÉSE 

Május elsején hadd pihen
jen a munka! 

Felhívás Budapest összes 
munkásaihoz! 

„Május hó l-én, délután 3 
órakor a városligeti Aréna 
előtti té,en nagy munkás
gyűlés tartatik. Napirend: A 
munkás-védtörvényhozás. 

Munkások és munkásnők/ 
Elvtársalc és elvtársnők! 

Még csak néhány nap vá
laszt el bennünket május 1-
től. Működjetek közre, hogy 
a� első munkásünnep nagy
szerű legyen! Rendezzétek 
fölvonulástokat úgy, hogy a 
munkások méltóságteljes, cél
irányos és tiszteletet paran
csoló föllépése követeléseink
nek a kielégítését vonja ma
ga után. 

Helyzetük javításának első 

kelléke: a munkaidő megröví- KESERC KÁROLY 1929 szakasz pályafenntartásáért. dítése. O UTAS El"- ·· S valamint három megrongált 
Jelszavunk: 8 óra munka, TA VAS . uszor ze-

8 óra szórakozás, 8 óra al- geden volt vonatfékező, majd híd helyreállításáért. Még ma 
1934-ben a kiskunfélegyházi Is őrzöm a jegyzőkönyvet. amit 

vá
;�I tehát! Szervezkedjetek osztálymérnökséghez került. erről a szovjet katonákkal 

a munkásü.nnepre! Május el- 1 1940-ben Lakitelekre nevezték együtt készítettünk: 

sején hadd pihenjen a mun- ki szakaszkezelő pályamester

ka!" nek. A második világháború 
Nyolcvan éve, hogy a fenti nehéz éveit vasutasegyenruhá

felhívás megjelent a Nép- ban dolgozta végig. 
szava 1890. április 27-! szá- - Ahogy közeledett a há-
mában. ború vége - kezdte visszaem-

Ez a lapszám ma már nem- lékezését -. úgy lett egyre 
csak sajtótörténeti érdekes- nehezebb a munka. Mind több 
ség, hanem történelmi do- vasutast hívtak be katonai 
kumentum is. szolgálatra. Pótlásu1cra a ma

A Népszava abban az idő- gyar és a német hadvezetőség 
ben hetenként egyszer, vasár- munkaszolgálatosokat vezé
nap jelent meg és a Magyar- nyelt. legyengült, szinte telje
országi · Altalános Munkás- sen tönkrement embereket. 
párt központi közlönye volt. Háború volt . •. 
Ma, a magyar szakszervezetek Aztán jött a kiürítési pa-
központi lapja. U. M. rancs, s családommal Pápára 

------------------- költöztünk. Igaz, közben Né

Szocialista brigádok 
az élen 

metországot is megjártam egy 
szerelvénnyel, de visszatértem 
és Pápa közelében, egy ura
dalmi major pincéjében vár
tam meg a szovjet csapatokat. 

Ha jól emlékszem, 1945. 
március 27-én érkeztek meg. 
Előbújtunk a bunkerból - én 
egyenruhában. A vasutasruha 

"1945. április 2. Alulírot
tak Karetnyikov hadmé?
nök százados, a 01365. sz. 
katonai alakulat megbi
zott;a és Kesenl Károli, 
(igazolványának száma: 
055362), a pápai vonalsza
kasz pályafenntartási szol
gálatánalc megbízottja, fel
vettük ezt a jeg,;zőlcönyvn 
arról, hogy Keserú Károli, 
1945. április 2-t6l kezdó
dően vállal;a a Ktsbér h 
Pápa közöttí vonalszakasz 
pályájának felügyeletét és 
fenntartását, a 48, 76 és tr7 
kilométernél levél hidak 
helyreállítását, valamint az 
egész vonalszakasz váltói
nak felügyeletét és fenn
tartását. Az említett id6-
ponttól kezdve Keserű Ká

roly teljes mértékben fele
lős a Kisbér-Pápa V071BI• 
szakasz biztonságos forgal.
máért. 

LATOGATÁS A NYÍREGYHÁZI CSOMÓPONTON A megbízást adta a 01365. 
sz. katonai alakulat meg
bízottja: Karctnyikov s. k. 
hadmérnök százados." 

Kevés városa van az or
szágnak, amelyik annyit kö. 
szönhetne a negyedszázados 
szocialista fejlődésnek, mint 
Nyíregyháza. Kedvez.ő iparpo
litika folytán sorra települnek 
a Nyírségbe a budapesti üze
mek. sa;átos, hogy a megyéből 
még mindig húsz-harmincezer 
ember 1ár el dolgozni más vi
dékre. noha ma már Szabolcs. 
Szatmárban is munkaerőhián11 
van. 

- Az ipartelepítés elszívó 
hatása a vasútnál is érződik 

mondja Román Sándor, 
Nyíregyháza állomás szak
szervezeti bizottságának ter
melési felelőse. - Nehéz len
ne összeszámolru, hogy az 
utóbbi években mi minden 
épült itt. Szinte mindig akad 
valami új esemény, avatás, 
vagy alapkőletétel a városban, 
vagy a környékén. Nem mocn
dom - folyta,tia - S7kp szám
mal akadnak olyandk is, akik 
megbánják, hogy elhagyták, 
hogy rövid ideig hűtlenek let
tek a vasúthoz, mert közben 
sok minden történt és történik 
a vasúton is. Az állomás déli 
kapujánál épül az új szociális 
létesítmény. A nyíregyháziak 
meg is érdemlik a gondosko
dást, hiszen az 1968. évi mun
lcá;uk alapján elnyerték a Mi
nisztertamícs és a SZOT vmi
dorzászlaját. 

- És mire szánútana:k az szemet szúrt a szovjet kato-
idén? _ faggat.om tovább náknak, s rögtön megkérdez-. 

· ték: ,.maslnyiszt1". Bólintot-
- Élüzem szinten dolgoz- tam. Erre egy ott levő moz

tun.k 1969-l:>en is. úgy érzem, dony vezetését akarták rám 
�tóak �agyun� a kiváló vas- bízni. Kézzel-Idbbal magya
ut1 cso�pont cunre._ Jelenleg ráztam hogy az én munkám az állomason 108 bngád dol-

1 
. 

gozik 719 fővel. A szocialista mas. Ehhez nem ntek. 
k�llektivái_nk_ szám_'.'- 99. Né. SZERENCSfiltE VOLT OTl' hany szocialista uzemrész Is 
van már az állomás területén. EGY Kitzl HAJTANY. Erre 
A legjobb brigádnak t,avaly a felültem egy szovjet műszaki 
személypénztárban dol.gozó tiszttel, és a vonalon haladva, 
Mándiné által vezetett koll.ek- végre sikerült megmagyaráz
tí�a. �izonyu.lt. Szocialista bri- , nom, hogy mi a szakmám. Ké
gadJaink nemcsak � mun:k�- sőbb egy tolmács is előkerült, 
�• �anem a múvel�ésben 1s s ekkor már tökéletesen megélen Járnak. Ok lendítettéic fel é t ttü"k gy á t a vasutas kultúrotthon sokáig r e e m s . 
pangó életét. A felszabadulási Dolgoztam, s velem együtt 
versenyt is ez.e'k a brigádok még nagyon sokan, mert 
kezdeményezték, A dolgozók szükség volt a munkáskézre. 
vállalták. hogy éves szállítási A h 'b · k kk é k 
célkitűzéseiken kívül iavítják 

a oru.na e or m g csa 
a tehesvonatok menetrendsze.- nálunk volt vége, s a vonatok

rűi;égét. a Vóflatk.ŐZleketlt-etés nak - az utánpótlásnak -

tervszerűségét, a terhelési ha- mennie kellett. Felelős voltam 
tást, a kocsitartózkodás mű- a Kisbér-Pápa közötti vonal-

Gyakran gyalog jártam be 
a vonalat, ellen5r.iztem a vál
tókat és a hidakat. Itt dol
goztam szeptemberig. Meg 
voltak velem elégedve. Ma
rasztaltak, de én alföldi em
ber vagyok, hazamentem. 

HAZAttlt�EM UTAN 
ELOSZÖR Kecskeméten, majd 
Lakitelken, később Kunszent
miklós-Tass állomáson lettem 
szakaszkezelő pályamester. Az
óta is ott dolgozom. Ami igaz. 
az igaz, most már egyre nehe
zebben megy. A lábaim ••• 

Keser,l Károly 59 éves, s 4� 
évi szolgálat után, Jovore 
megy nyugdíjba Élete a vas
utasok egyszerű élete, s amtt 
tett, azt a vasú tért tette. 

Zsoldos Jánoe 
szaki normáját, szaporítják az

..-
-------------------------

újítások amúgy is szép számát. 
A vállalások között szerepel az 
állomás tisztaságának biztosl
tása és a balesetmentes szolgá
lat is . Eddig sok minden telje
sült a kezdetben merésznek 
tűnt célkitúzésekbő]. 

Moll\& Ferenc 

Hat mete:r:re 
a Keleti pályaudva:r alatt 

Csökkent Személykocsitisztítás - automatizáltan 

A metró Keleti-pályaudvar állomásának megépítésével en-
idóben a föld alatt új, modern pénztárcsarnok és csomagmeg. 
órző is készült. A márványlapokkal borított folyosórendszerből 
lépcsön közvetlenüI a Keleti pályaudvar ilvegcsarnokába D&-

hatnak az utasok. 

a kocsiforduló 

idő 

Látogatás a Nyugati csom6po nt kocslmos6 berendezésénél 

Vegyszerszivattyú. Nedvesí
tő kapu. Hidrofornyomás. 
Vegyszertartály, Vegyszer ka,.. 
pu. Hidrofor légtelenítés. Mo
sókefe vegyszer. Öblítő kapu. 
Lágyvíz kapu ... 

A Nyugati csomópont egyik 
munkahelyén, a magasban le
vő „mosótoronyban" a kezelő
nő igazít el bennünket az au
tomatizált berendezés gomb
mezején. 

Tavaly ősszel - ötéves hu
zavona után - ez a pálya
udvar kapott először az or
szágban vonatmosó berende
zést, amely magyar gyártmány 
és egész sor üzem kooperációs 
munkájával készült el. A 
Nyugati Műszaki Kocsiszolgá
lati Főnökség vezetői adtak 
rövid tájékoztatást a „sze
mélykocsi-mosó berendezés
ről". 

A MA V miskolci igazgatóság 
forgalmi osztálya az állomási 
kocsitartózkodási idők javítása 
érdekében ebben az évben 
több szervezési intézkedést 
tett. A legnagyobb kocslfor
galmú állomásokon többek kö
zött megvizsgálták a tartózko
dási idők részidóinek alakulá
sát. A vizsgálat alapján intéz
kedést tettek az úgynevezett 
meddő idők felszámolására A 
nagyobb kocsiforgalmú állo
mások vezetőit naponta beszá
moltatták a kocsitartózkodási 
idők alakulásáról, megszigorí
tották rendeletileg a tárolási 
kocsiórák felszámolásának al
kalmazását, s részletesen iga
zoltatták a felszámolt, tárolt 
kocstórákat. E é A rendelkezésükre álló gy szerelv nyt, egy 6ra 
anyagi ösztönzőket pl: a pré
miumokat és jutalmakat -

alatt ..• 

döntő súllyal az állomási ko- - A MAV megbízásából ké
csltartózkodási idők alakulásá- szült el ez a berendezés -
hoz kötötték. mondták - amelynek elkészi-

A tett szervezési intézkedé- tésénél a külföldi tapasztala
sek eredményre vezettek. 1970 tolcat hCLSználták fel. A jelen
március hónapban a bázis legi nagy munkaerőhiányban 
1969 március hónaphoz viszo- áldás a pál11audvaron a kocs!
n)·ítva a mentesítés nélküli ál- mosó, amely munlca6rában 
lomási kocsitartózkodási óra Igen nagy megtalcaritást ;e. 
291 670 kocsinál 282 920 órával lent. 
csökkent. Ez a ;avulás a mis- Rövid számvetés. Tíz kocsi
ko!ci vas1ítiga::gatóság 1,60 na- ból álló szerelvényt a mosó 
JX?S kocsifordu�ó idejét alapul egy óra, sót 40-50 perc alatt 
lleve 1768 kocsit jelentett a tisztít meg tökéletesen. Ez a 
MAV-nak és a népgazdaság-

1 
munka - egy főre vetítve -

'<ta1f ffZ áruszállítások lebonyo- nonna szerint 30 órát vett 
lliasahoz. igénybe. tehát 29 óra a meg-

Fazekas László takarítás. Az illetékesek ez 

okok figyelembevételével sor
ra ellátják a többi csomópon
tot és az ország nagy pálya
udvarait is ilyen berendezés
sel, mert a Nyugati csomó.. 
ponton tapasztaltak sürgetővé 
tették a modern technika al
kalmazását e':-ben a munka
körben is. 

- A nagy tartályokkal, 
kefepárokkal övezett berende
zés - mutatták működés köz
ben a mosót - tíz kocsiból 
álló szerelvény teljes befoga
dására alkalmas. Négy pár ke
fével működik. A mosás vegy
szerrel történik, először tiszta 
vízzel, majd vegyszeradago
lással. Ezután kerülnek a ko
csik a kefepárok közé, ame
lyek közül az első pár vegy
szerrel van telítve, a másik 
három pár viszont csak tisztí
tókefe. A vegyszer által fel
oldott szennyeződést, piszkot 
ezek a kefék tökéletesen eltá
volítják. 

A Bajza utcai bejáró mögöt
ti részen üzemelő kocsimosó 
berendezésről még megtudjuk, 
hogy naponta átlagban 12 sze
relvényt tisztít meg, ami álta
lában 120 kocsi tökéletes le
mosását jelenti. 

A legmodernebb technika 
felhasználásával ... 

A mosóberendezés munkáját 
a központ koordinálja. Ez ál
landó összeköttietésben áll rö
vidhullámú berendezésével, a 
beállító géppel (egy mozdony 
csak ezzel a munkával foglal
kozik). Működik még a már 

említett irányító torony, 
amely automatizáltan hozza 
működésbe a mosáshoz szük
séges szerkezeteket, k:elléke
ket. A mosótorony kezelője ál
landó lcapcsolatban áU - rö
vidhullámú adó-vevő készülé
kével - a beállitó központ ve
zetőjével, s utasítást lcap, 
hogy gyo1·sabb, vagy lassabb 
eljárásra van-e szükség? Van 
még egy dolgozó, akinek a ko
csiknak a mosóberendezés ke
féi közé kerülése előtt az a 
feladata, hogy a kocsik ajta.. 
jait, ablakait bezárja, hogy a 
vagonok be1ső terébe vegyszer 
vagy víz ne kerüljön. 

A Déli és Keleti csomópon
tokon kívül még Szeged, Pécs 
és Szombathely kap a közel
jövőben ilyen berendezést, 
Miskolcon már működik egy 
ilyen ennél lényegesen kisebb 
kapacitással, de nagyon hasz
nosan. Megállapít.ották egyéb
ként, hogy a kocsifalak sok
szor rásült szennyeződését a 
shampoo gyengén tisztítja. 
Most kísérleteznek egy hatá
sosabb vegyszer e1készítésével. 
Azzal viszont számolnak, hogy 
a rendszeresen mosott kocsik 
tisztítása idővel lényegesen 
könnyebb fela:!a,t lesz, fgy Ze
hetséges, 1wgy ez a munkafo
lyamat egyre gyorsul majd. 
Megoldották - a kocsitiszti
tással egyidőben történő mun
kával - a WC-k fertőtleníté
sét is, s mindent ös;zevetve a 
Nyugati csomóponton a né
hánynapos eddigi tapasztala- -
tok kedvezőek. 

M. L. (Laakó Ildikó képri.porljo) 
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�evezések a Felszabadulási Kupára 
Megkezdődtek az ecl.ziések 

sőt, javában l.u!-tanak az üzc� 
mi, alapfokú házibajnokságok 
ill a budapesti területi bizott
s.ághoz tartozó szolgálati he
lyeken. Az öt spm-tágban meg
hirdetett Felszabadulási Kupa 
„ersenywrozatában sz�replá 
cmpatoka.t az üzemi baj:ioksá
gok legjobbjaiból alalcítják 1.:i. 

Az április 20-a körül kezd5-
dó területi versenye"kn! .30 
szlikszerve7.etl bizottság küld
te el a neveúsét. A. legtöbb, 
Sl'lámszerint 28 nevezá. a kis-

pályás labda.rúgásra érkezett. 
de meg!epóe.n sok - 22 alap
szervez.et nevez.ett - asztsili
tenisz:-e is. A sakkozók csapa.t
ver;enyáre 12, a röplaibdáz6k 
és a telt'ézők k üzx:lelmci re 5-5 
je:entkező akadt. 

Hasonló rendszerben indu1-
t3'k meg a küzdelmek a többi 
te-!.""iU.eti biwttság, üzamei, csa
patai köz.>tt is. rd!ndez azt bi
z:myítja, hogy a vasutasnspon 
sorra:cerülő döntőkbe jutru:ért 
több ezer vasutas verseng. 

Váci  sakkozók s ikere 
A megyei egyéni s.s.kkbaj- hi.á.nyzozt, llogy a III. heLyen is 

nokságolt ocszágszerte folyn.cl.<. l'áci VSE-sa./cJ.:.ozó, MMót vé
Néhány helyen így Pest gezzen. Egyfoc-ina pontszám
megyében is - már beíeje- mal v��t egy aszódi ver
zödtek a küzde1mek. A megye . se,nyzóvcl, de az egymás elleni 
vasutas sak!rnzólt a Váci Vas- eredl"nény az a.sződi sa:k.kozót 
utas versenywi e:edm.!my= juttatta a hron.u,remh�z.. 
kéi)viselték. A bajnoki címe� a A meg:·ei b,�jnoc,.ságok első 
15-ös mezán11ben Zala Gyula, há:-om helyezettjei május,ban 
u l'áci VSE versenyzője sze- az országos bajno:,ság köz&p
t!cie meg. Mögötte klubtársa, clöntőj�be jutásért ülnek is
Herczegh követl.:ezik. Nem sok mé-t a tábla melllé. 

Felszabadulási MHSZ lövészverseny 
Fe1szabadulásunk 25. évfor

dulója tiszteletére a Vasúti 
Főosztály MHSZ-szen·ezete 
,,Felszabadulási Vándorser
l;yg"-et alapított, melyet a hat 
igazgatóság és a Vasúti Fő
osztály MHSZ-szervezete kö-
2!éitt megrendezésre került fel
szabadulási lövészverseny el
ső helyezettje nyer el és őriz 
a következő versenyig. 

A serlegért első ízb<!n Bu
dapesten március 22-én a Vas
úti Főosztály és öt igazgatóság 
MHSZ-szervezetének lövész
csapatai versenyeztek. (A bu-

dapesti igazgatóság indok nél
kül távolmara<lt.) 

A versen;i•ben 1. a Vasúti 
Föosztá.iy, 2. a pécsi igazga
tóság, 3. a m!sko!ci igazgató
ság csapata. 

A rászvevő csapatok jubileu
mi emléklapot, a csap�tok 
ta3jai a helyezésne:;: megfe
lelően emlékérmet és emlék-
1:l.pot, az egyéni első, második 
és harmadik h;:,lyezett tárgyi 
jutalmat is kapott. Az 1971. 
évi versenyt a szombathelyi 
igazgatóság MHSZ-szervezete 
rendezi. Mllakov S2:ilárd 

Jól vizsgázmk 
az Utasellátó _ifjú JZakem:her� 

A gyózie.s esküvői asztal 

Hagyomány már az Utasel
látó Vállalatnál, hogy ilyen
kor tavasszal nyilvános ver
senyen adnak számot tudá
sukról a vál!alat harmad
éves, végző, ipari tanulói. 

A Keleti pályaudvar kul
túrtermében április 14-én az 
Utasellátó országos tanuló-
versenye keretében 35 

tpari tanuló - 13 szakács, 5 

cukrász és 17 fels=olgáló -
bizonyította ,-átermettségét, 
szakmai tudását és szakmai 
szeretetét. A bírálóbizottság, 
amelynek tagjai - Bálint 
Sá.n.dor, Valter Endre, Rudnai 
Jáoos, Vámos István, Pete 
Jenő é& Zádor Sándor - ne
ves szakemberek voltak, az 
alábbi döntést hozták: 

SZAKÁCSTANULÓK Kő
zöTT: 1. Láng János, Keleti 
i,á.l11audvar és Petró Gábor, 
Nvuga.ti pályaudvar. Z. Dancs 
Ferenc, Siófok és Ga1uska Er
zsébet, Miskolc. 3. Knizsek 
Istcán, Pécs és Na.gy Ferenc 
Keleti pályaudvar. 

CUKRASZTANULóK KO
ZOTI': 1. Gyurislts Ann,i. 
Székesfehérr:á.r. 2. Szemán 
Mária, Mis1.olc. 

A FELSZOLGALóK KÖ
ZÖTT: 1. Mokos Istt>án Nyu
ga.ti pál11a.udvar. Z. Kecskés 
Kálmán, Dunaújváros és Ba
logh Zoltán, Debrecen. 3. Ba
wgh Péter, Keleti pálva;ud-

var és Rózsa Antal, Debre
cen. 

A KOLLEKT1V MUNKA
BAN, az asztalterítésben 
az esküvői asztallal - elsó 
helyen végzett Balogh Zol
tán1 Debrecen, Novák Árpád, 
Szekesfehérvár és Tahi Gyu
la, Pápa. 

A verseny győzteseinek és 
helyezettjeinek az okleveleket 
és jutalmakat közvetlen a 
verseny befejezése után Tóth 
László, u vállalat főigazga
tója ünnepélyes külsőségek 
között adta át. 

PILLANATFELVÉTEL 

Rt1SZKf;RóL 

RÖS2lke állomás dolgozói az 
utóbbi évas:b!m szinte menet
rend szeZ'inti pon.tossággaJ. tel
jesfük az élüzem feltételeket. 
A szocialista szolgálati hel11ért 
fo1'Jó versenyben bronz foko
zatot n11ertek. Az anyaggazdál
kooásnál 11 612 forintot taka
rítottak meg. A kis állomás
nak G jelvényes és 3 okile-vel:!S 
kiváló dolgozója van. Jó a 
kapcsolatuk a helyi termelő
szövetkezetekkel E,,,ryüttmű
ködnek a haitárőrazervekkel 
és a vámó.rséggel. 

További jó munkát rösz-
keiek! 

S:rilácli Sándor 
Szeged 

�t.H;V.\R VA�trrAS 1910. l\lAJ'US L 
----------·-------------------

A bronz diplomás 
tornaszakosztály 
Kiskunhalas az elmúlt év

ben a magyar tornasport vi
déki bástyájává nőtte ki ma
gát. A Kiskunhalasi MA V 
MTE toniaszakosztálya olyan 
elismerést kapott 1969. 
évi munkája eredményeként 
- a :Magyar Toma Szövetség
től, amilyennel nagyon ke
t'és szakosztály dicsekedhet: 
a szövetség „bronzdiplomája" 
került Kiskunhalasra. 

!',!ilyen eredmények révén 
sikerült a szakszövetség el
ismerését elnyerni ?  Az ifjúsá
gi II. oszt.'!lyú csapat orszá
gos vidéki bajnokságot nyert. 
A népes szal:osztály fiataljai 
között sok a II. osztál11ú ver
senyző. Ta7cács József a ser
dülők I. osztályú 1,üzdelmei
ben országos vidéki baj
iwhságot nyert, a szeren
kénti bajnokságokban négy 
elsó hely bizonyította kiugró 
tehetségét. Pqprika László, 
az úgynevezett kiválasztó ver
seny győztese lett. 

A felnétt II. osztályú csa
pat is remek évre tekinthet 
vissza : az országos vidéki 
bajnokság harmadik helyezé
sére. Ez az eredmény azért 
is értékes, mert - a vasutas 
vezetők anyagi támogatása, 
néhány lelkes sportember er
kölcsi és gyakorlati segít
sége ellenére - nagyon sze
rény lehetőségek mellett szü
letett meg. Az eredményes
s �g motorja Kiskunhalason a 
sport szeretete volt és ez a 
,,motor" hajtja ebben az esz
tendőben is még jobb eredmé
nye)< felé a Kiskunhalasi 
MAV MTE-t. 

Búcsú Veres Pétertől 
Még frissek a virágok Veru Péter sír;án, még této

ván írju.k emlékez/S sorainkat, még azon töprengünk, ho
gyan lehetne megközelíteni (lazo.tlfl életét, mel11 része 
életünknek. 

Gyászoló eZ1'ek kf.sérték utolsó útjára., barátok, tisz
telők, pál·yatársak. A gyászoló tönieg szinte várta, hogy 
ő is szóljon, válaszoljon a búcsú fojtott szavaira élet
bölcsességéből adjon 1'ala.mit u hatalmas ha,!lud,tóság
nak. 

Nem:rég köszöntöttük 73. születésnapján. 1897. ja
nuár 6-án szilletett Balmazújvárosba.n, s az elemi négy 
osztál11át elvégezve cselédsorban kezdi el az életet. Ti
zennyolc éves, amikor a vasúthoz kerül pályamunkás
nak.. A pályamunkások című regényében erről íg11 ír: 

,,A vasúton dolgoztam akkor és háború volt. Keve
sen voltunk itthon, legénykék, már a tizennyolc éveseket 
is vitték. Mi néhányan, jó cimborák, még mint köl11ök
emberek, a vasúthoz kerültünk napszámosnak és a;z első 
sorozásor, alól felmentést kaptunk." 

Nem volt többé felmentés. Veres Péter nem ismerte 
többé ezt a fogalmat. Osztálya, n,épe érdekében cülandó 
behív6va.l a szívében dolgozott úgy és ott ahol szüksé
gét látta.. A Tanácsköztársaság idején a. községi direk
tóriumban, internálás u.tá.n a munkásmozgalom külön
böző színterein. tollal és tettel. A felszabadulás első pil.
lanataiban a földosztás bölcsőjénél találjuk., majd mi
niszteri székben. Minden tettével a kibontakozó magyar 
-i:alóság új lehetőségeit tárja fel, kutatja egy emberibb 
világ új arculatát. A népszerű „Péter bácsi" mindazt el
sa.játitotta és átadta, amit osztál11át6I, a magyar pa.ra.,zt
ságtól évszázadokon át megtagadott a történelem. A mt 
„s=ámadásunk" még nem készült el, még nem akarjuk 
lezárni, emberségre, gazdag életműve csak ezután fog a 
maga teljességében kibontakozni előttünk. 

Már ő is hozzátartozik e század a,-cula.tához, mely
nek eddig eltelt időszakát élte végig. Benne az írót, a 
politikust, a szenvedélyes közéleti embert látjuk, kinek 
tiolt ereje és aJca.rata végigküzdeni e „iha.rokkal teli szá-
zad valamennyi útvesztőjét. 

· 

Márván11ba vésett évszámok: 1897-1970. Az emberi 
élet behatároló, rú!.eg dátumait jelzik, de nem az elmú
lást. Veres Péter köztünk maradt. :€:letműve, hite a.: 
új magyar életben, melynek szenvedélyes alaldtója és 
hirdetője 1'0lt, továbbra is „elü.nk marad erőt ad:va a 
nép hűséges szolgálatára., melyre egész munkásélete 
példa. 

Emlékek a múltból . . .  
1944 decemberében szaba

dultunk fel. Szabadságunk el
ső napján már a putnoki Se
lényi kastély parkjában te
mettük a hősi halált halt szov
jet katonákat. Szomorú mun
ka volt. Koporsó és virág nél
kül helyeztük őket örök nl(tl
galomra. 

Ezután egyenként felkeres
tük a munkahelyeinket. Fel
szántott vágányok, felrobban
tott váltók, megrongált épü
letek között bandukoltunk. A 
máskor nyüzsgő, zsongó állo
máson dermesztő volt a csend. 
Egy megrongált raktári épü
let irányából hangfoszlányo
kat hallottam. Belestem . • •  

Tűz körül embereket lát
tam ácsorogni. Szovjet Jcato• 
n<ik „o!tak. Ők is megpillan
tottak engem. Féltem, de ők 
bátoritóan integettek felém. 
Később Tóth János, Varga Lu
jos és nemsokára Hód,i Imre 
is odaérkeztek. A katonák rö
vid tartózkodás után Dubi
csány felé vették útjukat. 

Magunk maradtunk. Ma
gányos töprengésünk nem 
sokí:ig tartott, mert LA.kos 
Zsigmond, Kocsis Gyurka és 
Füzesi János pályamester 
csatlakoztak - rövid idő múl
va - kis csoportunkhoz. 

Munkához láttunk. Néha
néha még egy-egy eltévedt 
német stuka megzavarta mun
kánkat. Bizony, sokszor kel
lett meglapulni a földön, a hi
deg hóban. Sokáig nehéz 
mun..s:ával teltek a napok. Sok 
időbe telt, amíg Miskolc felől 
megérkezett az első várva várt 
vonat. Még ekkor is rongyo
san, éhesen, de már bizakod-

va dolgoztunk. Egy dj élet, 
egy szebb, új korszak vette 
kezdetét. 

Bodoni Géza 

1( 

1945. március :!7-én szaba
dult fel Tapolca. Még 1:eme
tetlenek voltak a korábbi 
bombázás halottai, de már el
vonult felettünk a háború. 
Lassan összeverődtek a vas
utasok. Mindenki segíteni 
akart, vigasztalni. l!:hesen, 
rongyosan dolgoztunk. Azóta 
sem láttam olyan lelkes gár
dát, mint az akkori tapolcai 
tiasutasok voltak. A romelta
karítás mellett a közlekedés 
megindítása voLt a cél. Iparo
saink igyekeztek az ócska, el
avult teherkocsikat megjaví
tani. Személykocsik nem vol
tak, az utazni vágyó emberek 
a teherk0<:sikra kapaszkod
va keltek útra. 

Jugoszláv, bolgár, német, 
lengyel, egy-egy olasz vagy 
francia teherkocsiból állítot
tuk össze a vonatokat, melye
ket a németek hagytak az ál
lomáson. E!]Ymásra rakott tég
lák képezték a padokat. Ezek
ben az úgynevezett „nemzet
közi" vonatokban már „háló
kocsi" volt, ugyanis eg11ik
másik leleményes utas a kocsi 
padlójára szórt szalmán fe-
1.:üdt. Egy ilyen - elsőnek 
mondha.tó - .,nemzetközi vo
nat" érkezését Balatonfüred 
állomáson ünnepélyesen, nagy 
örömmel fogadták. A legtöbb 
munkát a műtárgyak, a hidak 
helyreállítása jelentette. A 
Csajág-Akarattya közötti 4 
kilométeres vonalszakasz tel
jesen fel volt szántva, csak 

1946-ban készült el. Nagy és 
igazi boldogságot jelentett az, 
amikor végre Tapolcáról Szé
kesfehérvárig átszállás és 
_minden baj nélkül eljutott az 
első vonat. 

Bog-mir Károly 

* 

1944 decemberében a ts-
siszta csapatok utolsó erőf.-.. 
szit.éseket tetteik, hogy az 57. 
sz. szovjet ha<J&,reg fel tartóz... 
ta llhatatlan előretörését meg. 
akad:ályozz.ák. 

Nem si!került nekik 
Jákónagy'bajom áll.:ianásO'n e 

front miatt szünetelt a 
vasúti szolgálat. Az állomás 
tkxgaz6i a. feLszabo.dító csapa
t-Ok segltségére és rendelk.i
zésére á.Utak. Fegyver néllkül. 
wkszor a.z eLsó ooncuban dol
gozt,a,k. Zarka István, Szeles 
Imre málházók - ew akna
robba:ná.s követke.ztéb.>n 
itt veszitetté.k életüket. Jákó, 
Csököly, Cige, Kadarkút köz. 
ségek lakói is hósi.esen kivet
ték ré-szük.et a munkából. A 
Kaposvár felől él1kezó lö.srer
száilitmányok tová,bbítása 
még nagy ves:z;él]yel járt. A 
front fölé merészik.edó német 
stuká...t;: nem egyszer bombáz
tá!k a mozdonyokat. Somogy. 
szob állam.ás vonatkírerói: 
Bérci Ján,o,s és Csapó Istt--án 
maguk készítette szerszámok
kal ígazgattáik helyTe a talp. 
fákat és síneket. Bíró Já.ncs, 
Szu.linuín Géza., Sámóczi Jó
zsef, Tóth Gyula még kocsi
t.etó-javítások:kal is fogla:Lkoz. 
tak. Dyen körü.1.'l"lények kö
zött indult meg egy lerombolt 
crrszág, lerombolt vasútjának 
újjáépítése. 

Simon Géza. 

Indulhat a felvonulás ! 1 P A R 1 -T É V É 

- Fi.gyel.em! A főnök a bejárati vágányon! 
(Pusztai Pál rajzai) 

- LENIN-CENTENARIUMI 
UNNEPS".i:GET tart-Ottak áp
rilis 20-án a „Törekvés" Mű
velődési Központban. El/ír-&> 
Balogh László igazgató nyi
totta meg a Lenin-emlékkiál
lítást, majd dr. Tóth György 
egyetemi tanár emlékezett 
meg Leninről. Az elóadá&t 
ünnepi mű.sor követte. 

- A KPM felsőfokú techn.1-
kuma.i jubileumi fe!Bza.badu
lási seregszemlét tartottak áp. 
rilis 23 és 24-én. A záróün
nepélyen dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter mondott ünnepi be
szédet és adta át a dijakat 
a verseny győzteseinek. 

- Atadták a szolnoki MAV 
Kózház és Rendelóintézet új 
intenzív therápiás osztályát. 
Az átadási ünnepségre ápri
lis 23-án délben került ISOr'. 

- SZELLEMI VETELKE
Dö Szombathelyen és Sze
geden. Az é1' jubileumainak 
tiszteletére rendezett brigád• 
versen11eken mindkét város 
fia.ta.ljai közül sokan vettek 
részt. Szombathelyen u Jan
zsó Lajos $ZOcialislo brigád, 
Szegeden pedig az igazgatóság 
csapata bizonyult a legjobb
nak. 

- Teljesítették iinnepi fel• 
ajánlásaikat a Józsefvárosi 
Pályafenntartási Főnökreg te
rületén működő 1SZOCialista 
brigádok. A végzett közös 
munka értéke több mint 1,7 
millió forint. 

- Kiosziották a díjakat a 
,,Sz.a!kma ifjú mestere" mozga
lomban eredményesen sze
replő 177 fiatalnak a debre
ceni igazgatóság területén. A 
vizsgák nem régen fejeződ
tek be Debrecen, Záhony, 
Nyíregyháza, Mátészalka és 
Püspökladány csomópontokon. 

- ÚJ KISZ-ALAPSZERVE• 
ZET HATVANBAN. A hat
vani MÁV Utasellátó Válla
lat 37. sz. üzemében megala,
kult alapszervnek egyelőre 
12 tagja van. Rábai László 
felszolgálót választották meg 
titkárnak. 

- KISZ-klubot kaptak a 
fiatalok Miskolc Tiszai pá
lyaudvaron. A klubhelyisé
get 350 óra társadalmi mun
kával hozták létre. 

- Sikeres véradónap. A 
hatvani csomópont dolgozói 
közül 116-an mintegy 37 li• 
ter vért adtak térítésmente
sen. 

A szerkesztőség 
üzeni 

va,,ga Jómef Székesfehérvár: 
Szúcs Ferenc Hatv.an ; KlsváJN:lal 
Jánoo Miskolc Tiszai pu. ; B. 
Tóth Jówe!., Marosán Pál, czeg• 
lécU Sándor, Vol.oslnOV'SZlkd János 
Debirecen; Péntek György Bp. 
J ózsetváros; Bo.!di26ár Gyu!A 
Bélrescsaba ; Sz;Uácli Sándor S:z>e
ged ; Boros Zoltán Szombathely ; 
Milakov Szilárd, Lázár Józse1 
Bp. ; asa.tó Zslgmon.d Lábatlan ; 
l"azekos László :Miskolc : Levelel
k<rt lapunk a.nyagához felllasz
náljuk. 

Benk6 An-t,aJ Mohács; Fehér 
Gábor Tápiógyörgye: Levelelke& 
illetékes helyre tovtbbftottuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a sze.k

sz.erveze111 bizothságok és a dol
gozók tlgye1mébe ajánljwt a kö
vetlrezólret: 

15. sz.1mb61 : t06St4/1970. 3. e. 
Vasutas dolgozók 1970. évi hastl
!usz és paratiíusz eUend kötelezd 
védóo!.tása. 

Fellúvás számviteli tanfolya--
mokna történő jelentklezésre. 

1s. számból: !07208/1970. 4. e. A. 
vasúti utasbaJ.esetblzt,osit.ások 
m ódos!tása. 

106092/1970. AEI. D. Felhívás a 
háztartási tUrel6anyag-ell.átás'ban 
részt vev6 igényJoi:ooultak:hoz. 

lllAGYAR VASUTAS 
a Vasuta6ok Szaksz:en�ezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

F6szerkesztó: Gulyás János 

Felelős szerkcs�ó : Visi Ferenc: 

Szerkesztőség : 

Budapest VI., Benczúr utca tl. 

Telefon v�ros:l : 2:?9---872, 

üzemi: 19-'17 
Kiadja és terjeszt! a Népszava 

Lapkiadó Vállalat 
Budapest VII.. Rákóczi út 54. 

Telefon : 224-819 

Felelős ldadó : Gábor Márton, 

a Népszava Lapldadó Vállalat 

lgazga1.ója 
Csekks,ám!aszám : 75.915.001-40 

Szikra L.apnyomd.a 
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a MÁV új menetrendje 
A menetrendvált-OZást minden évben körültekintö mnnka 

előzi meg. ia:rt11etö, hiszen a nemzetközi forgalom alakulása 
mellei* a belföldi igényeket is messzemenően figyelembe kell 
venni. A forgalmi szal,."OSztáJy menetrendszerkesztöi az új me
netrend kia.laJútása elött - a korábbi évelthez hasonlóan -
a megyei közlekedési sz.ervekkel és az érdekelt autóközleke
dési vállalatokkal közösen ala.kították ki elképzeléseiket, han• 
eolták. össz;e a.z üzemi lehetőségeket és a felmerült igényeket. 

Ternnés:ootesen olyan ténye
zőket is figyelembe kellett 
ver.ni, mint a folyamatban le• 
vó pályaikorszerűsítések, a 

Karcag-Debrecm-Nyír
egyhCÍ2Ja közötti vonal villamo
sításának ez év végére terve
zellt befejez.ése és a különbö'ZÓ 
új músza.llti berendezések léte
sítéséból származó előnyök. A 
gazdaságos üzemeltetés a 
már villamosított vonalszaka• 
szokon szükségesé teszi, hogy 
minél előbb megindu,lhasson a 
villamos.vontatás. A Budapest 
-SzoLnok-Záhony közötti vo• 
nalon a villamosítás eláreha• 
Jadásánaik megfelelően az új 
men�brenóben Budapest-KaT
cag, Budapest-Debrecen éa 

Budapest-NyEregyháza 
közöbt szalkaszos vi'L1amo5von
tatást vezetnek be. Az első két 
szalmszban a nemzetközi és a 
belföldi gyorsvonatok mé,g a 
telj� útvonalon Diesel vonta
tással közl$.ednek. Ugyanak
kor a hétiközbeni távolsági 
személyvonaitokat Budapest és 
a mindenkori üzemváltó állo
más - Karcag és Debrecen -
között villamosvontatással, a 
további =!rnszon pedig Die
sel vontatással tervezték. Az 
új menetrend életbelépésével 
Karcag állomáson már 16 sze
mélyvonat vált gépet. 

A Meridian új menetrendje 
miatt változik a Pannonia- ÉS 
a Metropol-Ex'P'7'essz menet• 
rendje. A Pannoni4 a jele'nle• 
gi 21 óra, 45 perc helyett 22 
óra 59 perckor, a Metropo! pe• 
dig 23 óra 50 perc helyett 22 

ór11 10 perckor indul Buda• 
pestról Berlinbe, illertve Ros
tockb11. 

A nyári főidényben új, köz
vetlen összeköttetés létesül 
Budapest és a jugoszláviai 
Ploce kikötőváros, tengerpar• 
ti nyaralóhely !között. A vonat 
Budapes,t-Déli pályaudvarról 
indul 12 óra 58 perokor és 
Pécs-Eszéken át másnap reg
gel érkezik Ploceba. A Buda
d.apest-Belgrád-Ploce között 
eddig közlekedtetett kocsijáTat 
megszűnik. 

Az igényeknek megfelelóen 
Kassa és Siófok :közöt,t is ja• 
vul az összeköttetés. A 4307-
4308 sz. vonatpár ugyanis a 
főidényben nemcsak vasárnap, 
hanem naponta közlekedhk 
Kassa-Siófok rendeltetésű, 
közvetlen kocsikkal. 

A belföldi távolsági forga
lomban új színfoltot jelent a 
Somogy-Expressz, amely Bu
dapest és Kaposvár között je
lentősen lerövidíti az utazási 
időt. Budapest és Dombóvár 
között meggyorsul az 1007 és 
1008 sz. vonatpár közlekedése 
is. 

Az új menetrendben <;opron 
is !közelebb kerül a fóvárost 
hoz. A Budapest-Bécs kö:zött 
közlekedő 2a sz. nemzetközi 
gyorsvonattal közvetlen sopro

fekvése és hosszú menettarta
ma miatt megszüntetik a 

Békéscsaba-Dombóvár, 

i.lletőleg Pécs között közleke
dő 1607-1608 sz. sebes.motor
vonatot. Helyette Szeged.
Pécs között 6407-6406 szám
mal új gyorsmotorvon:atpárt 
áfütanak forgalomba közvet
len békéscsabai és dombóvári 
kocsikkal. Az új gyorsmo.tor
vonatpár beállításával Sz.eged 
és Pécs között jelentősen csök
ken a menettartam. 

Miskolc-Siófok között 
minden va.sárnap közleke• 
dő közvetlen vonat ez év 
nyarán naponta közleke-

dik. 
A Szeged-Siófok között két
hetenként közlekedett fürdő
vonatpár pedig minden vasár
nap közlekedik. 

Az ötnapos munik.ahét elter
jedése a környéki és hivatás
forgalomban különösen 
Budapest vonzáskörzetében -, 
erősen érezteti hatását. Ezek
nek a, vonatoknak a közleke• 
dését mind a Budapest, mind 
pedig a nagyobb vidéki vá
rosok utasigényeinek megfeie
lóen aLakították át. A terve• 
zett változások csak kismér• 
tékben érintik a napi vonatkí• 
lométer teljesítményeiket, és 
összhangban vannak a hálóza
ti szinten jóváhagyott éves 
tervekkeL Mivel a személy
szállítás volumenét illetően 
nem várható a tavalyinál na
gyobb igény, az utazóközönség 
joggal elvárja, vasutasaiiliktól, 
hogy a szolgáhtatások színvo• 
nalánalc emelésével, menet
rendszerű közlekedéssel járul
janak hozzá az oly sokat em
legetett kulturált utazá.5 szín
vonalának emeléséhez. 

Visi Ferenc 

(Tudooítáos 4 Z. oldalon) 

Szocialista országok nemzetközi 
közlekedési és hírközlési együttműködése 

Dr. Csanádi György közlekedés- é s  postaügyi miniszte,- 4 
Parlament Gobelin termében sajtótájékoztatót tartott a szo
cio.lista, országok nemzetközi közlekedési és hírközlés! együtt• 
működéséről. A tájékoztató azon o. napon hangzott el, o.mikoT 
Vo.rsóban megnyílt a KGST miniszterelnöki értekezlete. 

Dr. Csanádi György tájékoztatója, keretében o. következő• 
ket mondotta: 

- Itthon is, kü1füldön is 
élénk érdeklődést tapasztalunk 
a szocialista országok gazda
sági és műszakd-tudományos 
együttműködése iránt. A há
ború utáni években a fő 'köz
lekedési ágazat a vasúti közle
kedés volt, amely a KGST
államok vonatkozásában a bel
földi és nemzetközi áruszállí
tásolmak mintegy 90 százalé• 
kát látta eL 

- A közlekedésről nyugod
tan mondhatjuk, hogy nemzet
közi méretú tevékenységet is 
ellát. Ha a magyar o.d.a,tokat 
közlekedési áganként vizsgál
juk, azt tapasztalho.tjulc, hogy 
a vasút teljesítményének több 
mint 40 százo.léka a nemzetkö
zi forga.lom1·0. esik, a repülésé 
100 szé•;alé1c, a hajózásé 90 

százalék. A közlekedés, amikor 
nemzetközi szolgáltatást telje
sít, ki.szolgálja megrendelőit, a 
többi termelőágazatot, a kül-

kereskedel�, a lakosságot, 
ugyanalklkoc megrendelő is, az 
ipa,r és a külkereskedelem 
egyik legnagyobb vevője, a 
kö2'1ekedési esi.közök és beren
dezések vásáirlója. 

A szocialista országok sok• 
oldalú gazdasági és műsza,
ki-tudományos együttmű
ködésének legfontosabb 
fóruma a Kölcsönös Gaz• 

· dasági Segítség Tanácsa. 

E szervezet a múlt évben em
lékezett meg megalapításának 
20. évfordulójárol. A KGST 
Közlekedési Állandó Bizottsá
gát 1958-ban létesítették. 

A KGST Közlekedési Állan
dó Bizottsága, viszonylo.g rövid 
működése óta több nemzet1cözi 
közös i,:ervezetet hozott létre. 
Ezek között első helyen keli 
megemlíteni hét KGST-ország 
Közös Vasúti Teherkocsipark-

ját (OP\V), amely már csak· 
nem hat éve üzemel. 

A korábbi előírások alapján 
a külföldi vasúti kocsit kira• 
kás után azonnal és lehetőleg 
a legrövidebb úton kell vissza• 
küldeni a tulajdonos vasútnak. 
Eiiért a teherkocsik jelentős 
részét gyakran üresen kellett 
üzemeltetni. 

A személytellenít.ett rendsze
rű lköws ikocsipa,r,koon cook
kent a kocsik üres futása 
Amíg a PPV (Vasúti kocsifor• 
galmi szabályzat) rendszerbe 
futó kocsik közül 61 százalék 
volt a rakott és 39 százalélt 
üres l!.rány, az OPW-ben ra
kott !kocsi aránya 69 százalék, 
a 31 százalék üres.sel szemben. 

Anno.k ell.enére tehát, hogy 
a park önmagában nem jelent 
új kocsikat, 4 jobb kihasz-ná• 
lás, főleg aiz üres futások csök• 
lcentése mégis számottevő, !'e-
1,a.tív szállítási kapacitásnöve
kedést eredményezhet. 

A szoci.alista országok mű
szaki-gazdasági összefogá
sának eredményeként 
megszfiletöben van az ön
működő kapcsolókészülék, 

Az ü-z.emváltások mérsé.1<1é
sére a Debrecen,-Mátészo.lk.a: 
közötti vona.I=kaszra - a le
hetósége'khez képest - is ki
terjesztik a Diesel-vontatást. 
Mindezek figyelembe vételé
vel a Hivatalos Menetrend
könyvben a 100-as mezőt al· 
ternatív vonatokkal, két va
riációb:m adják ki. 

ni kocsikat továbbítanak. Ez-
,--

-------------------------------------- Könnyen képet alkothatunk 
magunknak, mekkora gondot 
jelent ennek beve.retése, ha 
arra gondolunk, hogy Európá
ban 2 millió járművet kell ez
zel felszerelnL Indokolja ez;t a 
nemzetközj méretekben is egy
re növekvő munkaerőhiány, 
enélkill nem lehet szó a vasút 
automatizá,1.ásár61 és ezzel 10 
százalek:al nő a rendező-pálya
udvarok kapacitása. Az euró
pai országok teljes kocsipark• 
jának felszerelése 2 milliárd 
dollárb11 kerül. Az OSZZSD 
szovjet és német szakemberek
kel Bautzenban közös terve
zőirodát nyitott. Már kialakult 
az OSZZSD által javasolt ké
szülék. amely a kocsik kapcso
lása mellett azok elektromos 
és légvezeték összelröttetését is 
biztosítják. 

A pálya.korszerűsítési mun
kákból má.nnazó idő• 
..-eszteséget, mint tartalék 
idöt, szintén beépít�tték a 

menetrendbe, 
ami az érintett vonalalkon bi
zonyos fokú menettartam-nö
vekedéJt jelent, de ugyanak
kor biztosítja a menetrend• 
sz.erű közle'.cedést. 

A nemze'közi forgalomban 
Budapest és Bécs között az 
Orient-Expressz mentesítésére 
- a főidényben - új vonat
párt helyezne:, forgalomba. 
A�  új vonat - 2a sz. vonat· 
ként - reggel 7 óra 15 perc
kor indul a Budapest-Keleti 
pályaiukarról és 11 óra. 48 

pei•ckor érkezik Bécsbe, Ellen
irúnybnn 17 óra 45 perckor 
indul és lb sz. vonabként 22 
óra 5 perakOT érkezik a Kele
tibe. 

A Paiinania-Expressz meg
J(yorsításira és mentesítésére 
be'Vezetett - Belgrád-Buda
pest-Berlin között közlekedő 
- vonatpfr az új menetrend
�- a MA V javaslatára, Me• 
rid.ian-Expressz néven. módo• 
sított menetrendben közla'l(e
d:k. 

Bi,!.."'f".íd felöl jövet 
90:i '801 sz. ,,onatként 13 
óra 45 perct<il 14 óra 25 
percig. ellenirányban 
8M19116. sz. vonatként 15 
órától 1 5 óra 35 perei!! far
tó:r,koclik a Keleti pálya• 

udvaron, 
s mind1,€t irnnyb�n csatlako• 
7..ása lesz a Wiener-Wa'l:zer 
nemzetk&zi gyorsvonait.hoz. 
Belgrádból Berlir.en át a 
svédor<:7.Í'!i M::lmői.g közvet
l= fekvőhelyes ih.""Ocsi köz.leke
c1ik. 

által mintegy 30 perccel rövi
dül a menettartam. De a, töb
bi gyors- és távolsár:,i szemé1y
vonat menetrendjét is úqy 
a.la.kttották ki, hogy a Buda• 
pest-Sopron közötti menetidő 
25-30 perccel csökken.. 

Az új menetrend életbe
lépésétől ú,i gyorsmotor
vona.tpár közlekedik Bu-

da.pest-Dunaújváros-
Szekszárd-Baja között. 

A vonat 6 óra 27 perckor' in
dul a Déli pályaudvarról és 
10 óra 21 perckor érkezik Ba
jára. Ellenjrányban 17 óra 37 
perdkor indul és 21 óra 40 
perckor érkezik a Délibe. Az 
új gyon,motorvona,tpár beállí
tásával Budapest-Baja között 
két gyorsvon,a,tpfu- közlekedik. 

A Pécs-Budapest között éj
szaka közlekedő 1909 sz. 
gyorsvonat helyett új !(Yons
von,at közlekedik Az 1905 sz. 
vo.no.t 8 óra 12 perckor indul 
Pécsről és 1 1  óra 43 perckr>r 
érkecik a Déli pályaudvarra. 
Ezzel a gyorsvonattal továb
bítják a közvetlen plocei ko
csit. Változá«t jelent az is, 
hogy az 1910 sz. pécsi gyors
vonat május 31. után szintén 
a Déliból indul és me,;iszúnik 
az 1010 sz. Ad.riatica-Expresz
szel együtt Dombóvárig törté
nő �ovábbítása. 

A jelenlegi menetrendben 
Szombaithely-Nagykani:.,sa 

-Barcs-Pécs útvonalon köz
lekedő 1402-1401 sz. g:rors
motorvonatpár az új m,,net
rendben Szombathely-Nagy• 

kanizsa,-Gyékényes-R a. 
posvá.r-Dombóvár A !só-
Pécs között közlekedi:k. E?.ál
tal tovább javul a megye
székhelyek közötti &:szekötte
� a Dél-Dtmántúlon. 

Kedvezőtlen menetrendi 

Japán vendégeink 

A vasutasszak.szcn,ezet elnökségének meghív ására kéttagú japán vasutas ta.nulmá.nyl delegáció tartózkodott hazánkban. A delegáció vezetője Kiyomi Katsumata, Tokió terület vezetője volt, a delegáció tagja Yajiemon Oku mura, a Kan.sai terület elnöke, a ja.pán országos vasutas-szakszervezet központi bizottságá 11ak tagjai. A japán vendégek itt-tartózkodásuk során több vasúti szolg:ila.ti helyet, intéz ményt, szociális létesítményt, illetve üzemet tekintettek meg, s több esclben találkoztak szakszervezetünk veze!óivel is. A delegáció tagjait fogadta Szabó Anl,al fötitkár és Gulyás János titkár is. A képen Szabó Ant.al főtitkár 
a dek-gá<.ló tag jaival beszélget. 

A minisze,- ismerlette II oo
lamennyi kiiP.:lekedési ágat 
étintó és 11 technológiát forra
dalma...<ít6 konténerszállítás 
kérdéseit. Elmondotta, hogy az 
átrakás nélküli szállítást mód 
igényli a speciális ;árm.űvek 
és rakodógépek kialakítását. 

Osszefoglalva megállapíthat
juk - mondotta a miniszter 
-, hogy a magyar közlekedés
nek jelentős szerepe van a szo
cialista nemzetközi együttmű
ködésben és az a munka, amit 
e téren végzünk, megfelel pár
�nk őszintén internacionalista 
politikájának. önzetlenül bo
csájtjuk a t.estvér.i országok 
rendelkezésére szakembereink 
tapasztalatait és bátran sajá
títjuk el a baráti és a velük 
együttműködő többi ország• 
ban a korszerű technika al
kalmazásának módszereit. 

(Székely László felvétele) R J. ' 
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tJe'5an„ál«t A vasutasszakszervezet 25 éves 
köózönlöffek történetéből 
ANYAK NAPJA ALKAL

MABOL sokgyermekes vasutas 
anyák köszöntésére, ajándéko
zására került sor a szakszer
vezet székházában. Az ünnep
ség - a korábbi évekhez ha
sonlóan - baráti hangulatban 
zajlott le és alkalmat adott 
arra, hogy a meghívott édes
anyák elbeszélgessenek a 
szakszevezet vezetőivel gond
jaikról, vroblémáikról. 

A Vasutasok Szakszervezeté
nek III. kongresszusa 1952. jú
nius 21-22-én ülésezett. Ab
ban az időszakban tehát, ami
kor a szaltszervezet munká
ját az erőfeszítések ellenére 
sem jellemezte egyértelmű elő
rehaladás. Ebben nagy része 
volt egyes helytelen gazdaság-

VII. 

politikai intézkedésnek, töb
bek között az ötéves terv 
irányszámai túlzott felmérésé
nek, az egyidőben végrehajtott 
bér-és Memelé"rnek. Éreztette 
kedvezőtlen hatását a szak
szervezeti mun,kába!ll az l.smert 
1950 júliusi párthatározat. 

vezeti vezetők tekintsék leg„ 
fóbb feladatuknak a dolgozókl 
mozgósítását a szocialista mun
kaversenyre, küzdjenek az 
élenjáró szovjet és magyar 
munkamódszerek széles körű 
bevezetéséért és alkalmazásá.. 
ért. 

Milyen sokszor hangzik el, 
hogy az anyai gondoskodást 
nem lehet megfizetni. Erről 
beszélt Gulyás János, a szak
szervezet titkára is, amikor 
meleghangú köszöntő kereté
ben átadta az ajándékokat. 

1 szakszervezeti mozgalom csak lassan fejlődik 

A SZOT elnöksége 1952. a� 
gusztus 16-án tárgyalta a vas
utasszakszervezet mun".táját. 
Hiányo1,ságként emelte ki. 

A pohárköszöntő után a fe
hér asztalok mellett baráti be
szélgetés kezdődött. 

AHANY EMBER ANNYI
FÉLE, s ahány család, annyi
fajta gond, probléma. Dénes 
Jánosné például hat gyerme
ket neve! egyedül, apa nélkül. 
Nincs könnyű helyzete. Az öt 
lány, s az egy fiú mellett még 
a 74 éves nagymama is a csa
ládhoz tartozik, s mindnyájan 
egyetlen szobában élnek Vá
cott. 

- Nem könnyű az élet 
- mondja az asszony -, még-
sem panaszkodom. 

Décsi Istvánné hat gyermek 
anyja. Ezenkívül férjét is 
ápolja, aki 18 éve beteg. Há
zasságuknak csak négy éve 
telt el úgy, hogy a férj is 
munkába járt, azóta a péceli 
házban betegeskedik. A csa
ládfenntartó a mama, Décsi 
Istvánné lett. őt éve dolgozik 
a Nyugati pályaudvaron, ta
karítói munkakörben. A ma
mák közül talán ő viseli a leg
nagyobb terhet, munkahelyén 
és otthon is. S amikor vágyá
ról faggatom, ennyit mond: 

- Csak az a vágyam, hogy 
háború ne legyen. 

AZ ILYEN ÜNNEPI AL· 
KALMAKON, s az erről 6Z6ló 
tudósításokban nem szokás bí
ráló megjegyzéseket tenni. 
Mégsem rontja el az ünnepség 
hangulatát, azt hiszem, ha 
hozzáteszem, hogy Décsi Ist
vánné és Dénes Jánosné el
panaszolták, hogy betegségük 
idején magukra hagyták őket 
munkatársaik, s a szakszerve
zeti bizottság is, megfeledke
zett róluk. Holott a támoga
tásra ezek az anyák igazán 
rászorulnának. Ok ketten úgy 
mostak, takarítottak betegen 
is a nagy családra, hogy a 
,.gép" csak a két kezük volt. 

A politikai és gazdasá� élet
ben elkövetett hibák sok te
kintetben eltorzították a szak
szervezetek munkáját is. Nem 
kaptak olyan politikai és tár
sadalmi súlyt, mint amilyen 
az uralkodóosztály, a munkás
osztály legnagyobb tömegszer
vezetét megillette volna En
nek következtében nem volt 
elég lehetőségük, hogy össz
hangot teremtsenek a társa
dalmi érdek és a munkások 
érdekei között. Csökkent a be
folyásuk. a tömegekre. 

Hiba volt megfeledkezni ar
ról, hogy a munkásosztály ál
dozatvállalásának is van hatá
ra. Rossz volt a lakáshelyzet, 
de lakás alig épült. Nagyon 
rossz volt az áruellátás és az 
áruterítés. Mindezek ellenére a 
munkásosztály vállalta a hősi
es erőfeszítéseket. 

Az MDP központi vezetőségi 
ülése 1953 júniusában helye
sen jelölte meg a hibákat és a 
feladatokat. Végrehajtását 
azonban következetlenség, a 
szélsőségek közötti in,ga,dozás 
jellemezte. Elsősorban gazda
sági intézkedések születtek, de 
szóba !került a proletárdikta
túra, a hatalom kérdése is. 
Az 1950 júliusi határozat hely
telenségéről azonban itt sem 
esett szó. A szakszervezeti 
mozgalomban mégis lassú fej
lődés indult meg, új voná:sok 
jelentkeztek, de a huzavona 
miatt erősebb kibontakozásTa 
csak az SZKP XX. kongresz
szusa után került sor. 

1 társadalmi aktívák 
sokat seg_ítenek 

25 éves 
jének java részét az együttes 
művészi színvonala fejleszté

sének áldozza, a Psalmus elő
adásával nyújtott hosszabb 
időre szóló, emlékezetes él
ményt. Minden zeneszerető, 
hangverseny-látogató vasutr.s 
nevében mi is további sikere
lret kívánunk a MAV Szim
fonikusoknak. 

Amint az a SZOT 1956 szep
temberében tartott IX. ülésén 
is világosan kifejezésre jutott, 
a szakszervezetek a belső el
lentmondások ellenére felis
merték társadalmi szerepüket. 
Mindent elkövettek, hogy a 
szocialista iparosítás támoga
tásával egy időben az adott le
hetőségeknek megfelelően ja. 
vítsák a dolgozók életkörül
ményeit. Javaslatot tettek bér
emelésre, néhány. munkakör
ben a munkaidő csökkentésé
re, az államapparátus csökiken
tésére, a felszabadult munka
erők elhelyezésére. Kezdemé
nyezték a szakszervezeti de
mokrácia kiszélesítését, az üze
mek ö,,::!!nsáoónak növelését. 
Ennek előmozdítására a ta
nácsülés határozatot hozott a 

--

a M4. V Szimfonikus Zenekar 
A MAV Szimfonikusdk Ze• 

nekara május 8-án ünnepel�e 
fennállásának negyedszaza:lo.s 
évfordulóját. 

Az elmúlt negyed5z.ázad 
alatt az élenjáró zeneicar0k 

amelynek eredménye a IX. 
szimfónia szinte repertoir dc.
rabnak számító, magas
színvonalú előadása 

Pécsi István pedig, aki ide- Dr. Csillag Ferenc 

magaslatára jutott el az 1945- .----------------------------------------

ben alakult vasutas tú vós-
együttes, amely a háborúban 
elpusztult ország kultc1rális 
romjaiból mentette át zenei 
kincsünk maradandó értékét. 
Lentről indultak, s művészi 
magaslatra jutottak el. 

Az Erkel Színházban meg
tartott jubileumi hangverse
nyen dr. Csanádi György köz
lekedés- é, postaü(J!li minisz
ter köszöntötte a ju bilátó ze
nekart, és kérte a vasút ve
zetőinek támogatását a to
vábbiakban is. 

Az ünnepi hangverseny mű
oorában a zeneirodaloni k�t 
hatalmas drámai feszültségű 
alkotása, Kodály Zoltán, Psal
mus Htmgaricus-a és Beetho
ven IX. szimfóniája hangzott 
fel. A Psalmus tenor
szólamát Simándy J6zser szó
l.altatta meg, a férfias líra 
meleg hangján, míg a IX. 
gzimfónia szólamait Moldonán 
Stefánia, Eszenyi Irma, Bartha 
Alfonz és Jámbor László éne
kelte a tőlülc megszokott biz
tonsággal. 

Végül, nem volna teljes az 
ünnepi beszámoló. ha a zene
kar két kitűnő karmesterének 
tevékenysége említés nélkül 
maradna. Lukác� Miklós, a 
Magyar Állami Operahéz 
fgazgat6i tisztének ellátása 
mellett í..• vállalta a MAV 
Szimfonikusok munkájának 
ienei irányítását. S ez részé
től - tudjuk - nem form�
litás, hanem intenzív munka, 

Múvészet 
, 

es barátság 
Az internacionalista szel

lem elmélyítése érdekében 
őszinte törekvést láttun,k a 
napokban, s ez a szó legtelje
sebb értelmében a „Törekvés" 
érdeme. Amint azt Balogh La. 
jostól, a MAV Északi Jármú
javító „Törekvés" Múvelőd<isi 
Házának igazgatójától meg
tudtuk, a művelődési ház ve
zetősége - főleg szomszéd ál
lamokkal - több irányú kul

lemzi. Az örök fiatal, koros 
férfi, a lezser művész derű
sen néz, s:ointe megszólal a 
baszksapka alatt. A „Capri
beli táj" című képe csaknem 
minden látogatót megállít. 
Nagyszerű perspektívával fest
ve kapaszkodnak a villák a 
kék tenger övezte hegyolda
lakba. A „Hucul nó"-ben ha
zája sokszínű képviseletét ad-

ja vissza. A „Csend" című ké
pe pedig az anya és fia szere
tetteljes közösségét tükrözi, 
úgy, hogy szinte remeg a lég 
a fenséges és tökéletes csend
ben. 

A kiállítás azon túl, hogy 
egy nagy múvész munkássá
gára emlékeztet, jól szolgálja 
a népek közti barátság elmé-
lyitését. - gergely -

túrkapcsolatot vett fel. lgy -------------------------

került sor Budapesten az 1956-
ban, 93 éves korában meg
halt Ludvik Kuba csehszlovák 
festőművész, nemzeti művész 
képeinek kiállítására. 

A megnyitó előtti sajtótájé
koztatót dr. Tatjana Bulinová 
művészettörténész, Kuba mű
vészetének kiváló ismeroJe 
tartotta. Rövid tömörséggel 
adott számot a sokoldalú mű
vész: festő, zenész és nóta
gyűjtőről, aki érzelmileg so
hasem szakadt el hazájától, 
jóllehet Franciaországban, 
Olaszországban és Ausztriában 
tanult. 

Kuba művészetét, törhetet
len vitalitását valamennyi ki
állított kép között a legjobban 
az 1953-ban - 90 éves korá
ban - festett önarcképe jel-

Jubileumi szellemi 
vetélkedő Győrött 

A budapesti területi bizott
ság által meghirdetett jubile
umi ifjúsági szellemi vetélkedő 
Győr környéki középdöntőjét 
április 29-én tartották a győri 
,,Arany János" vasutas mű
velődési otthonban. Komárom, 
Dorog, Tatabánya-alsó és 
Győr 32 fiatalja adott talál
kozót egymásnak, s mérte ösz
sze tudását. 

A vetélkedő első három he
lyezettje: Kovács László (Győr 
Vontatási Főnökség), Járdvöl-

gyi Stefánia (Győr Pályafenn
tartási Főnökség), Bíró Károly 
(Gyór állomásfőnökség), Tar
talékként a budapesti verseny
re a negyedik helyezett Kovács 
Gyula (Komáromi Vontatási 
Főnökség) került. A helyezet
tek 800-600-400-200 forint 
jutalmat kaptak. A többi hat
versenyző könyvjutalomban 
részesült. A jutalmat Tóth Ist
ván a csomóponti pártbiwtt
ság titkára adta át a verseny
zőknek. 

Tóbiás Béla 

dolgozók bevonására az üze
mek vezettsébe, s a kidolgozott 
terveket vitára bocsátotta. E 
határozat megvalósítását az el
lenforradalom megakadályoz
ta. 

1952-től a vasutas alapszer
vezetek száma évről évre nö
vekedett. (1952-ben 733 volt, 
1956-ban pedig 861.) Az emel
kedés eredője az a törekvés 
volt, hogy minden vasúti szol
gálati helyen lehetőleg mű
ködjön üzemi bizottság. Az 
üzemi bizottságok létrehozása 
helyes volt, mert a dolgozók 
problémáival a szolgálati hely 
sajátosságainak megfelelően 
közvetlenebbül foglalkozhat. 
tak. 

A szakszervezeteknek kez
dettől fogva legfontosabb tá
ma,szai a társadalmi aktívák. 
1955-ben 861 alapszervezetb5i 
763-ban - az összes alapszer
vezet 88,6 százalékában - nem 
volt függetlenített funkcioná. 
rius. Az ellenforradalmat köz
vetlenül megelőző időben 
37 308 üzemi szakszervezeti ak
tivistából csak 148 volt a fize
tett üzemi funkcionárius. A 
társadalmi munka jelentaségét 
és fontosságának felismerését 
bizonyítja, hogy a lehetőségek
hez képest gondoskodtak az 

aktivák neveléséről, iskolán 
kívüli képzéséről, elsősorban 
esti tanfolyamokO!!l. 1952 és 
1956 között 2360 esti tanfolya
mon 30 543 aktívát képeztek 
ki. 

Az alapszervezeteknél ebben 
az időben már egyre több pél
dáját tapasztalhatjuk az önál
ló kezdeményezésnek. Az ön
állóság kibontakozását segítet
ték az üzemi bizottsági elnöki 
és bizalmi tanácskozások, ame
lyeken olyan jelentős ké,-dé
sek is felszínre kerültek, ame
lyek közül nem egy mind a 
vasút, mind a szakszervezet 
egészének szempontjából nagy 
jelentőséggel bfrt. De ezeken 
a tanácskozásokon fény derült 
arra is, hogy az aktivisták nem 
mindenütt fejthetik kli. képes
ségeiket. Ennek oka, hogy 
munkájukhoz elsősorban a 
pártszervezetektól nem kaptak 
kellő iránymutatást, segítsé
get. 

Nagyobb iincíll6scíg 

A IV. kongresszust megelő
ző középsrervi válsztások al
kalmával létrehozták a terüle
ti választmánydkat. Ez gyakor
latban nagyobb önállóságot és 
nagyobb felelősséget jelentett. 
A területi bizottság negyed
évenként köteles volt beszá
molni tevékenységéről a vá
lasztmánynak. 

A III. kongresszus határoza
ta leszögezte, hogy a szakszer-

hogy nem egy szolgálati he. 
lyen a verseny hivatali utasí
tásra történik. A határozat 
után a szakszervezet elnöksé-< 
ge felülvizsgálta a munikaver
seny szervezését és állását, s 
egyben hat�rozatot hozott a 
hiányosságok felszámolására. 

A Minisztertanács és a 
SZOT elnökségének 1954 feb• 
ruári határozata és ennek a 
vasút területére való konkre
tizálása tovább csökkentette a 
verseny bürokratiztnusát. A 
határozat rögzítette a vállala
tok között folyó verseny fel.. 
tételeit, azok értékelését és a 
jutalmazás rendszerét. Ren• 
dezte az állami és szakszerve, 
zeti szervek feladatait, módo
sította a termelési értekezletek 
szervezését. A határozat len� 
dületet adott a kiváló dolgozók 
mozgalmának, a szakma leg• 
jobb -dolgozója címért folyó 
versenynek. 

Emelkedik 
a termelékenység 

A szocialista munkaversen:9 
eredményeként emelkedett az 
üzemekben, a szolgálati he
lyeken a munka termelékeny. 
sége és egyre több teljesí tet
te, illetve túlteljesítette a ter
vét. Emelkedett az élüzemek 
száma is. 

A SZOT 1955. évi határoza
ta értelmében szélesedett a 
munkaverseny nyilvános el
lenőrzése. A politikai osztá.. 
lyok, a DI SZ-szervezetek és a 
szakvonal felső vezetőinek be
vonásával egyre gyakoribbá 
vált a teLjesítmények helyszí
ni ellenőrzése, s egyben a se• 
gítségadás a versenyt gátló kö• 
rülmények felszámolására. 

Ettől az időtől kezdve a 
szakszervezet egyik fontos fel
adatát képezte elérni, hogy a 
bizalmiak mindjobban vegyék 
ki a részüket a verseny szer
vezéséből, segítéséből, a nyil
vánosság biztosításából. Ezzel 
egyben azt is el kívánták ér
ni, hogy a vállalások mind 
konkrétabbak legyenek, s a 
tervre épüljenek. 

Erre az időszakra esik a 
kollektív szerződések számá
nak emelkedése a vasúton. 
1953/54-ben csak 10 üzemnél 
volt kollektív szerződés. Ezt 
követően ez a szám évról évre 
növekedett. 1954/55-ben 20, 
1955156-ban 29, 1956/57-ben 
pedig már 87 szolgálati hely 
dolgozói kötöttek kollektív 
szerződést. 

A termelési értekezletek és 
műszaki konferenciák elsősor
ban a rendszeres megtartást és 
az előkészítést !Iletően mutat
tak fejlódést. Javult ezeken az 
értekezleteken a dolgozók ak
tivitása is. 

(Folytatjuk) 

TÖLTSÖN EGY HETET 
EURÓPA FLORIDÁJÁBANII 
12 napos társasutazás Bulgáriába autóbusszal, 
Románián keresztül, ebb61 7 nap üdülés a tengerparton 
a

_
z Aranyhomok vagy a Napospart üdül6helyeken. 

Részvételi díj: 3270,- Ft + 780, -Ft költ6pénz 

Indulás: május 31-161 vasárnaponként az Engels téri 
autó buszpályaudvarról 

Visszaérkezés: csütörtöki napon 

Jelentkezés és részletes felvilágosítás: 

TOURIST 
Budapest VI., Lenin krt. 98. 

Telefon: 314-902, 329-393 
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A debreceniek 
helytálltak 

a felszabadulási 
munka versenyben 

Megállapodás a nagyüzemek 
és a MÁV között a kocsipark 
gazdasá osabb kihasználására 

szüksége. Noha az új kocsik 
beszerzésével emelkedett ugyan 
az egyes kocsik raksúlykapa
citása, de a régi kocsik selejte
zése miatt a kocsipark 1968-
hoz képest 4 ezerrel csökkent. 

A vasúti kocsipairk gazdasá
gosabb kihasználása és a ko
csiállások csökkentésének ér
dekében országszerte tanács
kozássorozatra ültek össze a 
vasút és a nagy kohászati üze
mek vezetői. Az ózdi kohá
szati üzemekkel, a Diósgyőri 
Lenin Kohászati Művekkel, a 0 Dunai Vasművel és a csepeli 
ütoemekkel folyt minden 1·ész
Zetre kiterjedő elemző tanács
kozás e fontos kérdésben, 
melynek nyomán máris biz
tató kezdeti eredmények szü
lettek. 

A tárgyalások során itt is 
sikerült a termelőüzemek és a 
l\lIA -V között megtalálni a kö
zös nevezőt. MegáLlapodtak 
abban, hogy a MAV a mész
követ a jöi:óben nem forda
szerelvényekkel, hanem köz
forgalmi teherkocsikkal szál
lítja, melyeket kirakás után a 
gyár termékeivel rak meg. Az 
exportigények kielégítésére 
több idegen kocsit biztosíta
nak a gyárnak. A dolomitszál
lításnál azonban fenntartják a 
fordaszerelvényeket. A duna
űjvárosiak vállalták, hogy 5,2 
órával csökkentik az átlagos 
belföldi kocsitartózkodásokat 
és 9,2 órával az OPW-kocsik 
tairtózkodását. 

Debrecen vontatási főnök
ség Diesel- és gőzmozdonymű
helyek dolgozói teljesítették a 
munkaverseny felajánlásaikat. 
A szocialista brigádok közilZ 
szép eredményt értek el Ju-

A kocsihiány nehnítette 

a szállítást 

A miskolci igazgatóság te
rületén levő nagyüzemek tu
vairozási gondjairól érdekes 
tanulmányt készített dr. Pász
tor Pál, az igazgatóság veze
tője. Tanulmányában azt vizs
gálta, hogy .milyen hatással 
van az ötnapos munkahét be
vezetése a vasűti kocsik keze
lési idejére, az egyenletes ra
kodások megszervezésére. 

A tanulmányból. kiderül, 
hogy amíg 1968-ban az előző 
évhez Viszonyítva 330 erer 
tonnával emelkedett az elszál
lított áruk mennyisége, addig 
1969-ben 710 ezer tonnával ke
vesebbet szállítatt el a vasút, 
mint az előző évben. Ennek 
oka az, hogy 1969 februárjától 
t'endszeres kocsihiánnyal kiíl?
dött a misko'lci igazgatóság. 
Nem hoztak kellő eredményt 
a rakodások egyenletesebbé 
tételére kifej-tett erőfeszítések 
sem: a fuvardíj- és a Takodási 
kedvezmények ellenére sem 
javult, hane.m romlott a ko
csitanó:okodás, s ez ország
szerte a na-gy kohászati üze
mekben 25-40 óra között volt. 
Természetes, hogy ez az álla
pot sokáig nem tartható fenn. 

Kölcsönösen segítik 

egymást 

llyen előzmények után vált 
rendkfoül időszerűvé a konst
"1Lktív tárgyalássorozat a leg
nagyobb fu,varoztatóinkkal. A 
mostani tárgyalások során ab
ban állapodtak meg, hogy 
mind a Lenin Kohászati Mű
vek, mind az ózdi kohászati 
üzemek naponta mintegy 50-
50 üres kocsit kap a MAV-tó1. 
Mindkét nagyüzem vállalta, 
hogy csökkentik a kocsik állás
idejét és javitják a !koesik ki
használását. Az első negyed
évben máris mutatkozott en
nek eredménye: jelentősen 
csökkent az állásidő és a ko
csikat maximális terhelésük 
98,2 százalékáig kihasználták. 

Megállapodtak a felek ab
ban is, hogy mindkét üzem je
lentős anyagi erőt fordít a ra
kodások gépesítésének fejlesz
tésére és ehhez a MA V szak
tanácsadót bocsát az üzemek 
rendelkez.ésére. A kohászati 
üzemek rendszeresen tájékoz
tatják a vasutat a fuvarigé
nye'1crő1, hogy a MAV elóre 
ismerje, hogy az alapanyag
ellátáshoz az üzemne/G milyen 
kocsitípusokra lesz szüksége 
és mi!yenelret igényel a kész
termékei Sl?ámára.. 

A megegyez.és sarkalatos 
pontja, hogy a MAV csak ak
kor tehet eleget vállalt köte-
1€7.ettségeinek, ha a fuvarozta
tók sem feledkeznek meg ar
ról, hogy a vasűti sz.állítás fo
lyamatos, ha éjjel-nappal, va
sárnap és ünnepnap elvégzik 
a rakodásokat és ezzel segítik 
a szállítások egyenletességét. 
Ha a hosszű á1lásid6k miatt 
kiesett 30 700 vasúti lmcsi dol
gozhatott volna, akkoc az el
múlt éviről nem maradt volna 
710 emr tonna elszállítatlan 
áru. 

Csökkentik 
kocsilart6zkodásl időt 

A Dunai Vasmű a szállítási 
nehézségek ellenére is teljesí
tette az első negyedévben 
belföldi kötelerettségeit. A Pa
pírgyárnál és a Vasbetonip.a,ri 
Műveknél azonban emiatt le
maradások voltak. A Dunai 
Vasmű vezetői elmond•ták, 
hogy az alapanyagok szállítása 
mennyi gondot okoz.. Polgárdi
ból évi 300 ezer tonna mészkő 
szállításáról kell gondoskodni. 
Dolomitot Iszkaszentgyörgyról 
szállítanak évi 70-80 ezer 
tonnát. 'A kikötő és a gyár kö
zött az ércszállítás vonóerő
hiánnyal küs?.ködik. A kikötő
be napi 4 ezer tonna érc ér
kezik, melynek szállításához 
egyre nehezebb kocsikat bizto
sítani. 

A megállapodások kétoldalű 
betru:tásához fontos népgama
sági érdekek fűződnek. Tartós 
eredmény csak űgy várható, 
ha mind a nehézipari vállala
tok, mind a vasút vezetői fo
lyamatosan fi.gyelemmel kísé
rik az eredményeket. 

Bermann István 

Cél: 

az egyenletes árusz-állítá-s 
A szegedi MA V igazgatóság 

dolgozói teljesítették első ne
gyedévi szállítási tervüket. Az 
igazgatóság területén viszont 
nagy gond az állandó kocsi
hiány. Amikor ezzel a kérdés
sel foglalkozunk, felmerül a 
kérdés, mit tesznek a vasűt 
dolgozói és a szállittatók, a 
vállalatok, az AKOV-ök a 
gyorsabb kocsifordulóért? 

A2 első negyedéVi 116,48 
százalékos teljesítmény azt bi
zonyítja, hogy az igazgatóság 
területén a feszített munka 
meghozta az eredményét. A 

második és a következő ne

gyedévek növekvő szál!ítási 
feladatai a munka további fo
kozását, mind több szállítóesz
köz igénybevételét jelenti. 

Az egyenletes rakodás, a fo
lyamatos szállítás elkerülhető
vé teszi a torlódást, megszün
teti, vagy erősen lecsökkenti a 
kocsik késett kirakását. T"óbb 

közös tanácskozáson elhang
zott, hogy az AKÖV-ök bizto
sítsák a folyamatos elfuvaro
zást. Törekedjenek az éjszakai 
órákban beállított kocsik kira
kására is. A vasárnapi és 
munkaszünetes napi rakodási 
késedelem főleg a kereskedel
mi áruknál mutatkozik. En
nek oka az, hogy az AKÖV
ökkel szerződésben levő válla
latok több esetben már szom
bat déltől nem fogadnak árut, 
sőt az áruértesítés vételét is 
megtagadják, s így természete
sen a fuvarozás sem történhet 
meg. 

Ezeknek az eseteknek meg
szüntetése érdekében folyta
tott tárgyalások a vasút és a 
vállalatok vezetői részéről csak 
akkor lesznek eredményesek, 
ha az · érdel.teltek a szükséges 
intézkedéseket megteszik. 

Szlládi Sándor 

hász Lajos és Szabó Simon 
szocialista brigádjai. Juhász 
Lajos 10 tagű brigádja a Vas
ú ti Főosztály engedélyével az 
M62-015 psz. Diesel-mozdo
nyon egy olyan természetű 
munkát végzett el 13 nap 
alatt, melyet csak a főműhely 
végezhet. !gy a motort nem 
kellett főműhelybe küldeni, és 
ezzel nagyon sok időt takarí
tottak meg. Ugyancsak ez a 
brigád 3 nappal hamarább vé
gezte el az M62-050 psz. Die
sel-mozdony D3 javítását is. 

A gőzösiavítómúhely dol
gozói felszabadulásunk tiszte
letére terven felül elvégezték 
a 275-032 psz. mozdony 3 ha
vi és a 326-138 psz. mozdony 
mosás utáni javítását, ezzel a 
műhely 180 óra megtakarítást 
ért el, és két üzemképes moz
donyt adott át a forgalomnak. 
Ebben a munkában kiemelke
dő eredményt ért el Szabó Si
mon szocialista brigádja. 

Debrecen állomás dolgozói 
a jubileumi évforduló alkal
mából vállalták, hogy az éves 
tervükön felül az első negyed
év áruszállítási lemaradását 
pótolják. Március hónapban a 
dolgozók kezdeményezésére 
felszabadulási műszakot szer
veztek a feladatok minél jobb 
elvégzésére. 

A jubileumi versenymúszak 
befejeztével került sor a kiér
tékelésre, és a vállalások tel
jesítésénél igen jó eredmény
ről adtak számot. 

Az áruszál!ítási ten, ténye
zőnél 19 700 tonnás tervszá
mot 21 994 tonnára teljesítet
ték, vagyis a tervszámhoz vi
szonyítva 7706 tonnával többet 
szállítottak el. 

A jó teljesítménynek a ha
tására az áruszállítási terv nö
velésével egyidőben a kereske
delmi szolgálat dolgozóinak 
növekedett az 1 órára eső tel
jesítményük is. 

Az állomás dolgozói nagy 
lelkesedéssel, a munkához va
ló jó hozzáállással, az éves 
terv sikeres teljesítése érdeké
ben tovább kívánják Vinni e 
nemes versenymozgalmat, 
amelyben fő tényezőként a 
kocsitartózkodás csökkentését 
jelölték meg, valamint a vona
tok terhelésének jobb kihasz
nálását és a kocsikihasználás 
növelését. 

Marosán Pál 
Czeglédi Sándor 

A kitüntetés kötelez 
Sorozat.osan érte el a jobb

nál jobb eredményeket a cell
dömöliki vasűti csomópont az 
utóbbi évtizedben. 1969 tel
jesítményei alapján is megér
demelten nyerték el a „kiváló 
csomópont" ki.tüntetést. 

A számok helyett ezűttal 
Döb-röntei Károlytól, az ál
lomás - illetve Járó János
tól, a vonrtatási főnökség szak
szervezeti titkárától kértüruk 
értékelést a múlt évi munkáról 
és az ldei tervekről, gondok
ról 

Nem volt könnyü dolguk 

- Bennünket a hagyomá
nyaink arra köteleztek, min 
den tekintetben feleljünk meg 
a „kiváló csomópont" köve
telményeinek - kezdte az ál
lomás sza.kszervereti bizottsá
gánaik titkára. - Nem volt 
könnyű dolgunk a múlt évben. 
Kiti'inik ez abból, hogy a cél• 
kitúzéseket csak egy-két tized 
vagy század százalékkal tud
tuk túlteljesíteni. Pedig nem 
voltunk elbizakodottak. Külö
nösen nem a „C" túr1 amely 
Varga Imre állomásirányító és 
Vat'ga Tibbr forgalmi szolgá
lattevő vezetésével a tavalyi 
öss=ftés alapján lett első a 
versenyben. 

- Mi okozta tavaly a leg
több gondot? 

elvégezni, de lehetőleg hibát• 
lanul. Azért, hogy a hangulat 
jó 1egyen és mindenki lehető
leg a munkájára összpontosít
sa a tudását, a bizalmiak se
gítségével sokat foglalkoztunk 
az emberek egyéni problémái
val. Nagyon örülök armak, 
hogy az eredmény nem maradt 
el ... 

A vontatás teljesítményei 
lényegesen magasabb tűltel
jesítéseket tükröznek, mint az 
állomási eredmények. 

- Nálunk még csaknem ki
zárólagoo a gőzvontatás -
mondta Járó Jánas -, hiszen 
gépparkunkban mindössze 
egyetlen M 31-es képviseli a 
korszerű technikát. A szorgal
mas, fegyelmezett dolgozók
nak, tóként a 29 szocialista 
brigád 229 tagjának nagyon 
sokat köszönhetünk. A ver
senyben ők kezdeményezték a 
legtöbbet. Az utazók gyakran 
vállaltak tűlsúlyoo vonat to
vábbítást. Gépeiket olyan elis
merten jó állapotban tartották, 
amivel minden körülmények 
között győzték a megnöveke
dett feladatokat. 

Az eredmények méltó elis
merése megtörtént. Most már 
előre tekintenek, az idei fel
adatok elvégzésén munkálkod
nak. 

tűk is ésszerű, a gyakorlatban 
mégis nehézségeket okoz. Az 
is igaz ugyan, hogy emellke
dett az egy távolléti órára ki
fizetett változó illetmény. De 
ezt nem mindenki tapasztalja 
a borítékján, mert az arányok 
eltolódtak a tehervonatosok ja
vára. 

Cél: a kocslfordul6k 
gyorsitása 

Kézenfekvő megoldás lenne 
a fordulók vegyítése. Vigyen 
időn-ként tehervonatot a gyors
voooti mozdony is. Cook
hogy ez nagyon sok probléma 
veszélyét rejti magában. Ki 
meri vállalni ezekért a fele
l�get? - A másik, máris 
mutatkozó problémát a böm
bölő biztonsági szelepek je
lentik. A fölös energiafo
gyasztás rontja az önköltsé
get. 

A végrehajtott bérrendezés 
általában kedvező visszhangra 
talált ezen az állomáson is. 
K:véve azokat. akik moot ki
maradtak belőle. 

A táTgyalásokon Lindner 
József MAV vezérigatzgató
helyettes hangsűlyozta, hogy a 
vasútnak nem kocsiáll-áspénz
re, hanem vasú ti lrocsi.klra van 

- Náltmk is érződött a lét
számhiány - felelte Döbröntei 
Károly. - Köztudott, hogy az 
ebből adódó túlzott megterhe
lés könnyen balesethez vezet. 
Mi nem t.öreltedtünk rekordok
ra, csak a munkánk.a• akartuk 

- Vannak jelenségek. ame
lyek fékezik dolgozóink len
dületét - felelte a vontatá
siak titkára. - nyen például 
az a rendelkezés, amelyik 
március 1-től megszüntette a 
szénjutalékot, beépítve azt a 
vonattovábbítási normába. Az 
új rendelke7.és elvileg sz.e,:in-

A problémák. melyeket a 
celldömölki kiváló csomópont 
két szakszervereti titkára tett 
szóvá, ma még érezhetően 
nem befolyásolják a mun
kát. (A vontatásiak például 
110 száwlékná! jobb ered
ményt értek el április folya
mán a gazdaságos mozdony
felhasználá5ban !) A2 illeté
kes gazdasági vezetőktől függ, 
sikerül-e ez1.1tán is elejét ven
ni e problémák kedvezőtlen 
kihatá"8inak. 

Reméljük, igen. L. J. 
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Munkavédelmi őrökkel 

az Északiban 
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A művezető és a munkavédelmi őr �vizsgálatot tar• 

A korláton keresztül nem szabad ugrálni. Figyelmezteti a sza
bálytala.nságot v�ő i,pa.ri ianulM a munkavédelmi őr. 

(Lantos Géza kéPf'iportja) 

Együtt a tagsággal 
Rákos vontatási főnökség 

dolgozói az elmúlt évi ered
ményes munkájukkal ismét el
nyerték az élüzem címet. Az 

ismét" szó érzékelteti, hogy 
;e?n az 1969-es év volt szá
mukra az elsó, eredmények• 
ben gazdag esztendő. 

- Tavaly még nehezebb kö
rülmények között dolgoztunk, 
mint máskor - mondja Zom
bori János szb-titkár, motor
szerelő. - A legnagyobb gon
dot a létszámhiány okozta. 
Néhány évvel ezelőtt még 
négyszázan voltunk, most vi
szont csak kettószáznyolcva
nan. A feladatok ellenben év
ről-évre növekednek. 

Felelösség, szakértelem 

A vontatási főnökség dolgo
zóinak tevékenysége két fő te
rületre összpontosul. Az egyik 
a tutójavító-műhely, ahol az 
emberek télen, nyáron, esőben, 
hóban vagy sárban, szabad ég 
alatt végzik nehéz munkáju
kat. Fő profiljuk: a vasűt hú
tővagonjainak karbantartása. 
Ezenkívül a „piros kocsikat" 
- a forgalomban meghibáso
dott, rakott vagy kiürült te
hervagonokat - kell gyorsan 
üzemképes állapotba hoz
niok. A másik fó munkate
rület a motorszín, az egykori, 
öreg fűtőház, ahol a környező 
állomásokat és ipartelepeket 
kiszolgáló Diesel-mozdonyok 
üzemeltetéséről gondoskodnak. 
Ezt a sokoldalű, műszaki és 
vasútüzemi feladatot - a moz
donyvezetőket . is beleszámítva 
- kilencvenöten látják el. 

Az élüzem cím elnyerésében 
tevékeny része volt a szak
szervezeti bizottságnak. A má
jus elsejei ünnepségen Giczei 
István vontatási főnök azért is 
jelenthette ki ezt jogos elis
meréssel, mert a szakszerve
zeti bizottság valamennyi ve
zetőségi tagja a munkások kö
zött dolgozik. 

- Azért, hogy a vezetőség
nek szinte mindenütt ott ta
lálható egy-egy tagja, a bizal
miak szerepe sem szorul hát
térbe - magyarázza Zámborl 
János. - A bizalmiak mun
kájára mindenkor számítunk, 
s tulajdonképpen csak álta
luk lehet eleven, pezsgő a 
mozgalmi munka. A legjobb 
bizalmiak közé tartozik pél
dául Bene Ferenc és Kuti Já
nos motorszerelő, a kocsijaví
tók:nál Apágyi István, a ko
csiVizsgáló lakatosoknál Erdei 
József és Máceai Lászl6, a 

forgalmi nem utazóknál Bugyi 
János, a szertárnál Kovács 
Mihály és Papp István, az iro
daiaknál pedig az alig húsz.. 
éves Vincze Erzsébet. 

A dolgozók sokat várnak a 
szakszervezettől Hol ennek, 
hol annak a problémának az 
orvoslását sürgetik. Az épüle
tek elavutak, a munkakörül
mények elég mostohák. A ter
melési tanácskozások jegyző
könyveiben örökké visszatérő 
téma, hogy az öltözők zsűfol
tak, a motorszín és az alig 
néhány éve épített (de szak
szerűtlenül épített!) javítómű
helyi röptető teteje beázik, az 
olvadó hólének vagy esővíz
nek nincs lefolyása stb. A hi
vatalos válasz mindig ugyan
az: .,Rákos állomás és vonta
tási főnökség fejlesztése a vas
út távlati tervében szerepel". 
De ezt a távlati tervet itt senki 
nem ismeri. Az emberek jog
gal várnák el, hogy tájékoz
tassák őket: hol, mikor mi fog 
épülni. Ezáltal könnyebb len
ne a helyi vezetés munkája 
és a dolgozók bizalma is to
vább erősödne. Mert nincs 
rosszabb érzés a bizonytalan
ságnál. 

Egy ügy, a sok közOI 

A szakszervezeti bizottság 
addig is igyekszik jól betöl
teni hivatását. 11:ppen a na
pokban tesz pontot egy régóta 
vajűdó ügyre. 

- A Közegészségügyi-Jár
ványügyi Allomás intézkedése 
nyomán üzemi konyhánkat 
május 23-ra meg kell szün
tetni. Eddig a néhány évvel 
ezelőtt erre a célra beTende• 
zett, egykor kiselejtezett vas
úti kocsiban volt a konyhánk 
és étkezdénk. De hiába ízletes, 
olcsó és viszonylag bőséges a 
koszt, ha a körülmények nem 
felelnek meg a mai követel
ményeknek. Az egészségügyi 
hatóságnak igaza van 
mondja az szb-titkár. 

- Hosszas utánjárás 1.1tán 
végre sikerült elérnünk, hogy 
vagy az Egyesült Gyógyszer
gyárból, vagy a Porcelángyár
ból kapunk majd ebédet. A 
szállítás nem okoz különösebb 
gondot, mert a gyárak közel 
vannak, csak még a térítési 
összeg nincs teljesen tisztázva. 
A magunk részéról igyekszünk 
mindent elkövetni, hogy a dol
gozókat ne érje sérelem. 

Kovács Jó-r.&ef 
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A biztonságos közlekedést 
szolgáljál{ 

Válasz a MÁV 1969-70. évi 

II. 

A közlekedés biztonságát gyelni, mivel minden egyes illetve alsóbbrendű utat köt 

koli ektív szerződését 1nódosító függelék' 
vitája so1'1in elhan/zott ja vas/a tokra 

mindinkább elósegiti az auto
matizálás, a korszerúsí tés. En
nek a folyamatnak a velejáró
ja a vasúti sorompók moder
nizálása is. Mind kevesebb 
lesz a hagyományos csapóru
das vasúti sorompó, vasúti l'.t
járó. A legideálisabb az len
ne, ha már véglegesen felszá
molúsra kerülhetne a közút
vasút szintbeli keresztezödése. 
De mert egy-egy ilyen két
�zintű keresztezés építése a 
helyi adottságoktól függően 
csalcnem 100 millió forintba 

a!júrcin már több esetben elő- össze. 
fordult ba\eset; a lepsényi, a Ha a balesetek oka;t vizs
székesfehérvári és a pákozcli gáljuk, a lcövetkező!;:et állapít
átjúr6kon. hatjuk meg. Elsősorban a gép-

A vasút-közút gyakori ta- jfamúvezetők figyelmen kívül 
Já.lkozása zavarja a közút for- hagyták a közúti közlekedési 
galmát, többletköltségeket je- szabály 56. paragrafus (1) 
lent a vasútnak, illetve a nép- pontját, amely nemcsak a 
gazdaságnak, és nem utolsó sorompó nélküli útátjárókra, 
sorban balesetveszélyes is. Az hanem minden átjáróra vonat
elmúlt évben a vasúti átjáró- kozik. Ezért igen fontos az 
kon 142 baleset fordult eló, idevonatl,ozó KRESZ szabá

Emelkedtel: 

a balesetek kerül, több évtizedre van 
szükség ahhoz, hogy a vasúti 
�orompók 1ciiktatása véglege- Az adatok szerint 2867 tel
sen bekövetkezzék. örvende- jes csapórndns sOrompóknál 
tes mindenesetre, hogy a nagy 0,9 százalék a baleseti arány, 
költségek ellenére is egyre ami �bból adódott. hogy 26 
gyarapodik e korszerű sorom- esetben a gápjármúvek áttör
pók száma. •ték a sorompót, és a vonattal 

lyo1'at megisme7ni, állandóan 
emlékezetbe tartani, mivel a 
vastW átjárókon való közle
kedés .már önmagában is igen 
nagyfokú veszélyességet je
lent. 

A KRESZ-t be kell 
tartani 

SzüJ;-séges említst te..".lni 
egy olyan körülményről is, 
amely egyaránt vonatkozik a 
sorompóval ellátott, és a so
rompó nélküli átjárókra. Ez 
a vasúton közlekedő olyan 
jármú, a vágánygépkocsi, 
amelynek közeledtére észlel
hető jelek, vonatzaj, füst, vo
nathossz, magasság stb. feltű
nő módon nem utalnak. 

Több fénysorompót . . .  

A vasúti átjárók forgalmi 
biztonságának vizsgálatánál 
érdemes a gépkocsivezető né
zőpontjából összehasonlítani a 
régit az újj3\ A csapórudas 
,,útelzáró sorompó a gépko
csivezető részére egy bizonyos 
fokú kényelmet és látszólagos 
biztonságot nyújt, mivel köny
nyen felismerhető. Jelentős 
hátránya vis:;ont, hogy a lezá
rása és felnyitása tetemes idő
veszteséggel jár. A gépjármű
forgalom erősödése a sorompó 
előtti várakozás idejét tm:ább 
növeli, ezért szükséges olyan 
korszerű átjárók kiépítése, 
amelyek a biztonság további 
fokozása mellett a várakozási 
idő csökkentését is lehetővé 
teszik. 

Nem vitás, nehéz az újat 
megszokni. A gépjárműveze-

összeütköztek. Viszont, ha 
azt is figyelembe vesszük, 
hogy 1969-ben 84 esetben so
rompó összetörés következett 
be, ez összesen 110 eseményt 
jelent, és így a baleseti arány 
már 3,8 százalékkal növekszilc. 
Ugyanakkor a fénysorompók
nál 8.5 százalék, tehát majd
nem tízszer annyi baleset tör
tént, mint a csapórudas so
rompóknál. Összesített adatok 
szerint 6,8 százalékkal több 
szerencsétlenség történt. 

J::rdekes - s jellemző is a 
közlekedési fegyelem fontos
ságára - hogy a sorompó nél
küli átjáróknál viszonylag ke
vesebb a baleset. A 8145 so
rompó átjárón az elmúlt év
ben 1,3 százalékos a baleseti 
arány. Ez természetesen abból 
is adódik, hogy az útátjárók 
többsége kisforgalmú mellék
vonalakat keresztez és sok az 
olyan hely, ahol két földutat, 

A vasúti forgalmi utasítás 
a sorompó kezelését csak „vo
natszámban" közlekedő jár
művekkel kapcsolatban írja 
elö. Egyéb járműveknél - így 
a kiskocsi.ként közlekedő vá
gánygépkocsinál is - a sorom
pó kezelése nem kötelező. 
Ezért az ilyen járművek köz
lekedésénél a sorompóval el
látott - de nyitott - vasúti 
átjáróknál is éppen úgy kell 
eljárni, mint a sorompó nél
küli átjáróknál. 

Dobó István 
főtanácsos 

JAVASLAT: 

Az utazószemélyZl't munka
idejének meghatározásáról 
szóló rendelkezéseket a vizs
gáló Iöka.lauzokra Is terjesszék 
ki, illetve az utazók részére 
munkaidőkeretet kelljen meg
állapítani, mert a !\lanka Tör
vénykönyve a munkaMót napi 
S órában határozza meg: 

VALASZ: Ismeretes, 
hgoy az u,!azók foglallcoz
tatása úgy történik, hogy 
az egyik nap 2-3 Ó1'át, a 
másik napon 10-12 órát, 
kivételes esetben 17-18 
órát dolgoznak, illetve ezen 
belül változil, az idópont. 
Nyilvánvaló tehát, hO[IJJ a 
napi 8 órás munfoáL!atási 
rend az utazószolgálat el
látásának rendkí1:iili körül
ményei miatt nem valósit
ható meg. Ennek ellenére 
az utazószemélyzet részére 
is biztosítani kell azt, hogy 

hosszabb időtartamot 
figyelembe véve - a köte
lező munkaidejük átlago
san ne haladja meg a mun
kanaponkénti 8 órát. Ez 
csak úgy valósítható meg, 
hogy hoss:::abb időtartamTa 
- legalább egy hó-nap-ra -

meghatározzuk a munka
idejüket. Ezt a hosszabb 
időta,,....amra előírt munka
időt nevezzük munkaidóke
retnek. 

Tudjuk azt is, hogy a 
vasúti forgalomban az e1-
száliítandó áru mennyisé
ge nem egyenletesen, ha
nem idényszerűen jelent
kezik. Ez az idé nyjelleg fő
képpen az utazószemélyzet 

tők vezetés közben a régit ke- ..------------------------------------------
resik, illetve várják. Nem vé
letlen, hiszen ma még a 1 1  OOO 
vasúti útátjáró többségén a 
hagyományos rendszerű. so
rompók üzemelnek. A számuk 
azonban csökken, és helyükbe 
a korszerűbb fénysorompók 
lépnek. Jelenleg 82 fény és 
64 fény- és félsorompó üzemel. 
A iövö terveiben további 80-
IOO ilyen sorompó felszerelé
se szerepel. 

A feltűnőbb, :,észrevehe
tőbb"-tól való eltérés válto
zást jelent, és e körülmény 
okozza a balesetek számának 
növekedését Is. Ismeretes, 
hogy a vasút veszélyes üzem, 
következésképpen a szintbeli 
keresztezések súlyos balesetek 
okozói lehetnek. Ezért döntő, 
hogy amíg az újat meg nem 
3zokjuk, és az tudatunkban 
nem rögződik, addig körülte
kintőbben kell közlekednünk 
az utakon. Főképpen, ha is
meretlen területen járunk. 

A nyolc főútvonal közül 
nincs fénysorompó a 2-es és 
a 8-as úton. Üzemel az 1-esen 
Komáromnál, a 3-ason gödöl
lői HÉV-nél és Aszódon (ez 
volt az első fénysorompó, 
1962 óta működik, a 4-en Püs
pökladánynál és Kisújszállá
son, az 5-ön Szentmihályte
leknél, Városföldön, a 6-on 
Adonynál, Dunaújvárosban. A 
'i-es úton pedig három helyen, 
melyre különösen fel kell fi-

3 000 fiatal 

a szellemi vetélkedőn 

Hazánk felszabadulásának 
25. és Lenin születksének 100. 
évfordulója tiszteletére Sze
ged ,igazgatóság területén i� 
szerveztek jubileUlili szellemi 
vetélkedőt, amelyen több, 
mint 3000 fiatal vett részt. Az 
elődöntők után hat csapat -
szeged -állomás, Suged •igaz

gatóság, Hódmező1:ásárhe!y, 
pályafenntartás, Kecskemét
állomá(., Kiskunhalas -állomás 
és Békéscsaba vontatási fő-
1wkség _ fiataljai vetél.kedtek 
az első helyért. A szegedi Pe
tőfi Sándor MA V Művelődési 
Otthonban megtartott döntőt 
a MAV-igazgatóság három 
fős csapata - Ke1lemen Ág
nes, HidRa Anna-ntária és Ko
pasz Géza nyerte. 

Ga.ui Lajos 

Jubi'/eumi munkavédelmi kiállítás 

Szücs Zoltán vezérigazgató
helyettes megnyitja a .kiál

lítást. 
(Lantos Géza felvétele) 

A SZAKSZERVEZET a ve
zérigazgatósággal közösen ju
bileumi munkavédelmi kiállí
tást rendezett, amelyet április 
29-én a Nyugati pályaudvaron 
Szücs Zoltán vezéri:gazgatóhe
lyettes nyitott meg. 

A két vasúti kocsiban el
helyezett vándorkiállítás 33 
tablón, képekben, grafikákba!n 
mutatja be a vasút és a mun
kavédelem fejlődését. 

A kiállítás lenini idézettel 
vezeti be a látogatót a doku
mentációk sorába. ,,A szocia
lizmusban a munka feltételeit 
egészségesebbé tenni, munká
sok millióit megvédeni a füst
től, portól, piszoktól a tech

E HATAROZAT ALAPJAt� 
kezdődött és fejlődött a mun
kavédelmi tevékenység, mely
nek eredményeit a kiállítás 
dokumentumai bizonyítják. 
Kezdetét veszi a munkavédel
mi oktatás, az üzemszemlék 
rendszeres megtartása, a ter
vezés munkavédelmi ellenőr
zése. Kötelező a dolgozók vé
dóruhákkal, védőeszközökkel 
történő ellátása. iMJegszervező
dik a rendszeres orvosi vizs
gálat. A betegek gyógyítására 
korszerű kórházak, szainató
riumok épülnek. 

Mind több öltöző, mosdó, 
üzemi konyha és egyéb léte
sítmény szolgálja a dolgozók 
szociális ellátottságát. Korsze
rű állomások, szolgálati he
lyek, műhelyek épülinek. A ne
héz rakodási és pályaépítési 
munkát nagy teljesítményű 
gépek segítik. Mind szélesebb 
körű gondoskodást bizonyíta
nak a munkavédelmi szakiro
dalom újabb és újabb termé
kei. A Diesel- és villamos 
vontatás fejlesztése mellett 
egyre nagyobb a jelentősége 
a tudományos kutatásoknak. 
A SZOT Munkavédelmi Tu
dományos Kutató Intézete, a 
1\fÁV Közegészségllgyi. Intézet 
munkaegészségügyi tevékeny
sége szerves részévé vált a 
balesetelháritási és egészség
védelmi munkának. 

A statisztikai adatokból 
megtudhatjuk, hogy az intéz
kedések hatékonysága az üze
mi balesetek alakulásában 
kifejezésre jut. Az 1950-es 
évekhez viszonyítva évente 
20-25-el kevesebb halálos �
eset fordul elő. Jelentős intez
kedések történtek a különböző 
munkaártalmak csökkentése 
és megszüntetése érdekében. 

A MUNKA Vf:I>ELEM solk
oldalú tevékenysége mindin
kább szerves részévé vált a 
termelő munkának, mint 
ahogy annak elválaszthatatlan 
részét képezi. A sokszor szigo
rúnak tűnő munkavédelmi 
szabályok megtartása tekinte
tében is javulás tapasztalható. 

A 25 év alatt megtett út 

jelentős, az elért eredmények 
jogos büszkeséggel tölthetik 
el a vasút.as dolgozókat. Ten
nivaló mindezek ellenére még 
igen sok maradt. Erre utal a 
kiállítás látogatója számára 
búcsúzásul szánt mondanivaló, 
mely a társadalom, a család 
és valamennyiünk érdekeire 
hivatkozva balesetmenttr 
munkát kíván. 

A nagy gondossággal készült 
kiállítás elindult országos kör
útjára, hogy a vasútas dolgo
zók körében újabb eredmé
nyekre, balesetmentes munká
ra tanítson. 

H. K. 

nika fejlódése teszi lehető- ,-------------------------

vé . . .  " E feltételek megterem
tésének lehetőségei rövid időre 
adottak voltak 1919-ben. A 
Tanácsköztársaság rövid idő 
alatt többet tett az élet- és 
munkakörülmények javítá
sáért, mint a fasiszta Horthy
korszak negyedszázad alatt. 

A II. világháborű okozta sú
lyos veszteségekre utaló ké
peket - mely valamennyiünk
ben szomorú emlékeket idéz 
- az újjáépítés képsorai kö
vetik. Az első mozdony üzem
behelyezése, az első vonat el
indi tása, az új élet sarjadá
sát és felszabadult l!'lépünk 
tenniakarását bizonyítja. A 
munkáshatalom kivívása, az 
üzemek államosítása teremti 
meg az alapot ahhoz, hogy a 
dolgozókról történő gondosko
dás szervezetten és intézmé
nyesen megvalóffllhasson. 
1950-ben érkezett el az ideje, 
hogy a minisztertanács a párt 
javaslatára a szakszervezetek
re bízza a munkavédelem szer
vezését és irányítását. 

Névadó ünnepség 
- hármas ikrekkel 

Nem mindennapi névadó ünnepsé,,,wet rendezett a debreceni 
von�tási főnökség KISZ-szervezete és szakszervezeti bizott
sága. Kilenc újszüliiU nevét jegyezték be az anya.könyvbe, 
köztük K. Nagy István mozdonyvezető hármas ikreit Js. A két 
kislány, Agncs és Mária, a fiúcska az István nevet kapta. 

l\farosán Pál 

foglalkoztatásában érezteti 
hatását. Az ősz, forgalom 
idején az utazós:emélyzet 
igénybei:étele -sokkal na
gyobb mérvű, mint az év 
első hóiiapjaiban. Eze:e a 
körülmények irtciokolják 
azt, hogy azokban a hóna
pokban, amikor az utazó
s=e niélyzet igénybe·vétele -

a tapasztalat szerint 
magas, a munkaidőkeretet 
is magasab b  óraszámban 
állapítják meg. Ennek vi
szont ellentéte az, hogy 
azokban a hónapolcban, 
amikor az utazók foglal
kozta:ása csökken, a mun
kaidókeretm is csökkenteni 
kell. Az viszont fontos, 
hogy az éves vis:;onylat
ban a dolgozók munkaidő-
1,erete ne haladja meg a 
munkanaponl=énti 8 órát. 
Ezért írja elő a Kollel.."tiv 
Szerződés, hogy 1970. áp
rilis l-től december 31-ig 
az utazók munluiideje 1888 
óra. Az utazók havi mun
kaidőkereté.t tehát az egiJes 
hónapokra csalc olyan mér
tékben lehet megállapítani, 
hogy az április l-től de
cember 31-ig terjedő 9 hó
nap •munkaidőkereteinek 
összege az 1888 órát nem 
haladhatja meg. Fontos 
szabály a= is, hogy a mun
leaidőkeret egyik hónapban 
sem lehet több 230 óránál. 

A munl:aidól:eretet visz
szamenőleg nem 1,ehet meg
állapítani. Ha tehát a dol
gozókkal a követke:;ő havi 
(pl. júniusi) munkaidőke
ret óraszámát legkésőbb a 
hón.ap (11iájt1.s) végén - pl. 
hirdetmény foI·májában -

11,em közölték, akkor a leö
vetl::ező havi munlcaidő1<:e
ret összege = a munkanap 
száma szorozva 8 órával, 
va(l!Jis június hóra 26x8= 
=208 óra. Felhívjuk a fi
gyelmet arra is, hogy a 
munkasziineti napok (fi::e
teü ünnep; április 4� má
jus 1. stb.) a munkaidőke
ret szenipontjából munka
napnak s::ámít. 

A Kollektív Szerződés vi
tája során többen felvetet
ték azt is, hogy a d.olaozóle 
a havi munl:aidőker.21ten 
felül foglallcoztathat6k-e? 
Természetesen foglalkoz
tathatók. A havi munlcaidő
kereten felüli szolgálati 
órákra az utazólcnak pótlék 
nélküli túlóradíj jár, vagy
is a rangfolcozati és mun
lcaköri bér összegének 
210-ea része minden túl
órára. A vizsgáló főkaláu
zokra fentiek színün vo
natkoznak, mert ők i3 az 
utazók állománycsoportjá
ba tartoznak. A vizsgáló 
fólealauzok foglalkoztatásá
ban azonban az idényjel!eg 
nem jellemző, ezért a havi 
munleaidőkeretüket a többi 
utazótól elkülönítve helyes 
megállapítani, 

.JAVASLAT: 

Ha a vidékról bejáró utazó 
dolgozókat a szolgálafra tör
tént jelentkezés után - vonat
késés vagy egyéb ok miatt -

nem állítják munkába, hanem 
átvezénylik őkei, az újabb je
lentkezésig felmerült időből ne 
4, hanem 8 órát vegyenek fi
gyelembe munkaidőként . .Java- · 
solt-ák, hogy ha a szolgálat le
teUekor a dolgozót a legköze
lebbi szolgálatra jelentkezésről 
nem tudják értesíteni, köte
lezzék őt naponta egyszer 
meghatározott időben arra, 
hogy érdeklődjék a várható 
vezénylésrőL 

V ALASZ: Az utaz6sze
mélyzetnek a tényleges 
szii,kségletnek megfelelő ve
zénylése gcm.dos előrelátás 
mellett a munka szerve
zettségének igen magas fo
kát igényli. Sajnos számoo 
szolgálati főnökségnél nem 
érvényesülteTe ezek az el
vek, s a dolgozóka,t, hogy 
.,meglepetés" ne érje a ve
zényletet, hogy bi�osítva 
legyen minden eshetőségre, 
jelentkezésre kötelezték. 
Ha ilyen esetben a tényle
ges igénybevételre nem ke
rült 501', mintha nem ren
delkeztek volna velük, mm

de,i ellenszclgáZtatds nélkül 

hazal,üldtél. őket. Az eljá
rás bármennyire is sértette 
a d�lgo::ók jogos érdekeit, 
az 1970. é1:i március hó 
1-ig érvényb,in volt szabá,
lyok mellett n em vott meg
felelően beh.atárolhat6. E 
hely.te!en gyakorlat meg
szüntetése, il!et�e a dol
gozó igénybevételének elis
merése érdekében keriUt 
felvételre a Kollektív Szer
ződés függelékébe a 24. §. 
1. b. pontja. 

A vita során a dolgozók 
a 4 órás időtartamot 8 órá
ra ja1:asoltál: felemelni. Ei·
re nem kerülhete,tt sor 
a::ért sem, mert általáno• 
san elfogadott elv az, ha � 
dolgozót munkára berende
lik, s nem foglalleo::tatjálc, 
Tészére 4 órát el kell szá
molni. Tefointettel ke!Ie.:t 
lenni az új szabályozás 
mell,ett az utazószemél:i
zet impTodulcttv idejének 
,;árható emelkedésé1'e 1s, 
az igénybevétel jellegbe 
(a -i;áral,ozás = készenlé,), 
továbbá arra is, 1iogy vég
eredményben az új szabál-y 
életbelépte.!éséig a dolgo
zók szinte némán tűrték, 
tudomásul vették a kiala
kult helytelen gyakorlatot, 
tehát dön,tően hozzájárul
tak ahhoz, hogy „könnyel-
műen", ellenszolgáltatas 
néllcül igénybe vegyék 
őket. Amikor tehát a KoZ.. 
lefotív Szerződés módosított 
24. §. 1. b. pon.tja most már 
komoly megterhelést je
lentve a vezényletre elis
me;-i az igénybevétel anya
g; oldalát, feltehetően mincl 
a dolgozók, mind a i·e
zénylet részéről arra fog 
ösztönözni, hogy a korábbi 
helytelen g,;akorlat meg
szűnjön. A teljes!tmény 
nélküli igénybevétel egyéb
ként a dolgo:::ó részére sem 
előnyös, ha azt a kereset 
alakulása szempontjából 
vizsgáljuk. 

A kérdés másodi1c része, 
amely azt vetette fel, hogy 
kötelezhetó legyen az uta
:::ószemélyzet pihenő idejé
ben arra, hogy vezénylésé
f'ől érdelclődjék, nem való
sítható meg. A kérdés el
dön.tésénél abból kelleti 
kiindulni, hogy az utazó
szolgálatot ellátó dolgozó 
szolgálati út után járó pi
henő idejének tartamát a 
Kollektív Szerződés 24. §. 
5. bekezdése alsó határá
ban állapítja meg. Ez azl 
jelenti, hogy az igénybevé
teltől függően előírt pihe
nő időnél kevesebbet nem 
lehet biztosítani. Nem ki
zárt azonban, sőt inkább 
az a jellemző, hogy a pi.
henő idő az előírtnál az 
esetek többségében meg
haladja a kötelező időtar
tamot. Ha 1JUYan:is csak a 
minimális pihenő időt biz
tosítanák, ez a dolgozúk 
túlzott, meg nem engedhe
tő igénybevételét jel,ente
né. 

Mindenki előtt ismert az 
a tény, hogy a pihenö idő 
ala.tt a dolgozó munkavég
zési kötelezettsége szünete:, 
c;z a dolgozó szabad ren
delkezésére áll. Ebből pe
dig következik, ha mégis 
arra köteleznék, hogy pi
henő ideje alatt várható 
vezénylése felől érdeklőd
jék - mivel munkaviszo
nyából folyóan egy ilyen 
utasításnak köteles eleget 
tenni - megnl/Ílik az igé
nye az utasítás teljesítésé
re foráított idő, illetve 
munka (pl. gyaloglás az ér
tekezési lehetőség helyére) 
arányában a díja.iás vala
milyen formájára. Egyéb
k,lnt a munkaviszonyból 
fakadó kett6s érdekből ia 
adódott ez a megoldás. A 
szolgálati főnökségnek 
ugyanis érd.eke a feladatok 
teljesítésén belül a munka
erő gazdaságos felhaszná
lása. Ha ebből a szem$ög
ből vizsgáljuk a kérdést, 
vagyis ha a szolgálati fő
nökségnek szil.ksége van a 
dolgozóra, az értesítésből 
eredő teher nem hárítható 
át, mert az értesítési köte
lezettség 4 szolgála.ti főnök
séget terheli. 

(Folytatju'/r:J 



1970. MA..JUS 20. l'tfA<:YAR VASUTAS 

A készenléti szolgálatra vonatkozó 
új szabályok 

Tanácskoztak 
• Ifi"' 

a vasutas 1ogaszo 

A kollektív szerződés 30. § 
l 'd. szerint: ,,A szolgálati fő
nökök és helyettesek részére 
nyolc órát meghaladó, de leg
feljebb 12 óráig tartó ügyelet 

, csak kivételes esetben rendel
hető eL A dolgozó részére ese
tenként, valamint az egy hó
nap folyamán elrendelhető 
munkahelyi készenlét (ügye
let) felső határát - évi 600 
óra kereten belül - a felettes 

• szerv vezetője (szakosztályve
zető, vásútigazgató) a szak
szervezet területi bizottságá
val egyetértésben határozza 
meg, mely egyen!6Uenül is 
megállapítható. A távközlési
és biztos!tóberendezési sza
kaszokon és a villamos vonal
felügyelőségeken a munkahe
lyi készenlét havi mértékét 
évi ezeT óra figyelembevételé
i,el lehet megállapítani. 

A készenléti szolgálat 

havi 50 óra lehet 

Az Altalános Igazgatási, Jo• mertette, egy reprezentatív 
gi és Egészségügyi Szakosz• felmérés alapján, amelyből az 

idő tetszés szerinti felhaszná- pokra van lehetóség a készen- tály áprfüs 23-24-én ren- tűnik ki, hogy a vasútnál dol
lását, mint a munkahelyi ké· lét egyenlőtlen mértékben dezte az első országos „Vas- gozó jogászok körében akár 
szenlét. A dolgozó otthon, csa- történő megállapítására. utas Jogásznapok"-at, amely- jogi beosztásban, akár más 
ládja körében tartózkodhat, Az idézett rendelkezésből nek cél.ja a vasutas jogászok munkaterületen dolgoznak, 
apróbb házi munkát is végez- nem tűnik ki, de a többi ren- igen nagyfokú. az elöregedés. 
het, tehát idejével sokkal sza- delkezés egybevetéséből meg- szerepének, munkájának érté- A vasút területén mint.egy 450 
badabban rendelkezhet. Ezért állapítható, hogy az évi 600 kelése, a közös gondok megvi- jogi képesítésű dolgozó van, 
nem határozta meg az új sza- órás keretet a pályamesterek- tatása volt. amelyből 150 dolgozik jogi 
bály a - lakáson töltött - re is alkalmazni kell, továbbá, A megbeszélésen részt vett beosztásban. A jogászok 36 
készenlét keretét. hogy a pályamesterek készen- dr. Prandle-r Arpá.d, a Magyar százaléka 55-60, 33 százaléka 

A munkahelyi készenlét évi léti szolgálatáért is készenléti Jogászszövetség főtitkára, dr. 50-54 és 15 százaléka 45-49 
600 órás keretén belül a havi díjat kell fizetni. Ezt vonja év közötti. Tehát az 50 éven 
keretek meghatározása az maga után a korábbi 29. § Karáfü Fe-renc, a KPM Igaz- felüliek aránya 69 százalék. 
igazgatóságok és területi bi- 4.'c. pontjának törlése, amely gatási főosztályának vezetője, Hasonló a helyzet a MA v jog
zottságok hatáskörébe tarto- szerint a pályamesterek túl- dr. Pethes Imre a vasúti fő- ügyi hivatalban is, ahol 34 jo
zik. Ha ezek a szervek nem óraátalányának összegét a osztály pártbizottságának tit- gi beosztású dolgozó közül 63 
élnek a jogosultsággal, akkor készenlétre kiterjedően kellett kára és dr. Bék József, a tit- százalék 50 éven felüli, 45 
legfeljebb a dolgozó részére megállapítani. kárság veutője. éven felüliekkel együtt az ösz-
a munkahelyi készenléti szol- Tekintve, hogy a pályames- szes dolgozók arímya 80 szá-
gálat havi 50 órás keretben terek április l-től túlmunká- Fiatalltani kellene zalék. Mindez arra figyelmez-
rendelhető el. jukért szabadidőre, vagy díja- tet, hogy sürgős int.ézkedést 

Az évi 600 órás kerettől el- zásra jogosultak, továbbá, Dr. Rimóczi Lá.szló srokosz- kell tenni a megfelelő után-
térhet a távközlési és biztosi- hogy nem vonhatók a 30. § tályvezetó ünnepi megnyitója pótlás érdekében. 
tóberendezési szakasz, vala- 1/c pontjának rendelkezései A vasutas jogászok szerepé
mint a villamos vonalfelügye- körébe (nem a szolgálati fő- után dr. Phe-rsy Ferenc, a jo-

ról és feladatáról szólva rá
lőség készenléti kerete. nökség vezetői vagy helyette- gi osztály vezetője „A vasutas mutatott az előadó arra, hogy 
Amennyiben az igazgatóság a sei), így a 30 § (2) bek. szerin- jogászok helyzete, szerepe és a gazdaságirányítás más kö
területi bizottsággal úgy intéz- ti készenléti díjat kapnak, feladata" címmel tartott nagy rülményei között a vasúti jog-
k d.k kk h · · l t k melynek összege óránként fi l el k'..,,rt 1, dást Az idézett új rendelkezés e 1 • a or av, resz e e re gye emm ,..,., e oa • tanácsosok feladata is növek-

több vonatkozásban eltér a évi 1000 órás keretet is fel- - lakáson töltött készenlét Előadásában foglalkozott a jo. szilt. A jogi szolgálat a vasút• 
korábbi szabálytól. A készen- bonthatnak. esetén az alapbér (rangfokoza- gászok életkor szerinti meg- nál sem öncélú. Feladata, 

• !éti szolgálat évi 600 órás Ez azonban csak lehetőség, ti plusz munkaköri bér, plusz oszlásával, valamint azzal, hogy megfel..elö jogi eszközök-
maximuma most csak a mun- s ha valamelyik igazgatóság- ���;lel5 

ra�g!i'tizat! bérpót-
hogy milyen feladatok állnak kel és szabályzókkal biztosítsa 

k:ahelyi készenlétekre (ügyele- nál nem élnek vele, vagy nem e sz z a, 
általában és elsősorban a a vasút eredményes és gazda-

ti szolgálatra) vonatkozik, s határozzák meg a havi kere- - munkahelyen töltött ké- ságos működését. 
így e korlátozott keret nem tek mértékét ott mivel szenlét esetén az alapbér 50 vasutas jogászok előtt. A jo• Kiemelte, hogy a jogi szol-
foglalja magában a lakáson nem vették figyelembe az százaléka. gászok helyzetét csupán hely, gálatnak nem kis szerepe van 
töltött készenlétek időtarta- 1000 órás lehetőséget - csak Dr. Banka József zetfelmérés szempontjából is- a törvényhozás által jóváha-
mát. az évi 600 órás - havi 50 órás i---------------------------1 gyott !közlekedéspolitikai kon-

- keret áll rendelkezésre. cepció megvalósításában is. 1 A készenléti - ügyeleti -
szolgálatok minden esetben 
a dolgozók pihenőidejének 

, tetszés szerinti felhasználását 
, akadályozzák, pihenőidővel 

történő rendelkezés korláto-
zását jelentik. A készenlét 
ideje alatt bármikor elrendel-
hető a munkavégzés, tehát a 
dolgozónak munkára készen 
kell lennie. 

A lakáson töltött készenlét 
azonban sokkal kisebb mér
tékben korlátozza a pihenő-

A ályamesterek 

készenléti díjat 
kapnak 

A készenléti szolgálat havi 
keretének egyenlőtlen mér
tékben való megállapítását 
csak előre lehet meghatározni. 
Ha valamelyik hónapra nem 
állapították meg előre, akkor 
50 óra lesz a felső határ, s 
csak Cl; még hátralevő hóna-

Ill. Vasútorvosi napok 
� Ebben az �v'ben hannadszor 

rendezik meg a vasútorvos.i 
napokat abból a célból, hogy 
a MAV gyógyító intézetek or
vosait közelebb hozzák az 
úgynevezett alapellátást vég
ző ellenőrző üzemorvosok 
munkájához. 

A gyógyító-megelőző mun
ka fokozott összehangolására 
elsősorban a balesetvédelem
ben és a gondozási munkák.. 
ban van szükség. Nem kevés
bé fontcrs azonban a dolgozók 
munkaképességének vissza-
adá.sa, a rehabilitáció sem. 

r Ennek kfllönös hangsúlyt ad 
az, hogy a beteggondozás a 

, vai;ú.tnál nem volt egységes. 
A III. vasútorvosi napok 

keretében az előadássorozatot 
két részletben, tavasszal. és 
éissze1 tartják. Május 7-én és 
8-án rendezte a MA V egész
ségügyi =lgálat a MA V tü
dőgyógyintézet szakmai irá
nyításával azt az előadássoro. 
zatot. amely a nem TBC-s 
eredetú mellkasi meg'betege
tlé5ek'.kel és azok gyógyításá
val foglalkozott. A program
nak az adott aktualitást, hogy 
a TBC-s megbetegedések szá. 

ma örvendetesen csökkent és 
így több figyelmet fordíthat
nak a mellkasi szervek egyéb 
betegségeire. 

A tavaszi előadássorozat 
keretében kitűnő előadások 
hangzottak el az idült hörg
hurut, a tüdőtágulás különbö
ző fajtáinak vizsgálatáról és 
gyógyításáról Az ülés máso
dik napján a MAV Tüdő
gyógyintézetben rendezett ke
rekasztal-konferencia után a 
résztvevők gyakorlati bemuta
tókon ismerkedtek meg az in
tézet korszerű kezelési mód
szereivel, az aerozol-kerelés
sel, a lég?ksfunkciós J.a,bora. 
t.óriummal. 

A III. vasútorvosi napok 
má.sodiik részének megtartásá
ra novemberben kerül sor. En
nek szak.mai irányítását a 
MA V Kórház és Központi 
Rendelőintézet vállalta. Az 
őszi előadássorozat program
jában szerepel a cukorbeteg
ségekról, az ipari ártalmak
ról, a fekélybetegségekról, a 
különböző májbetegségekről 
a mozgásszervi és érbeteg,;é: 
gekről, valamint az üzemi bal
esetekröl szóló előadás. 

Vasútforgalmi szakközépiskol 3k 

tanárainak találkozója Miskolcon 
A szakközépiskolák iránt or

szágszerte évről évre nagyobb 
az érdeklődés. A szakoktatás 
néhány területén azonban még 
Problémákkal, nehézségekkel 
l..'iizdenek. Ezért az országban 
működő ipari szakközépisko
lák igazgatói, tanárai évenként 
találkozón cserélik ki tapasz
tala taikat. 

mi osztályának tanulóival, ta
náraival - és a miskolci vas
ú.tigazgatóság képviselőivel ta.
Zálkozta1,, akik közül többen 
az i:skola vasúti szaktudomá
nyait oktatják. A vasútforgal
mi tagozatos QS2Jtályokban a 
vasúti hivatásra, a jövő kor
szerű vv,s,.i.ü:>.. =4mára nevel
nek utánpótiast. 

I 
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A jubileumi évforduló tisz
teletére a Törek.vés Művelődé
si Központ „Egy hónap - két 
könyv" címmel lroda!m ve
télkedőt rendezett az :€szaki 
Járműjavító sroclalista bri
gádjai részére. A vetélkedőben 
részt vett 12 szocialista bri
gád közül a X. osztály músze. 

Jogi tanácsadás: 

(Balogh Lajos felvétele) 

f'észmúhely „Béke" brigád;a 
bizonyult a legjobbnak. Az a 
„Béke" brigád, amelyik az 
elmúlt évben Szolnokon meg
nyerte a járműjavító üzemek 
országos ki mit tud versenyét. 
A „Béke" szocialista brigád 
tagjamak ezúton is gratulá
lunk. 

Hetente rendszeres fogadóórák 
A szakszervezeti központban 

megalakult a társadalmi jog
ügyi bizottság. Ezzel egyidejű
leg valamennyi területi bizott
ságnál egy jogtanácsos beállí. 
tására került sor. Ha ez a két 
mondat talán rövid hírek kö
zött jelenik meg, nyilván sen
ki sem figyel fel rá, vagy leg
feljebb elintézi egy kézlegyin
téssel: van egy újabb bizott
ság. Ez azonban egy olyan he
lyes kezdemént1CZés, amely 
vasutas dolgozóinkat közvetle
nül érinti. 
· A szakszervezet, mint a dol

gozók képviseleti- és érdekvé
delmi szerve jól tudja, hogy 
dolgozóik számos olyan egyé
ni-családi gonddal küzdenek 
- a munkaügyi kérdésektől az 
örökösödésig -, melyben a 
jogban járatos személy útba
igazításra, jogi tanácsra szük
ségük van. 

gadóórákat tartanak, ahol 
ingyenes jogi tanácsadás.5a1 
állnak a hozzájuk forduló dol
gozók rendelkezésére. A terü

leti bizottságoknál múköd<5 
jogtanácsosok pedig hetente 
rendszeresen tartanak fogadó
órákat, amelyek helyét és idő
pontját a szakszervezeti bizott
ságok közlik a dolgozókkal. 

A megalakulástól, illetőleg 
a jogtanácsosok beállításától, a 
jogi tanácsadás szervezet be
indításától rövid idő t.elt el, 
s munkájukról még általános 
értékelést nem ad.hatunk., de 
azt örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a keroeményezés 
beváltotta a hozzáfűzött remé
nyeket. A dolgozók egyre in
kább igénylik és veszik igény
be a jogi tanácsadást, sőt igen 
sok esetben jogi képviseletük 
ellátását is kérik. 

mint a még ügyvédi-, jogta
nácsosi vizsgával nem rendel
kezo'"ket ezen képesítés meg
szerzésére. Szólt arról is, hogy 
a jogi szolgálat szalcmai szín
vonalának emelése céljából a 
vasúti főosztály jogi osztálya 
előadássorozatokat tart az 
igazgatóságoknál, melyeket 
konzultáció követ és ennek 
pozi.tít, eredményei vannak, 
mert felhívják a figyelmet a 
legfontosabb és Legaktuálisabb 
kérdésekre és a helyei wa• 
korla.tra. Nem kisebb segítség 
a továbbképzéshez a Magyar 
Jogász.szövetség által éven
ként indított továbbképző tan
folyam sem és az eren való 
részvételt külön ikihangsúlyoz
ta. 

1 dllalatf I ogászok 
munkája sokoldalú 

Befejezésül fogl.al1kozott elő
adásában azzal, hogy a válla
lati jogász munkájának sok
oldalú és B2léles politikai 
tartalma van. Ebből vinoflt az 
kötletkezik,, 00{/I/ fokoz:ot: 

megbecsülés jár azoknak ti ;o
gászoknak, akik ezt a megtisz• 
telő feladatot ellátják. Fel.
hívta a figyelmet, hogy a jo
gászokon múlik, hogy társa· 
dalmi megbecsülésük egyre 
nagyobb mértékben megvaló
suljon, ezért tudásuk legja• 
vát kell adniuk, hogy a párt
és konnány politikáját, cél• 
kitűzéseinek megvalósítását 
segítsék és támogassák. A ren
delkezésre álló jogi eszközök 
maximális igénybevételével 
gondoskodni kell a törvényes
ség bizto.sításáról. 

A tanácskozáson felsz6lalt 
dr. Prandler Arpád, a Magyar 
J ogászszövetség főtitkára is, 
aki örömmel üdvözölte a kez
deményezést. Szólt a vállalati 
jogászok megbecsüléséról, a 
jogászi munka font.ooságáról 
és elismeréséről 

A tanácskozás során több 
szakmai előadás és hozzászó
lás hangzott el. 

Zárszó előtt dr. Déry Endre 

a Magyar Jogászsz&vetség ne
vében igen eredményesnek ér
tékelte a tanácskozáson el
hangzottakat és ígéretet tett 
arra, hogy a szövetséget tájé
koztatni fogja a vasutas jo
gászok követésre méltó ta
nácskozásáról 

1 tanácskozá r61 könyv 
készül 

A kétnapos tanácskozás 
eredményeit dr. Rimóczi 
László szakosztályveutő fog. 
lalta össze. Hangsúlyozta, 
hogy a tanácskozás elérte cél
ját. A résztvevők magas szín
tú előadások során választ 
kaptak az őket érintő gyakor
lati kérdésekre. A hozzászól.á. 
sokban megnyilvánuló akti
vitás is megmutatta, hogy a 
,,Vasutas Jogásznapok" meg
rendezése szükséges és idő
szerű volt. A résztvevők meg
ismerték egymás gondjait, 
problémáit, személyes barát
ságok szövődtek. A tanácsko
záson elhangzottakat ki-ki a 
saját munkaterületén alkal• 
mazi,a hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a technikailag megu3-

hJdó magyar vasút Wbb, 
mint 100 éves apparátusában 
is megú;hodá.s ;öjjön létre. 
A szakosztályvezető lófej. 
tette, hogy a „Vasutas Jo
gásznapok"-at a jövőben is 
hasznos lenne megrendezni, 
majd megemlítette, hogy a ta• 
nácskozás teljes anyagát a 3. 
szakosztály a késoöbiek fo
lyamán könyv alakban meg.. 
jelenteti. 

Dr. Bagi István 

Legutóbb Szegeden és Győ
rött voltak hasonló jellegű ta
lálkozások, ebben az évben pe
dig a miskolci I-es számú 
ipari szakközépiskola fogadta 
a Budapestről, Szegedről, 
Győrből, Debrecenből és Dom
bóvárról érkezett pedagóguso
kat. A tapasztalatcsere jellegű 

Az I-es számú ipari szak
középiskola viszonylag fiatal 
intézmény, mégis, az ország 
egyik legjobban felszerelt is
kolái közé tartozik. V asútgé
pész, vasútforgalmi és posta• 
forgalmi tagozatain kiváló ne
velögárda tanít. A pedagógu
sok és a vasúti oktatók az I. E 
osztályban részt vettek egy be
mutató-tanításon, majd neve
lési, gyakorlati tapasztalataik
ról folytattak eszme::seret. 

Ez a felismerés tette sziik
ségessé és indokolttá, többek 
között a jogügyi bizottság élet
rehivá:sát és valamennyi terü
leti bizottságnál jogtanácsos 
alkalmazását. A bizottságban 
helyetfoglaló ma.gasa,n képzett 
jogtanácsosok , amellett, 
hogy figyelemmel kísérik a 
vasúti szerveknél a törvénye&• 
ség betartását, a munka:igyl 
döntőbizott:ságok munkáját, se
gítik a területi bizottságok
nál működő jogtanácsosokat. 
Sót egy-egy vasúti csomópon
ton, az előre megha1.ározot, 
program szerint, :maguk is f<>-: 

A jogi képviselet ellátását 
azonban csak igen szűkre sza
bott körben, igen indokolt eset
ben vállalhatják. Jogtanácso
saink ugyan.is nem vállalhat
ják és egyedül lévén gyakor. 
latilag sem tudják vállalni az 
ügyvédi munkaközösség szere
pét, s ez nem is a feladatuk. 
Feladatuk, mint ez a fentiek
ből is 'kitűnik, elsősorban a 
jogi tanácsadás. Mindez azon
ban mit sem von le abból a 
helyes és idÓS?.erú kezdemé
: .yezésből, hogy a szakszerve
zet az ingyenes jogi tanácsadás 
intézményes megszervezésével 
is a dolgozók segítségére siet. 

PRESSZOKAVI!, KAKAO, HIDEG UDITO ITALOK, 
BUFWUIC, CIGARETTA, LEVELEZOLAP, BELVEG. 

kétnapos tanácskozások a 
napokban értek véget. 
Az ország különböző �•á
rosaiból érkezett nevelők 
Cl czakkózépiskola vas1ÍtforgaZ. dr. B. I. 

Az utasol: gyors l:iuolg616s6t biztositj61: 
a pálJaudwari automcr;ák 



MAGYAR VASUTAS 

M l  L E T T  V E L Ü K ? 

Pártmunkás - mérnök 

1958 • • •  Telt ház a BVSC-pályán. BVSC-MTK 1 :1. Rendek 
igyekszik zavarni Sándor ,,_Csikar" szólóját. 

A BVSC Szónyi úti sportte
lepán 1assan gyülekeznek az 
„öregfiúk". Nehéz mérkőzés 
köv-etkezik: ellenfél a volt vá
logatottakat felvonultató Va
sas labdarúgócsapata. Szűcs 
Lajos, az ,,öregek" intézője, a 
BVSC labdarúgó-szakosztályá
nak „mindenese", elmondja., 
hogy ilyenkor, az idény kezde
tén mindig nehezen jön össze 
11 társaság. A mérkőzés kez
detére megvan ugyan a 11 
ember, de sok jó játékos 
hiányzik a gárdából. Za.lai 
Lali, a maga csendes modo
rában megjegyzi: 

- Nem baj, ha tarta1ékosa'k 
is vagyunk, igyekezzetek elöl 
a Rendek Pistit hosszú lab
dákkal kiugratni, mi hátul pe
dig majd csak megbirkózunk 
Radulyékkai 

Középkezdé:,--nel a még ma 
is igen fiatal Berendi Pali át
szól a jobb oldalra Szi,lágyi 
II-nek: 

- Jan<:si, vigyázzatok Ren
dekre, mert még mindig na
gyon gyors ! 

Az első csapatban Is 
elkelne 

A színvonalas, a labdarúgás 
minden szépségét felvonultató 
mérikőz:és 4 :1-es BVSC-vezetés 
után igazságos pontosztozko
dással végzódött. A sok gólból 
Rendek Pista is kivette részét. 
Az egyik bennfentes BVSC
szurkoló a lelátón megjegyez• 
te: A Pista még a mostani első 
csapatban is „elkelne". 

úgy látszik, a szmikolók régi 
kedvencüket még nem felej
tették el. 

Erek a dolgok is szóba jöt
tek, amikor a mérkőzés után 
a vilhmos felé ballagtunk. 
Tudtuk róla, hogy nagyon el
foglalt ember, arról is értesül-

tünk, hog,J jelenleg második 
diplomá.ja megszerzésén fára
dozik, de úgy látszik, hog,J 
még mi is keveset tudtunk ed
dig erről a nagy"'?eril sport
emberröl. 

1955. február 1-e óta vag}·ok 
a MA V Magasépítési Főnök
ség dolgozója - kezdi a b�
szélgetést a BVSC régi, NE 
I-es csapatának egyik oszJlopa 
- Először a kalkulációs cso• 
portban, mnjd nem sokkal ké· 
sőbb technikusként a Landler 
építésvezetőséghez kerültem. 
Itt hét évig dolgoztam. A ké
sőbbiek folyamán voltam gép• 
ügyi előadó, majd épüLetgépé• 
szeti elől,észító. 1967-től szak
ipari és gépészeti fóépítésveze
töi, majd ez év áprilisától mű
szaki főc:soportvezetói beosz
tásban dolgozom. 

Szakmai tudásom továbbfej
lesztése érdekében 1961-ben, 
amikor csapatom az NB I-ből 
kiesett, beiratkoztam a Mű
szaki Egyetem közlekedésmér
nöki karára. Ennek sikeres el• 
végzése után letettem a for
galmi és magasépítményi mér
nöki vizsgát. Ekkor már az 
aktiv labda;rúgást abbahagy
tam. 1968-tól pedig a Műszaki 
Egyetem gazdasági mérnöki 
karára iratkoztam be, amely
nek jelenleg utolsó féléves 
hallgatója vagyok. Ez annnyit 
jelentett, hogy a hat év a1at1 
félévenként 6-7 vizsgát kel
lett letennem. 

A tagság 
bizalmából . . .  

A csendes, halkszavú Ren
dek István csak annyit jegyez 
meg ezzel a maratoni tanulás
sal kapcsolatban, hogy a nagy 
szakismeretet igénylő munka
körök ezt megkövetelték. 

sportvezető 
Ennyi jó emberi tulajdon

ság bi.rtokában nem lehet cso
dálkozni azon, hogy az 1966. 
évi pártválasztások allcalmá
val munkahelyén a jelölő bi
zottság őt is felkereste, elbe
szélget-ett vele: válla!na-e 
fun,kciót a pártvezetóségben? 
A válasz méltó · volt Rendek 
Istvánhoz: amennyiben a tag
ság bizalma kíséri. igye7,.•·i1< 
ennek megfelelni. Pedig ak
kor ő már tudta, mire Yállal
kozik. Az előző héttagú ve
zetőségből mindössze kettőt 
választottak újra, mert a töb
biek mun:kájával sem a tag
�ág, sem a kerületi pártbizott
ság nem volt elégedett. Igy 
lett Rendek István a MÁV 
Magasépítési Fónöks,:§g párt
titkára. E munkájának m�lta
tásánál csak egy statisztikai 
adatot említünk meg: az 
1966-os választásnál 13 Pllen
szavazatot kapott, 1968-ban 
pedig egyet sem. 

Rendek Istvánról kialakí
tandó teljes kép érdekében el 
kell még mondanunk egy-két 
,,apróságot". 1960-ban labda
rúgó segédoktatói, majd 1968-
ban oktatói képesítést szerzett. 
1967-tól a BVSC egyik ifjúsági 
csapatánál fejtett ki eredmé
nyes edz.ói tevékenységet. Ez 
évben minden szabad percét 
lefoglalja a tanulás és oktatói 
munkát nem végez. de amikor 

fel.kérték, örömmel vállalta el 
a Tabdarúgó-sza,kosztály veze
tését. 

A családnak 
Is jut Idő 

A sablonos kérdéseket be 
sem várva, magától mondja : 

A hallatlan szívósságot, 
amelyet minden munkám meg
követel, a sportnak köszönhe
tem. A munka helyes meg
szervezése, munkatársaim leg
messzebbmenő segítsége és a 
pártvezetóségben folyó kollek
tív munka teszi lehetővé, 
hogy ennyi mindenre futja az 
időből. Nem vitás, hogy az 
eddiginél jóval többet rr:eret
n�k utazni, látni feleségemmel 
és 13 éves Zsuzsi lányommal. 
Az aktív labda..-rúgókorban 
ugyan rendkívüli sokat utaz
gattam, de az az ismeretszer
zés messze elmarad azoktól a 
lehetőségektől, amelyet a nci
vil" hel,Yzet ad. 

Na és a futball? Erre azt 
válaszolja: 

- Nem szeretnék ki&-e
gedni az old-boy csapatból. 

Úgy gondoljuk, err� egyha
mar nem is kerül sor. P..en
dek István ez év decembere
ben lesz 40 éves. 

Sz. Tóth András 

KERESZTREJTVÉNY 
Vmldntes : t. A balesetmentes 

közlekedést nagymértékben fogja 
elösegítenl. (Folytatása a 7. füg
gólegesben.) 13. Vissza : Velence 
tengeri fürdője. 14. Attila magya
rosabb alakja. 15. :tneklő madár. 
16. Francia város. 17. A Duna 
mellékfoly6Ja. 18. AZ Atlanti óce
án melléktengere. 19. Laza törme
lékkőzet. 2:2. Vajon Magyar Allam
vasutak? 23 Mutatószó. 24. Élösdl 
rovar (görög). 28. A ló testének 
legmagasabb rsze. 29. A tanial 

vegyjele. 30. Pontos 1dc5 közlése. 
32. Igekötő. 33, Európai pénz név
elővel (ék. hiány) . 34. Erdei ál
latok. :15. A Balaton is ez. 37. 
Banán közepe. 38. • . .  idész, görög 
tragédiaíró. 40. Anno domini. il. 
Három, oroszul. 4.3. Választott 
tisztségviselő. 45. Férfinév. 46. A 
Nagy-Szunda szigetel� egyike. 48. 
Vidám virgonc. 49. Lop. 50. Ter
mése faszer, olaja orvosság. 52. 
Rég! ósdi. 58. Svéd természettudós 
és or,os. (1707-1778) . 54. Versso-

rok összecsengése. 55. Kett6zve, 
cukormárka. 57. ?,tegel� sa. Pé
ter földet forgat. 59. A mai na
pon. 60. Hóhér. 62. Közelkeleti ál
lam. 64. gneld.6 hang, de csak 
mostanában. 65. A vasúti sorom
pók kezelésére szolgál. 67. Európa! 
főváros. 63. Olasz tartomány. 
(Puglla) . 

Függóleges: 1. Vasúti kocsi. 2. 
Kellemetlen következménye. 3. 
Tündér a görög mitológiában. 4. 
. . .  iacta est, a kocka el van vetve. 
5. Igelcötó. 6, Györi sportegyesü
let. 8. Tüzet Jokal!zál. 9. Mint 
32. vízszintes. 10. Elektromosság. 
11. Keserv. 12. A gótika francia 
elnevezése. 20. Bírság, bánatpénz, 
névelővel. 21. Színészkedők, nagy
képűek. 24 Ritka női név. 25. ősi 
fegyvere. 2.6. Allati lakhely. 27. 
Leesik. 30. Regényét Gárdonyi 
frta meg. 31. Az elején seper 1 36. 
Dél-francia terület. 39. Megelégelni. 
40. Héber: uram. 42. Római 4 
és 999. 44. Utó ellentéte 4,. Férfi
név. 47. Névelő. 49. 0. 1. 51. • . •  
Tamás (1844-1908) esztétikus, mű
történeti fró. 53, Keverve, tanul. 
56. Görög!ke!etd szentkép. 57. V:lsz
sza : dél-amerikai ország. 60. Sze
szes ital. 61. Védelmezve. 62. A 
Tisza mellékfolyója. 63. Keletke
zik, felkel. 65. Vívó teszi. 66. Kér
d6 névmás. 

Beküldendl!: vízszintes 1. és folv
htásaként a fUggóleges 7. Bekül
dési határidő: június 10. 

Az előzö keresztrejtvény belyf"s 
megfejtése: Ailomások kör:,:etesi• 
té!;e. Forgalom közútra terelése. 

E�-e�y könyvet n_yertek a.z 
1970. évi 8. számunkban megje
lent keres,:trejtvény helyes meg
me2'fejtéséért: Taltá.cs Zoltán. 
ópályi. Bajcsv zs. út 19. Petyán 
Sándorné. Pilis. IO!rpát utca 1. 
Novák Ferenrné. Ka"T.1.ncbarctka. 
1!:o!télk u. tG. rr. Házi ,Tózsef r•kt. 
Gödöl16 á!lorná�. özv. Takács Im
rPné. Békés, I., Fáy A. u. 8. 
C-II. &. 

Sport- és kultúrdeleglició 
0/aszorszá/ban 

A Székesfehérvári !'IIÁV Elöre labdarúgócsapata 
sikeresen szerepelt Olaszországban 

Az Olasz Altalános Munkás
szövetség mehgívására a ma
gyar sport és kulturális dele
gáció egy hetet töltött az Ad
riai tenger partján levö Ces
tóien szép Anconában. 

A delegáció vezetője Kell-
ner Istvá.n, a szaks::erve::et 
7,ultú.rnevelési osztályának 
vezetője volt. Tagjai: Ba!ogh 
István, a SZOT k11lt-úrosztály 
r,iun.i..:a.tá·rsa, Borsai Ferenc, 
Fejér megyei SZMT-titkár, 
Vándor Kálmán, a Népszat·a 
munkatársa és a Szélcesfehér
vári MÁV Előre NB I B-s lab
darúgócsapata. 

Az olasz Altalános Munkás
szövetség sport- és kultúrün
nepélyén részt vett még Ju-

goszláv!a, Görögország és 
Franciaország küldöttsége is. 
A sportprogramban egy 
négyes labdarúgótorna szere
pelt, amelyet a szt'..kesfehérvá
riak nyertek meg. Az első 
mérkőzésen a Jézi Mezőgazda
sági Gépgyár csapat{Jt 4 :2-re 
győzték le. s a döntőben a ju
goszláviai Split-i Hajógyár el
len 1 :l-es döntetlrnt értek 
ugyan el, de a székesfehérvá
riak jobb 11-es rugóknak bi
zonyultak, s ezzel szerezték 
meg az értékes ezüst serleget. 

A küldöttség tagjai ott tar
tózkodásuk során ellátogattak 
Riminibe, Ricconéba és P..af
faeloó szülővárosába, Urbinó
ba is. 

Nemzetközi vasutas 
asztal iteni sz-bajnokság 

Szarajevóban 
Vasutas asztaliteniszezfünk 

sikerrel szerepeltek a jugo
szláviai Sarajevóban megtar
tott VIII. nemzetközi vasutas 
férfi, illetve a IV. nemretközi 
vasutas női asztalitenisz baj
nokságon, amelyen még a 
Szovjetunió, Románia, NPK és 
Csehszlovákia csapata szere
pelt. A csapa.tversenyt és ván
dorserleget kitűnő ;átékkal 
Rózsás Péter, Harangi Géza, 
Juhász József és Kovács Fe-

renc, a BVSC sportolói nyer
ték meg. 

A női csapatunknak már 
nem volt ilyen szerencséje, 
mert a gyóz;tes Szovjetunió 
c:iapata után csak a negyedik 
helyen végeztek. A férfi egyé
niben Csehszlovákia mögött 
Rózsás és Juhos került a má
sodik, illetőleg a harmadik 
helyre. Férfi párosban pedig 
Rózsás és Harangi vitte el a 
pálmát. 

dr. Horváth Ambrus 

Időben gondoskodjunk 

a téli tüzelőröl 
Az 1969/70-e; tél tüzelő

anyag-ellátásának kellemetlen 
tapasztalatait a sajá� bőrü
kön érezték azok, akik nem 
gondoskodtak időben a tüzelő
anyagról 

Legyünk előrelátóak, s már 
most készüljünk fel az 1970/ 
71. évi tüzelési idényre! A 
MÁV-dolgozói, és nyugdíjasol, 
háztartá•si tüzelóan11ag-ellátása 
1970. január Z-án megkezdő
dött. A részletfizetésre jegy
zett tüzelőutalványok már az 
igényjogosultak birtokában 
vannak és a készpénzes tiize
lójeg11eket is meg lehet vásá
rolni. Minde'Il dolgozó számá
ra biztosítva van, hogy a rész
letfizetéses, vagy a készpénz
fizetéses utalvány ellenében 
a tüzelőanyagot megkapja. 

Nem szabad megfeledkezru 

arról, hogy a bányászat egye<n. 
letes termel€Sét követni kell 
az egyenletes felvásárlásnak, 
s főképpen tud.rui kell azt is, 
hogy nincs megfelelő, nagy 
mennyiséget befogadó tároló
helyük a tü:zelőanyagot érté
kesítő szerveknek. Ezért sziilc
séges, hogy az igényjogosultak 
minél előbb jelentk.ézzenek a 
kiszolgálóhelyeken. 

Külön felhívjuk az igény
jogosultak figyelmét arra, 
hogy a részletfizetéses tüzelő
anyagokat Budapesten a Tü
zelőanyag Házhozszállitási Fő
nökségnél 1970. július 31-ig, 
egyéb helyeken pedig 1970. 
augusztus 31-ig lehet bevál
tani, illetve leadni. Határidőn 
t'tlz részletfizetéses tüzelóu.taI
ványt nem lehet beváltani! 

Pogáes Ró71la 

A szocialista brigádokban 
jól érzik magukat 

Több, mint 450 dolgozó kap. 
ta meg május elseje alkalmá
val a MÁV magasépítési fó
nökségétól a szocialista brigád
mozgalomban előző évben ki
érdemelt kitüntetést. Azoknak 
a dolgozóknak, akik a főnök
ség létszámából korábban ki
léptek, a kiérdemel oklevele
ket, jelvényeket egy kedves le
vél kíséretében elk:üldt.ék. 

Figyelmet érdem.ez az a téwy, 
hogy amíg a fónök:ségnéZ 1969-
ben a kilépettek száma meg
haladta a 600 főt, addig a 

szocialista brigádmozgalomban 
a.ktivan résztvettek közül csak 
elenyésző kisebbség, összesen 
9 fő távozott. 

A számok azt bizonyítják, 
hogy a jól szervezett szocialis
ta brigádok önmagukban is 
fékjei lehetnek az indokolat
lan munlraerővándorlásnak. 
De mutatják a számok azt is, 
hogy a i;zocialista brigádokban 
helyet, munkát és barátokat 
találó egykori „vándormada
rak" feladják vándorlási ked
vüket. 

Bánkuti László 

FEGYELEM 

- Várjunk! Ha kigombolja az egyenruhá
ját, jobban megclorgálhatjuk . • •  

1970. MAJUS %0. 

- EJrdekes vállalást tett Lö-
1,ösháza állomás aranykoszo.--us 
szocialista brigádjának két 
tagja: Kotroczó II. József és 
Baranyi József kocsiátvevók. 
Vállalták, hogy a kiürült üres 
kocsik rakományainak rögzí
tését szolgáló faékeket össze
gyűjtik és újabb felhasználás
ra előkészítik. Az ezredik rög
zítő összegyűjtésével mintegy 
16 ezer forint megtakarítást 
é,tek el. 

- Tiltakozó tá viratot adtak 
fel az USA magyarországi 
nagykövetségének címére a 
debreceni járműjavítóban ren
dezett békegyűlés részvevői, 
melyben egyhangúlag elítélték 
az Amerikai Egyesült Allamok 
v.1abb délkelet-ázsiai agresszi
óját. 

Lakáscsere 

A Landler Jenő Jármű
javító Ozem kertészete mel
lett (Újpest, IV. ker.) lévő ol
csó bérű 2 szoba komfortos, 
külön álló, kertes szolgálati 
lakásomat sürgősen elcse
rélném hasonlóra belterüle
ten. Érdeklődni lehet: Lóczi 
János, 19---20, vagy 133-255. 

- Elcserélném 2 szoba 
komfortos szolgála ti lakáso
mat nagyobbra. Cím: Bp., 
VIII., Kerepesi út 5. V. épü. 
let. :F:i:deklódni lehet: na
ponta 8-10 és 16-20 óra kö
zött a 339-075-ös telefonon. 

A szerkesztőség üzeni 

Volosinovszk:I János, Gál András, 
Marosán Pál Debrecen;  Pacz. Jó
zsef Lcikösh1lza; Kiss Lajos Alsó• 
őrs; Pál István, Kozma Zoltán 
Miskolc; Boldizsár Gyula Béké.S• 
csaba; Szücs Ferenc Hatvan i Ga
zsai Lajos Szeged : Leveleiket Ja„ 
punk anyagához felhasználjuk. 

Szilágyi Arpád Miskolc, Markos 
József Zalae,::'erszeg, Bódogh Mi
hály Dombóvár, SzUk Győző Onc!: 
I.Jeveleiket illetékes helyre tová.b
bltottuk. 

FELBfV.AS 

Zomborban (Sombor, Jugo. 
szláv:ia) 1941-1944-ig szolgá
latot teljesítők Budapesten 
szervezendő baráti összejö
vetel céljából lakcímüket, 
vagy swlgálati helyeiket az 
alálbbi címre közöljék: Barna 
László Szegedi MAV Igazga... 
tóság, Ill. forg. osztály. 

1 Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket : 

17. számból : 105 641/1970. 1. D. A 

:MAV-nál levő párt- és tömegszer
vezetek tisztségviselői és alkalma
aotta1 részesedéséről.. 

Tá1ékoztató a gazdaság! mérnöld 
továbbképzésról. 

18. számból: lOfi 841/1970. AEI. A. 
Selejtezett kocsiszekrények érté-
kesítésének űjabb szabályozása. 

19. számból : 107 096/1970. Villamos 
VonalfelUgyelőség szervezése sza
jolon. 

106 797/1970. 3. C. Elektromos ere
detű balesetek bejelentésének űi· 
bóU szabályozása. 

llfAGYAB. VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezet.ének 

lapja 
Szerkesztl a szerkesztő bizottság 

Föszerkesztó : Gulyás János 
Felelos szerkes:ct:6 : V:fsi Ferenc 

Szerkesztőség: 

Budapest Vl., Benczúr utca 41. 
Telefon városi : 229-872, 

Ozeml: 19-77 
Kiadja és terjeszti a Népszava 

Lapkiadó Vállalat 
Budapest VU., Rákóczi Ot 54. 

Telefon : 224-819 
Felelős kiadó: Gábor Márton, 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Igazgatója 

Csekk�zámlaszám : 75.915.001--4D 

S7Jkra Lapnyomda 

(Pusztai Pál rajza!) 



Vll.AG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XIV. fl:VFOLYAl\l, 11. SZAM 1,a 40 fillér 1970. JÚNIUS 3. 

Konlénervonatok 
Budapest 

és Rostock között 
Expressz tehervonatok öt fővonalon 

Mint ismeretes, a. MAV-na.k 1970-ben mintegy 111 mi!Uó 
tonna árut kell el.szállitania.. Az áru.szállítás volumene a múlt 
évihez viszonyítva nem emelkedik, annál inkább a minóségi 
követelményelG. A tehervona.tok menetrendjét - a legfonto
sabb fővonalak korszerűsítésében, valamint a villamos- és Die
sel-vontatás kiterjesztésében elért eredményeket is figyelembe 
véve - alakították ki. 

Az áruszá11ításban - első
sorban a nemzetközi forgalom
ban - újdonságnak számít 
a TEC-hálózat (Transeuróp 
Com5inierverkehr) létrehozá
sa. Ezt a hálózatot az európai 
vasutak a transzkonténer és a 
kombinált közút-vasúti forga
lom meggyorsítása céljából 
hozták létre. A MAV, akárcsak 
annak idején a TEEM-hez, a 
TEC-hálózathoz is azonnal 
csatlakozott és megfelelő ösz
szeköttetéseket épített ki a. 
vo11,a,lainkon feladásra kerii.
ló, illetőleg a vonalainkra ren
delt transzkonténer küldemé
nyek gyors biztosítása érdeké
ben. Hazánk számára igen 
kedvező és meglehetősen 
gyors összeköttetés létesült 
Budapest-Rostock, Budapest 
-Hamburg, továbbá Budapest 
és Anglia között mind a bel
ga, mind a holland tengeri ki
kötőkön át. A szomszédos or
szágok közül Jugoszláviával 
két adria-tengeri kikötő, Ko
per és Ploce, Romániával pe
dig Constanta között létesült 
konténerforgalom. 

A transzkonténer-forga
lomban a legnagyobb igény 
Budapest és Rostock kö
zött várható. Eppen ezért 
ebben a viszonylatban zárt 
konténervonatok közleked-

tetését tervezik. 
A TEC-hálózathoz csatlako

zott vasutak egyébként elha
tározták, hogy a transzkonté
ner-küldeményeket és a köz
úti járműveket, amelyeket 
kombinált forgalomban adnak 
fel, zárt konténer-, vagy 
TEEM-vonatokkal a lehető 
leggyorsabban továbbítják. Ha 
ilyen vonatok nem állna:t 
rendelkezésre, ezeket a külde
ményeket mindenképpen 
gyorstehervonatokkal kell el
szállítani. 

A rakott és üres transzkon
téner-küldemények továbbítá
sát a MA V is a fentiek szel-

Hazánk exportjának vas
úton történő gyors továbbítá
sa mellett, az importnak is ha
sonló- összeköttetést biztosít az 
új menetrend. 

Svédországból például két 
TEEM-vonat-össreköttetk
sünk is van. A nyugati M
szágok vonalain közleke
dő expressz tehervonatok
hoz pedig gyorstehervona.-

ti összeköttetés létesült. 
A forgalmi igényeknek meg

felelően kitűnő összekötteté3t 
biztosít a menetrend a Rijeka 
rendeltetésű, illetőleg onnan 
hazánkba, valamint a vona
lainkon keresztül menő tran
zit részére. Ugyancsak kedve
zően alakul a Murakeresztúr 
határátmenetben Olaszország
ba rendelt élő és egyéb ex
portküldeményeket továbbító 
gyorstehervonat közlekedése. 

Közismert, hogy a tr,mzit
forgalom jelentős valutabevé
telt eredményez a MAV-nak, 
illetve az országnak. Ezért 
nem mindegy: hogyan hasz
náljuk kt földrajzi adottsá
gainkat. Az új menetrendben 
a tranzitforgalom gyorsítása 
céljából két-két TEEM-vonat 
közlekedik CurticL-München 
és Curtici-Bad Schandau kö
zött. Egy új expressz tehervo
nat pedig a romániai Szat
márnémetiből Biharkereszte
sen át ugyancsak Bad Schan
dauig. 

Bulgáriából Jugoszlávián át 
Budapestig közlekedik TEEM
vonat, amelynek közvetlen 
csatlakozása van a nyugati or
szágokba induló expressz te
hervonatokhoz. 

Az igényeknek megfelelően 
a belföldi forgalomban is t:>
vább bővül a zöldség- és gyü
mölcsféléket továbbító exp
ressz tehervonatok száma. Az 
új menetrendben út fővona
lon, Nagykanizsa-Budapest, 

Szeged-Kiskundorozsma.
Szatymaz-Kiskunfélegyháza 

-Budapest, Kecskemét
Nagykőrös-Budapest, Szen
tes-Budapest és Füzesabony 
-Kál-Kápolna-Vámosgyörk 
-Budapest viszonylatban kö·l-
lekednek gyorsjáratú exp
ressz tehervonatok. Valameny
nyi ilyen vonat a késő esti 
órákban, 21-23 óra között 
indul a berakó állomásról és 
éjjel 1 óra körül érkezik Bu
dapest-Ferencvárosba. Me
netrendszerű alapsebességük 
70-80 kmlóra lesz és útköz
ben csak néhány fontosabb ál
lomáson állnak meg. 

örvendetes az is, hogy va
lamennyi fövonalunkon 
nagymértékben növekszik, 
a vidéki csomópontok
ról Buda.pestre közlekedő 
gyorstehervooatok menet
rendszerű alapsegessége, 
valamint utazási sebes-

sége. 
A műszaki sebesség növelé
sével és a tartózkodások cs0k
kentésével lehetővé vilt, 
hogy a végállomásokról a ko
rábbinál későbbi időpont
ban induló gyorstehervonalok 
változatlan időben érkezne!, 
meg Ferencvármba. Ez az in
tézkedés a fuvaroztatóknalt 
több időt biztosít a rakodásra. 
A menetrend kialakításán:íl 
tekintettel voltak arra is, hogy 
a fuvaroztatók a rakott és 
üres kocsik többségét a nap
pali órákban kapják meg. Ezek 
a szempontok érvényesülnek 
az irány- és közvetlen teher
\'onatok menetrendjében és a 
vonatközlekedési tervben egy
aránt. 

A tehervonatok 1970-1971. 
évi menetrendjében, mint azt 
a tények is bizonyítják, a ko
rábbi évekhez viszonyítva fi
gyelemre méltó változások 
történtek. A legszembetűnőbb 
az a törekvés, amely az áru
szállítás gyorsítása, a fuvaroz
tatók jobb kiszolgálása érde
kében történik. Természete
sen a menetrend önmagában 
még nem oldja meg a vasút 
előtt álló szállítási feladatokat. 
De betartásával, a pontos és 
gyors közlekedés megterem
tésével nagyot léphetünk elő
re a sikerhez vezető úton. 

V. F. 
lemében szervezte meg. A cél

1 
______________________ ....,_ __ az, hogy az így feladott áru 

minél előbb eljusson rendel
tetési helyére. Itt jegyezzük 
meg, hogy a nemzetközi 
tra11szkonténer-forgalomra 
az ú; menetrendi időszaktól 
kezdve - külön TEC-menet
rendet adna.k ki, a.mely magá
ban foglalja az Európára vo
natkozó transzkonténer- és a 
közút-vasúti kombinált forga
lomban feladásra kerülő kül
demények gyors továbbítltsát 
biztosító összeköttetéseket. 

Az egész ország segít 
♦ Felmérni is nehéz az árvíz okozta kórokat 

♦ A vasutasok derekasan helytállnak 

Hömpölyögve zúg a szennyes ár a Szamos völgyében. 
(MTI Foto Bara István felvétele) 

Mátészalkáról máskor három irányba indulnak vonatok: 
a. Kraszna, Szamos, Túr folyók vidékére. A három vonal kö
zül most csak egy - a nagyecsed-á.gerdömajori - járható, 
bár sok pályarészen csak 5 kilométeres sebességgel. De megy 
a vonat - és ezekben a kritikus napokban - ez nagyon 
na.gy szó! 

Csenger és Fehérgyarmat
Zajta felé autóbuszra szállnak 
át az utasok. Csak azok me
hetnek persze, akiknek igazo
lásuk van az oltásról. A va
sútegészségügyi szolgálat orvo
sai - Záhonyból, Debrecenből 
is - itt, helyben oltanak. 

A pályafenntartási főnökség 
IV-es és VI-os szakaszának 
irodájában a reggeli eligazí
tást tartja Kovács Gusztáv 
műszaki intéző, a főnökség ve
zetője. A forgalmi dolgozók
kal már megbeszélték, hogy 
egy anyagvonat huszonkét va
gonnal azonnal homokot visz 
a csengeri vonalra. Ha minden 
jól megy, a. héten ott már 
megindul a forgalom. Am a 
zajtai vonalon sokkal súlyo
sabb a helyzet: felmérni is 
nehéz az árvíz okozta károkat. 

indulós „felderítésre" 

Képes Gábor mérnök egy 
vágánygépkocsival most indul 
„felderítésre". A kis járművet 
a debreceniek adták kölcsön 
Kiss Jánossal, a vágánygép
kocsi vezetőjével együtt, mert 
a szalkaiak ugyanilyen sín
autója a vízben relcedt. A 
mérnök egy fiatal pályamun
kást, az egy éve itt dolgozó 
Kovács Imrét is magával vi
szi. Ennél az utazásnál szük
ség lehet az emberi erőre is. 

- Ha nem fél a hullám
vasúton - fordul hozzám Ké
pes Gábor -, eljöhet velünk. 
De gondolja meg, hiszen nincs 
gumicsizmája sem ... 

Néhány perc múlva már a 
nyílt pályán robogunk. Balra, 

az országúton katonai jármű
vek és az AKÖV teherautói 
jönnek-mennek. Élelmet, in
góságot, embereket szállítanak. 
Látunk egy mentőautót is. 

E:ppen lassítania kell a vele 
szemben jövő tehenek miatt. 

- Már hajtják visszafelé az 
állatokat ..• 

Szalkától öt kilométerre, 
Kocsord alatt, szemünk elé tá
rul a tenger. 

- Ez a Kraszna árterüle-
te ... 

A folyó hídján áthaladva ér
jük el a falu házait. Itt nincs 
semmi baj. Kocsord-elágazás
nál teher-vágánygépkocsis 
szerelvénnyel találkozunk. 
Munkásai a csengeri vasútvo
nal helyreállításán dolgoznak. 
•. i Zajta felé kanyarodunk. 

De nyomban meg kell áll
mmk: az árvízvédelem Szol
nokról idevezényelt gépészei a 
nagyteljesítményű szivattyú 
csöveit a vágányok fölött ve
zették át. Amíg szabaddá te
szik az utat, visszagyalogolunk 
Kocsord-elágazás forgalmi iro
dájába. 

Tönkrement 
vasútvonalak 

A szolgálattevő: Bíró Bálint 
intéző, Mátészalkáról kerékpá
ron jár tde. Tartalékosként he
lyettesíti Sallai Zoltánt, aki az 
árvíz óta még életjelt sem 
adott magáról. Falujában, a. 
teljesen elöntött Tunyogma
tolcson, senki sem tudja, hová 
lett. Kiss Béla, aki szintén 
oda.valósi, már bejár dolgozni. 
A három váltóőr közül Czu
bor Miklósról sincs semmi hír. 
Csak annyit tudnak róla, hogy 
a. házuk elpusztult. 

Szabad az út, indulhatunk 
tovább. Most már csak lépés
ben, mert sok helyen nincs 
ágyazat - sót föld sem - a 
sínek alatt. A mérnök jegyez
geti a szelvén0•ek számát. Sín
autónk le-föl bukdácsol, s 
jobbra-bnlra dülöngél. Több 
helyről a talpfák is elúsztak, 
alattunk mélység tátong. Eze
ken a helyeken kötéltáncos 
mutatványához hasonlít, amint 
a vágánygépkocsi „átballag" a 
szakadékokon. A pusztító ár 
az országút aszfaltját is fel
szaggatta. Két méternél ma
gasabb víz hömpöl11gött rajta 
keresztül. A menekülő gépko
csik vagy az árokba csúsztak 
és ott maradtak, vagy felka
paszkodtak a vasútra. Ez per
sze csak a legnagyobb, legerő
sebb katonai járm(!veknek si
kerülhetett. 

ban biztonságban volt, mert a 
szerelvényt feltolták a pálya 
legmagasabb pontjára, s a va
gonokat már nem érte el a víz. 

A vágánygépkocsi megáll A 

pálya már a kis járművet sem 
bírja. A girbe-görbe sínekről 
bármelyik pillanatban leeshe
tünk. A jármű súlya lehet 
vagy négy és fél tonna.. 

A Holt-Szamos könyökénél 
vagyunk, az úgynevezett Szi
laskanyarnál. 

- Ott jön a Szitakötc5 
mutat hirtelen a gépkocsiveze
tő Tunyogmatolcs irányába. 
Csakugyan, közeledik egy 
Pannónia-motoros pályames. 
teri hajtóka. Vezetője, aki Pi• 
ros Berci néven mutatkozil!; 
be, eljött „lélekvesztójével" a 
mérnökért. 

Munkában 
az: operatív biz:ottsag 

A pályafenntartási szakembe
rek az ár elvonulása ntá11 
megkezdték a károk felméré-

sét. 

Búcsúzás után slnaut6nkkal 
visszafordulunk, majd Kocsor
don ismét anyagvonattal „ke- � 
resztezünk". Viszi a homokot 
Csenger felé •.• A transzkonténer-forgalom 

bevezetése ellenére is tovább 
bővül és mint az a menetrend
ből kitűnik, gyorsul a nem
zetközi forgalomban közleke• 
dó expressztehervonatok for
galma. Pé1dául a Budapest
Stockholm között közlekedő 
TEEM-vna.t, a 2094 km hosz
szú távolságot 41 és fél óra 
nlatt teszi meg. Az NDK-ba 
feladásra kerülő és gyors to
vábbítást igénylő export áruk 
szállítására, a stockholmi ren
deltetésű vonat mellett, to
vábbi három TEEM-összeköt
tetés áll rendelkezésre. Ezek
nek a vonatoknak a menet
tartama Budapest és Bad 
Schandau között 17 és fél ón. 
A Budapest-Ferencvárosból 
Münchenbe közlekedő exp
ressz tehervonat is 17 óra alatt 

Segít az ország. Gyűlnek az adományok a Vö röskereszt 
szállítják azokat az árvízsújtotta területekre. Képünkön 
Kisar községben. 

raktárában, ahonnan teherautó&1 
takarót és ruhaneműt raknak le 

- Az utolsó vonat május 
15-én este haladt át itt. Egy 
külön. e célból közlekedő sze
mélyvonat, két motorral eló
togatolva, kihozta a menekülő 
lakosságot, ugyanakkor egy 
üres tehervonatot is küldött 
Mátészalka az állatokért. Még 
sikerült megralcni a vagono
kat, ám visszajönni már nem 
tndtal<:. A pályát tönkretette az 
ár. A vonat rakománya azon-

Az árvíz sújtotta területen. 
dolgozik a MAV debreceni 
igazgatósága és a szakszerve
zet által létrehozott és Máté
szalkára telepített operatív bi
zottság. Ennek munkáját Dé
vényi Gyula, az Igazgatóság L 
osztályának vezetője irányítja. 
A bizottság tagjai: Orgován 
László, a vasutasszakszervezet 
területi bizottsága részéról dr. 
Szabó E-rnil főorvos Komáro
mi István, a forga1m'1 s7.akszol
gálat üzemmérnöke és Paw 
Sándor munkavédelmi szak
mérnök. Az árvízzel sújtott 
terület bejárásakor elkísérte a 
bizottságot Pongrácz Antal 
főintéző, Mátészalka állomás
főnöke is. A közúti gépkocsin 
megtett útról és az annak 
nyomán tett intézkedésekről 

t.e.szi meg az utat. (MTI Foto felvétele) (Folytatás az 5. oldalon) 
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Klub, változatos programmal 
AHOL SZÍVESEN SZÓRAKOZNAK A FERENCV{ROSI VASUTASOK 

A belváros felől ugyan ne
hezen közelíthető meg, de 
kétségtelen, hogy a IX., Péceli 
út 2. szám alatt központi he
lyen található a ferencvárosi 
vasutasok művelődési klub
ja. Földszintes épületét, há
roniszáz nézőt befogadó szín
háztermét a tél folyamán ta
tarozták, s az intézmény már
cius 19. óta ismét kicsinosít
va, új berendezéssel várja a 
környék lakóit, a csomópont 
dolgozóit. 

A központi elhelyezkedés 
iközponti feladatokat is je
lent, a rendezvények soka
ságát, hiszen kilenc főnökség 
több, mint négyezer..ötszáz 
dolgozójának klubj.áról van 
szó. 

Vcíltozatos, 
gazdag program 

- Nem sok sikerrel biztat
tak, amiko-r két éve ide kerül• 
tem - mondta Balázs Akosné, 
klubvezető. - Sokan azzal 
biztattak, hogy itt bizony nem 
sok dolgom lesz, mert a klub 
nem nagy= vonzza az embe• 
reket. A vasutasok nem na
gyon érnek rá sz6rakozní . . .  
De azt is mondták, ha segítség 
kell, csak szóljak, szívesen tá
mogatják a klubot. 

A változatos, gazdag prog
ram, Balázsné teleírt előjegy
zési naptára, rendezvényeilt 
látogatottsága mind arról ta
núskodik, hogy a klubvezető, 
ez a vékony, töré!keny fiatal
asszony nem hiába kopogta
tott az illetékesek ajtaján. 
Türelemmel, de szívós követ• 
kezetességgel dolgozott azon, 
hogy a klub betöltse hivatá
sát a csomóponton, megvál
tozzék róla az emberek véle
ménye. 

- Eddig bármelyik főnök
séghez fordultam, mindegyi<k 
segített - mondta mintegy a 
tapasztalatait összegezve Ba
lázs Akosné. - Elértük, hogy 
ma má,r a csomópont mozgal
mi vezetőinek közreműködé
sével készül a klub program
ja. Szerény keretek között. 
de anyagilag is támogatják a 
klub működését és nagyon 
tevékenyen részt vesmek a 
rendezvények lebonyolításá
ban. 

A klub működésének fon
tos területe a könyvtár. A ti
zenkétezer kötetes góckönyv
tárukhoz 18 letéti könyvtár 
tartozik, meg;annY,:i lelkes 
könyvpropagandistával. Az 
állomáson Görög Imre, a von
tatásnál Rádó Mihály, a vas
útórségnél Szalmási Sándor, 
a pályafenntartásnáZ Mada
rász István és Kiss József kü
lönösen sokat tesz a;zért, hogy 
mind több vasu;ta.3 dolgozó 
le1J11en a könyvtár rendszeres 
olvasója. Bár a rendszeres 
olvasók száma már meghalad
ja a félezret, a könyvtár pro
pagandistfö jól tudják, hogy ez 
kevés. Most azt szervezik, 
hogy a szocialista brtgádo.k 
minden tagja a könyvtár ol
vasója is legyen. Elsősorban 
a részükre készítették el „25 
éve történt" címmel a felsza
badulás történetével kapcso
latos irodalom ajánló biblio
gráfiáját. 11:rtékes segítséget 
jelentett ez a felszabadulási 
srellemi vetélkedőn részt vett 
szocialista brigádok felkészü
lésé!hez. 

Hivatásos müvészek is 
fellépnek 

Ahogy a könyvtárt munká
ban keresik az új módszere-

ket, ugyanezt teszik az isme
retterjesztés területén is. A 
csomóponton sok a fiatal. aki
ket nehéz volna iskolás mó
don leültetni egy-egy előadás 
meghallgatására. A „magnós 
klubest", ahol nagy írók, mű
vészek munkásságát ismerte
tik, nem ilyen. Az „ifjúsági 
filmszeminártumon" szóra
koztató játékot jelent a szel
lemi totó, de még a műsoros 
táncesteken is, ahol a ki tűnő 
Victors együttes játszik - s a 
zeneszámok között elhangzik 
egy-egy szép vers, rövid elbe
szélés. 

Rangot is ad a ferencváro
siak klubjának az, hogy önál
ló szórakoztató rendezvényei
ken ,irodalmi músoraikon, vi
dám estjeiken hivat.áisos, ne
ves művészek szerepelnek. A 
Lenin-centenártum alkalmá
val rendezett ünnepi estjük 
sikere további művészi műso
rok megvalósítására is báto
rítást adott. 

Lelkes segf liilársak 

Játéktermük és az olvasóte
rem a klubélet színtere. A já
tékklubnak, ahol rex- és bili· 
árd.asztal, sakk• és kártyajá
ték, de még rulett is találha
tó, mintegy kétszáz rendszeres 
látogatója van. Féléves prog
ram alapján működik az· 55 
tagot számláló nyugdíjasok 
klubja. S a klubélet, a látoga
tottság további fellendülését 
ígért, hogy kisvendéglővé 
alakult át az eddigi büfé, 
ahol (harmadosztályú áron) 
meg is vacsorázhatnak a klub 
vendégei. 

A klubvezető legfőbb segítő
társai : Regös János, Pék Gab
rieita és a többiek, a csomó
pollil:i KISZ-bi:oottság lelkes 

---------------------------, vezetői, akik ott vannak csak-
nem valamenny:i rendezvé-

10 éves a vasutas-operabérlet 
A jó zene fejleszti érzésvi- mutatásra: Gerschwin: Porgy 

:lágunkat, frissíti szelloemün- és Bess, Do-nizetti: Lammer
ket, s növeli kulturáltságun- mori Lucia, Saint-Saens: Sám
ikat. A Magyar Allami Opera- son é3 Delila, K.rejn: Lauren
ház igazgatósága a szakszer- cia, Masoo.gni: Parasztbecsü• 
vezette! egyetértésben ettől a Zet, Leoncavalló: Bajazzók. 
gondolattól vezérelve adta ki A bérleti árak - a tízéves 9 évvel ez.előtt az első vasutas- évforduló alkalmából - a na
operahér,letet. pi pénztári árnál 20 százalék-

KiLenc év alatt több ezer kal olcsóbbak. 
tiaSUtas tekintette meg a bu- A bérleti előadások 1970 ok
dapesti Erkel Szinház vasutas- tóber, november, 1971 már
bér!leti előadásait. Nyíregy- cius, április és május hónapok házától Zalaegerszegig sok harmadik vasárnapján délelőtt dolgozóval sikerült megismer- 11 órakor lesznek a budapesti tetaj, megszerettetni az operát. Erkel Színházban. A bérleti A jubileumi évforduló al- igényeket a szakszervezeti bikalmából az 1970/71. évadban zottságok gyűjtik össze június több, legnagyobb sikert megért · 25-ig. 

nyen és mindent megtesznek 
arert, hogy a vasutas fiatalok 
a lrultu.ralt szóraikozás örömeit 
találják meg művelődési klub
ban. 

S Baláz3 Ákosnét, a klub 
örökmozgó vezetőjét és ,,min
denesét" újabb szép, érdekes 
tervek megvalósítása foglal
ko2lta:tja. 

- Most készítjük elő 
mondta - a pinceklubunk 
megnyitását. Felkészülü!llk ar
ra is, hogy ősztől művelődési 
klubunk adjon otthont a cso.. 
móponron a dolgozók általá
nos iskolá,jának és a gimná
zium kihelyezett osztályainaik 

L. J. 

A vasutasszakszervezet 

25 éves történetéből 
VIIL 

A Ill. kongresszust követő 1954. augusztus l-én ,neg-
idő bérügyi intézkedéseit te- történt az alkalmazotti bér
kintve a szakszervezet legfőbb rendszer bevezetése a vasúton 
törekvése az volt, hogy a vas- is. Ez az intézkedés 87 668 dol
utasok és a többi tárcák dol- gozót érintett. Ezt megelőzően 
gozói között levő túlzott fize- 1954 elsó negyedében meg
tési különbségek megszünte- szűnt a munkaköri bértáblá
tését elérjék, erre az illeték<e- zat idóbéres és teljesítmény
sek figyelmét felhívják. Az béres bértételei közötti kü
ebbeli törekvést különösen az lönbség, amely 52 OOO dolgoSZKP XX. kongresszusa után 
kísérte némi siker. Először a zót érintett. 1955. február l-én 
pályafenntartási és az építő- megszűnt a fizikai dolgozók
ipari dolgozók béremelését si- nál a régóta sérelmezett má-
került ker�sztülvinnl. sodik területi bércsoport. 

A PÁLYAFENNTARTÁSNÁL ÖTNAPOS MUNKAHÉT 

1955. május l-én került be
vezetésre az utazószemély
zetnél a kilométerpénzes rend
szer, amely az előzőnél jobban 
serken tett a menetrend betar
tására. 1956. augusztus l-én 
került sor a személypénztáro
sok és a pénztárosok régi jo
gos sérelmét orvosló mankó
pénzek első ízbeni kifizetésé
re. 

A pályafenntartási munka• 
helyek egy részénél a heti 48 
óra mellett a szakszervezet ja
vaslatára bevezették az öt
napos munkahetet, a jármű
javitókban pedig a szombati 
csökkentett munkaidőt. 

ciális létesítményeit fokozot
tabb ütemben építsék újjá. 
Nem kis harc árán sikerült 
elérni, hogy az 1952. évi 2 mil
lió forintos munkavédelmi 
és 1,2 millió forintos mun
kásellátási beruházással szem
ben 1954-ben 10 millió fo
rint volt a munkavédelmi és 
3,5 millió a munkásellátási be
ruházási összeg. Hiba volt 
azonban, hogy az 1952-55. 
között tervezett 18,5 millió 
forintból csak 14 millió fortnt 
nyert felhasználást, s ez az 
összeg az akkori gazdálkodási 
rend szerint később már :Iyen 
címen nem állhatott rendel• 
kezésre. 

A két kongresszus közötti 
időben sokat fáradozott a szak
szervezet a dolgozók munka-, 
védő- és egyenruha-problé
máinak megoldásáért. Szívós 
harc folyt az 1953-54. évi 
különösen nagyfokú lemara
dások megszüntetéséért némi 
eredménnyel. 

1950-ben a kormány határo
zata értelmében sor került a 
társadalombiztosítási intézetek 
egybeolvasztására (kivéve a 
MA V BBI-t) és a biztosító in• 
tézetek jellegének alapvető 
megváltoztatására. E;zzel egy
idóben a s;zakszervezetekre 
bízták a társadalombiztosítás 
i.i{lyeinek intézését. Látrejött 
a Szakszervezeti Társadalom
biztosítási Központ, vasutas 
vonatkozásban pedig a vas-

utas szakszervezeti társada
lombiztosítás. Ettől az időtől 
egységes törvény szabályozza 
az igényjogosultak körét, a 
szolgál tatások mértékét és 
időtartamát. Az alapelv, hogy 
minden munkaviszonyban ál
ló dolgozó kötelezően biztosí
tott. A biztosítás ezenkívül a 
dolgozó által eltartott vala
mennyi családtagra kiterjed. 

ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI 
LÉTESÍTMÉNYEK . . •  

1953-ban kormányszintű ln� 
tézkedésre megszűnt a 1/2 
százalékos Önkéntes Támoga
tási Alap, amely 1930 óta mű
ködött. Az eddig akkumulált 
összegből megépítették a 130 
ágyas Péceli Továbbkezeló 
Kórházat, a szombathelyi ren
delőintézetet, a Jávor utcai 
FJjjeli Szanatóriumot. Elké
szült az ország egyik legkor
szerűbb 250 ágyas tildószana
tóriuma Budakeszin. Új ren
delóintézetet kapott Pécs és 
rendelőintézethez jutott Deb• 
recen. A MAV Kórház fej• 
lesztésére !s nagy összegeket 
fordítottak és felszerelték az 
ország legmodernebb röntgen• 
osztályával. Az alap kényszenl 
szüneteltetése alatt a dolgozók 
éppen a legnagyobb megpró• 
báltatás - betegség, rokkant
ság - idején estek el szá
mottevő támogatástól. 

Része van a szakszervezet• 
nek az 1954. évi nyugdíjtör• 
vény kidolgozásában, amely 
előrehaladást jelentett az 1951. 
évihez viszonyítva. A nyugdíj 
folyósítását ez a törvény 10 
éves munkaviszonyhoz és 55, 
illetve 60 éves korhatárhoz 
kötötte. A nyugdíj alapját ké
pező beszámítható javadalma
zás összegét, illetve magát a 
törzsnyugdíjat lényegesen fel
emelte egyévi átlagkereset ha
vi 50 százalékára és ezt az ösz.. 
szeget kellett pótlékolni a fel• 
szabadulás óta munkavíszony
ban eltöltött minden év után 
1 százalékkal. 

Az ellenforradalmat meg
előző időszakban szorgalmaz
ta a szakszervezet az u tazósze
mélyzet szolgálati órái szá
mának csökkentését, a rang
fokozati és a munkaköri bé
rek közötti fel tűnő aránytalan
ság megszüntetését, valamint 
az ösztönzőbb szénprémium
rendszert. Eljuttatta a i;zak• 
szervezet a javaslatát a leg
felsőbb szervekhez a balesetet 
szenvedettek és a foglalkozás
ból kifolyólag megrokkantak 
helyzetén való javítás érdeké
ben is. Sajnos a tervek nagy
részének végrehajtását az el• 
lenforradalom elodázta. De a 
kezdeményezés minden eset
ben azt mutatta, hogy a szak· 
szervezetnek időről időre meg
voltak a tervei a dolgozók 
élet- és munkakörülményei
nek javítására. Nem a szak
szervezeti vezetők, aktivisták 
hozzáállásán múlott, hogy eré
lyes határozott fellépésük 
gyakorta nem járt eredmény
nyel. 

TÖBB MILLIO FORINT 

MUNKA VÉDELEMRE 

Kik igényelhetik a felvételt 
a nevelőintézetekbe 

A szakszervezet következe
tesen harcolt, hogy a vasút 
korszerűtlen üzemeinek szo-

opera, illetve balett kerül be- Horváth Ferenc 
Négy évtizede 

A MAV Hivatalos Lap (19'(0 
március 14) 11. számában 
megjelent a MAV Nevelőott
honokba 1970/71-es tanévre 
történő felivételi hirdetmény. 
A középtskolába jelentkező ta
nulóknál a pályázat beküldé
si határideje: 1910 május 15. 

oolit. Azt tapasztaljuk, hogy a 
szolgálati fónöloségek elmu
lasztották a dolgozók tájékoz
tatását, mert a határidő le
járta után is érkeznek be fel
vételi kérelmek. Sajnos az,on. 
ban ezek az utólagos .kérel
mek nem az előírt forma
nyomtatváJllyon, hanem levél
ben érkeznek és nem tana,!. 
maZ'Zálk a felvétel elbírá,lás,á,. 
hoz szükséges adatoka.t. 

egyedülálló MAV dolgozóh 
gyermekei (özvegyek, el
váltak. leányanyák.) To
vábbá, ha mindkét szülő 
forduló- vagy utazószolgá. 
latot teljesít és a gyermek 
g011.dozása csak nevelőott
honi elhelyezéssel oldható 
meg. (E tényről a szolgála
ti fónök i�olását csatol
ni kell.) 

A buda i önkéntes ezred 
ha rcosa vol t  

Ismeretségünk 1947 tavaszán 
kezdődött. ő máJ: öreg vasutas 
volt, én csak néhány hónapos 
kezdő. Hozzá ooztottak be. ő 
szerettette meg velem a vas
utat. Fegyelemre, rendre taní
tott. Ezért igyekeztem megis
merni Tóth Istvánt, aki 1945 
februárjában mint a budai 
önkéntes ezred harcosa vett 
részt fővárosunk felszabadítá
sában. 

A felszabadulás után Dom
bóvár állomáson jelentkezett 
szolgálatra - majd Komlóra 
került. ő is, mint sokan má
sok, élt a lehetőséggel, dolgo
zott, tanult, szakvizsgákat tett. 

Felfigyeltek rá. Pártiskolára 
küldték, majd függetlenített 
szb-titkár lett. Jelenleg Komló 
állomás párttitkára és egyben 
rakodási főnöke. 1953-ban ér• 
demes vasutas és kiváló dol
gozó, 1961-ben Komló város 
alapításának 10, évfordulója 
alkalmából Munka érdemérem 
kitüntetést kapott. De büszke 
tulajdonosa a Felszabadulási 
Érdeméremnek is. 

Jó egés�get, hosszú életet 
kívánunk Pista bácsinak! 

Szilvási József 
Komló Városi Pártbizottság 
prop. és műv. oszt. vezetóje 

Nyílt levél egy kartársnóhöz! 
A rákos-rendezói sorompó mellett pillantottam meg. 

Magas, vékony alakján jól állt a nyári egyenruha. Tö
rékeny, érzékeny kis assz011.yt láttam magában. Néhány 
perc múlva, amikor valósággal beviharzott a rákosren
dezőt feladási raktár irodájába, megváltozott a vélemé
nyem. 

A keresett személy nem volt ott, s ezért törékeny ter
metével, jól fésült hajával és csinos arcával ellentétben 
egy régi őrmestert is túllicitálva káromkodni kezdett. 

Osszenézti.ink . • .  Sn azt hittem, hogy „oda tartozik", 
ezért e nagy közvetlenség. Késóbb kiderült, hogy az ál
lomás egyik kocsifelírója. 

Engedje meg, hogy lebeszéljem erról a lassan diva
tossá váló, durva hanghordozás-ró!. A nő maradj= meg 
nőnek. Ne legyen ugyan mimózalelkű nebáncsvirág, de 
durva, huszárőrmester sem! 

Udvözli: 
- Iyt -

a vasút szolgálatában 
SZABADKA MELLETT egy 

pályaőrt lakásban született 
Petrich Júlia. Mérgespusztán 
a vonat sem állt meg, és Sán
dorpusztán sem, ahová később 
költözött a család. A vasutas
élethez mégis fiatalon kedvet 
kapott. 

- Mondják is rám, hogy 
óvodás korom óta vasutas va
gyok. Valóban van benne va
lami. De én mégis inkább azért 
vallom magam vasutasnak, 
mert negyven évig dolgoztam 
a vasuta5ok közösségében. 

Petrich Júlia „furcsa'• vas
utas. Sohasem öltözött vas
utas-egyenruhába, és a vasúti 
munkát is a nyomdában kezd
te. A szabadkai vasutasnyom
dában szabadult 1930. októbe1' 
21-én. 1941-ben költözött Bu
dapestre, ahogy mondja - ha
zajöttem Magyarországra, ahol 
a rokonaim s mindenkim volt. 

- Gyerekkoromban is sze• 
rettem a fegyelmet és a fe
gyelmezett munkát. A vasút 
olyan terület, ahol ezekre a 
tulajdonságokra szükség van. 

Petrich Júlia a vasútnál töl.. 
tött 40 éve alatt ilyen szellem
ben tevékenykedett. Vezetői 
megbfzhattak pontosságaban, 
munkáját mindig hivatástu
dattal látta el. Akko-r is, ami
kor bérelszámoló volt, akkor 
is, amikor a vasutasok nyug
díjügyeit intézte, s akkor is, 
amikor az áruszállítás szerve• 
zésével foglalkozott. Most a 
Guszev utcai számviteli fó
nökség szúk irodájában mo
soJyogva mondja :  

- Nem csalódtam a vasút
ban. Ha újból kezdhetném az 
életem, akkor is ide jönnék 
dolgozni, pedig jól tudom, 
vannak ennél sokkal jobbam 
fizető vállalatok is. A vastttaS
ság azonban. s én nem érzem 

Az óvodáskorú és általános 
iskolába járó gyermekek pá
Jyázati kérelmének beküldési 
határideje: 1970. jú,nius 15. 

Felvételre igényjogosultak 
(4-től 6 éves korukig) az óvo
dás, az iskolaköteles korú 
gyógypedagógiai oktatásra 
nem szoruló, orvosilag egész.. 
séges.nek minősülő és közössé
gi nevelésre aBmlmas gyere
kek közül: 

l. Az elhalt MÁV dolgo
zó árvái (mindloét szi.ilő el
halt). Árvának minósül
nek azok a félárvák is, 
akiknek éló szülóje mun
kaképtelen, gyógyíthatat
lan beteg. (E tényról ható
sági orvosi bizonyítványt 
keU csatolni.) 

2. Az elhalt MÁV dolgo
zók félárvái (ha élő szülő
je dolgozik). 

3. Az utazó, vagy for-
dulószolgálatot teljesítő, 

4. Azoknak a MÁV dol
gozóknak gyermekei, akik
nek lakóhelyén nincs olyan 
iskola, amelybe a gyermek 
jár, vagy járhatna, illetve 
általános iskolásoknál, ha 
az iskolába naponta törté
nó bejárás következtében 11 
szükséges t.anulási és pihe
nési idók nem biztosítha
tók. ( A fenti tányeket 11 
szolgálati fónök igazolja..) 

Tájékoztatásul közöljük az 
általános i1;kolás korú MAV 
nevelőotthonokat: 

Kőszeg: óvodáskorú gyer
mekek, fiú-Iá.ny, 4-6 éves 
kortit Altalános isikola I-VIII 
os1':tályos fiú. 

Répceszent,,,ayörgy: Altal!á
nos iskola V-VIII. osztályos 
fiú. 

Bodrogolaszi: Altalános is
kola V-VIII. osztályos fiú és 
I. osm:ályos fiú. 

Kaposvár: AltaiáJlloo isikola 
I-VIII. OS7Jtályos leány. 

Kérjük a szakszervezet! 
tisztségviselőket, hogy tájé
koztassák fenti lehetőségről 
dolgozótársaikat, illetve árvák. 
félárvák esetében volt dolgo
zótársaik családját. 

A fiatal lány nem félt or
szágot változtatni, a vasúttól 
azonban nem vált meg. A bu
dai leszámolóban folytatta a 
munkát. 1949-ben a politikai 
osztályra került. S 1952-ig ott 
dolgozott. A számviteli főnök
ségen 1957 óta ül az íróasztal
nál, intézi a vasutasok ügyeit. 

szólamnak, nagy család. Jó r-----------------------érzés közéjük tartozni. 

P. R 

- Nem vettem részt soha a 
forgalomban, de a vasutasok 
ügyeinek intézésével magam is 
vasutassá váltam. Negyven év 
egy munkahelyen sokat jelent. 
Egy kicsit szemléletet is for
mál. 

- 'És hogyan formálta az 
önét? 

Mti:G EGY 8V VAN A 
NYUGDlJIG. Petrtch Júlia 
már tanítja az utódjait. Élet
erejét, munkaszeretetét látva 
azonban úgy tűnik, a 40 éves 
vasúti szolgálat után - ha 
megérdemelt is - még nem 
időszerű a nyugalomba vonu
lás. Szemléletére, tapasztala
taira, munkájára még szükség 
lehet. 

Két hónap U l i anovszkban 
A KISZ Központi Bizottsága 

szervezésében 1970 március l 
és április 28 között magyar fi
atalokból álló épftőbrtgád vett 
részt Uljanovszkban Cenin
emlékhelyek építésén. A vas
utas fiatalokat Hajdú-Bihar 
megyéból Szarvaa István, a 

Debreceni 1!:p!tési Főnőkség 
kóművese, a KISZ Végrehaj
tó Bizottságának tagja képvi
selte. Munkáját Uljanovs2lk
ba n is a szorgaJ om és le1k:ese-
dés jellemezte. 

B. Tóth József 
Debrecen 
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Epül a Déli - készen áll a Déli -
A Déli-pályaudvar a Bala

ton kapuja. Ha kisüt a nap és 
felmelegszik a Balaton vize, 
százezrek utaznak üdülni, ví
kendezni s legtöbbjük a Déli
pályaudvaron száll vonatra. 
Hogyan bonyolítja majd le a 
várhatóan növekvő forgalmat 
a pályaudvar, hiszen jelenleg 
a kőművesek dolgoznak a fa
lakon és az átépítés, korszerű
sítés következtében a vágány
hálózat is bizon)·os mértékig 
leszűkült. 

Rövidebb vágányok 

Január elsejével az I., II-es 
vágány rövidebb lett. Az üveg
csarnok fől<!!pcsójét lebontot
ták s így az alagsori pénztá
rak feie megszűnt, ugyanis 
ezen a részen építik a föld
alatti feljáró lépcsőjét. A 
vasutasok most ezen a terü.. 
leten a légkal.apácsok zaja, a 
por, piszok miatt nehéz mun
kakörülmények között dolgoz
nak. Mégsem panaszkodnak, 
hiszen a Déli-pályaudvaron 
mindenki jól tudja mi épül és 
l!lÍért létesül. 

- A műszaki konferencia 
után a dolgozókkal is meg
beszéltük a Déli-pályaudvar 
átépítksi terveit és részletez
tük a várható gondokat, 
mondja Török István párt
titkár. 

Borlai Jenó áUomásfőnök
lielyettes pedig arról számol 
be, hogy az említett két rö
videbb vágány miatt átcserél
ték a pályaudvaron a felál
lítási rendet és pontosan ki
dolgo1Jták a szerel.vények 
mozgatási, kiállítási prog
ramjm. 

- Az átépítés nehézségei 
ellenére több vonatot kell út
ra bocsátanunk idén az üdü.
lésj szezonban, mint tavaly. 

Gyarapodtak a vonatok, 
csökkent a tárolási lehet&.ég. 
A kéttengelyes :kocsik helyett 
négytengelyesek közlekednek 
s ezek 15 helyett 24 méter 
hosszúak. Nagy szükség volt 
tehát a menetrend úgy-n,eve-
1:ett „forgatókönyvének" el
készítésére, amely most már 
tzZt is tartalmazza, mely s:ze
relvény mely kocsijatt hol tá

rolják, milyen szerelvénybe 
sorolják, s mikor. A napra 
kész program tarta1= a 
hétvégi nagyobb igényekhez 
szükséges plusz ikocsikat, s 
azt is, hogyan jutna,k vissza 
ezek a kocsik a Déli-pályaud
varra. 

Az idei forgalomra jellem
ző, hogy május 31-től 5.40 órá
tól 8 óráig hatpercenként in
dulnak vonatok az üdülőtele.. 
pekre. Vasárnap 5.50 és 7.35 
óra között tizenkét vonatot 
kelJ betolatni a vágányokra, 
hét vonat érkezik és tizenllét 
indul. 

Mindez azt jelenti, hogy a 

Déli-pályaudvar ,vasutasainak 
másodpercnyi pontossággal 
kell végezniök munkájukat, 
különben felmérhetetlen za
varok támadnak a forgalom
ban. 

Korszeríísítés - szociális 
létesítmények 

A szombathelyi igazgatóság 317 millió forintos 
beruházási programjából 

A vasút modernizálásának 
alapelveit tükrözi a szombat
helyi igazgatóság idei beruhá
zási programja, amely 317 
millió .forint összegű. Tavaly a 
vontató járművek 28 százalé
ka Diesel-mozdony, illetve 
motorkocsi volt, s a szállítási 
feladatok 37 százalékát már 
erek végezték. Az !idén a gőz
mozdonyok aránya 59,7 szá
zalékra csökken. Hamarosan 
öt darab 600 lóerós mozdonyt 
szereznek be, s a személyvo-
11atokra is kiterjesztik a Die
se!..vontatást Budapest-Szom
bathely, valamint Tapolca
Budapest között. Mindez nagy 
felkészültséget kíván. Fokoza
tosan megszűnnek a fűtőhá
zak, s ezeket Diesel-vontatásl 
telepekké alakítják át Szom
bathelyen, Celldömölkön és 
Tapolcán. Zalaegerszegen és 
Veszprémben kirendeltségek 
működnek majd. 

A szombathelyi vontatási 
telep korszerűsítési tervei ké
szülnek, kivitelezését - az ál
lomás rekonstrukciós terveihez 
igazodva - 1972-73-ban kez
dik. Az egész hálózat teljes 
dieselesitése 1980-ra várható. 

A nagyraksúlyú szerelvénye
ket vontató dieselek csak kel
lő teherbírású pályákon közle-

kedhetnek, amelyek felújítá
sára is jelentős összeg jut. 
Folytatódílc a Porpác-He
gyeshalom közti vonal építése, 
előrehaladt Szabadbattyán
Tapolca-Keszthely vonal fel
újítása is (még az idén elér
nek Tapolcára a pályaépítők). 
Új felvételi épületet kap Ba
latonfüred, ötvös, Batyk. Fel
újítják az ukk-rédicsi vona
lat. A költtségvetésben számos 
hídkorszerúsítés is szerepeL 
Elvetették a Szombathely
Nagykanizsa vonalon a hétki
lométeres oszkói alagút építé
sének tervét. Az új döntést 
gazdasági számí.t40k tették 
lehetővé. Kétezer lóerős Die
sel-mozdonyok belépésével a 
Vasvár és Pácsony közötti 
emelkedőn is megoldódik a 
gyorsabb, gazdaságosabb vo
nattovábbítás. 

A végleges megoldás tehát: 
átépítik a legkritikusabb tíz
kilométeres szakaszt és Oszkó 
állomását. Csekély eltéréssel 
a jelenlegi nyomvonalon ha
lad a pálya, de jóval nagyobb 
teherbírású lesz. 

A menetidők lerövidülése, a 
gyorsaság, fokozottabb bizton
ságot követel. Tovább gya.. 
rar,si:ilc az a1ttomatikus és 
mechanikU,S berendezések szá-

ma. Celldömölk és S:!lékesfe
hérvár között szigetelt pályán 
haladnak majd a vonatok. 
l\findkét állomáson dominó
rendszerű berendezéseket sze
relnek fel, Pápa-Kisbér vo
nal biztosító berendezést kap. 

Az idei beruházási program 
srerint a szombathelyi szertár 
öreg épületei mellé modern 
villanyszerelő műhely és 800 
személyes szociális létesít
mény kerül. A tapolcai vas
utas dolgozók körülményeit 
is javítja majd a 650 férőhe
lyes öltözö-fürdő, amelynek 
költsége szintén az 1970. évi 
beruházási összegek között 
szerepel. Májusban Szombat
helyen a vonatkísérők lakta
nyája mellett megkezdik egy 
háromszintes lakóház alapjai
nak ásását, amelyet 12 lakás
ra terveznek. (Ezenkívül a2 
igazgatóság több lakást vásá
rol a Szombathelyi Városi Ta
nácstól). 

Most folyik a balatonfüredi 
és a hévízi gyógyház beruhá
zási programjának elQkészíté
se. Az előiránywtit összeg 30 
millió forint. 

A távolabbi tervek között 
kiemelkedő a szombathelyi 
vasútállomás rekonstrukciója: 
a Vasúttervező Intézet hely
színi bejárása már megtör
tént, jelenleg a tanulmfnyter
vek ké!zülnek. Impozáns, új 
állomásépület fogadja majd 
a Szombathelyre érkező uta
sokat, és szigetperonos, alul
járós pályaudvarra futna:: be 
a vonatok. A kivitelezési ter
vek, dokumentációk teljes ki
dolgozására a negyedik ötéves 
tervben kerül sor. 

Horváth Anita 

A nagyatádiak jól vizsgáznak 
Búcsu a „faköpenytől" • Ahol nem gond az utánpótlás 

A községből város lesz• Hivatástudattal, hűséggel 

„Vadászlak" az állomáson 

- A tervezettnél jóval töb
bet, 160 millió forint értékű 
munkát végeztünk. üzemi 
eredményünk meghaladta a 16 
millió forintot. Kiemelendő, 
hogy termelékenységünk hét 
százalékkal növekedett 1969-
ben. 

- Mi tette ezt lehetővé? 
úgy tudjuk, Celldömölkön is 
gond a létszám biztosítása ..• 

- Valóban így van. Nálunk 
is elkelne egy kis erősítés. Ta
valy is tudtuk, hogy erre nem 
sok kilátásunk lehet, a műsza
ki fejlesztésben igyelceztünk 
megtalálni a kapacitás növe
lésének lehetőségeit. Nagyon 
sokat köszönhetünk annak, 
hogy tavaly munkábaállt ná
lunk a felépítményi géplánc -
mondta a főmérnök. - A por
pác-hegyeshalmi vonal fel
újítását már a gépek segítet
ték. !gy Bősárkánytól Moson
si:entjánosig 15 kilométeres 
szakaszon vége:ztük el az át
építést. Az idén folytatjuk a 
rekonstrukciót ezen a vonalon L. J. 

a kitüntetés magasabb fakoiza
táért vensenyez. 

Egymast segitve . .• 

A további feladatokra való 
felkészüléshez tart,o,zntt a má
jus közepén lezajlott ldószakos 
forgalmi vizsga is. Nem vélet
len, hogy a nagyatádiak -
szinte lóvétel nélkül - mmd
nyáJan jó osztályzatot klaptalk. 
Igaz, a létszámnak jóval több 
mint a fele kitüntetett, kiválló 
do�zó. Ehhez !llóen, a viz.sgát 
megelőző napokban, önlként, a11. 
előre megbes-z.élt ld5beosztás 
szerint, az egész ST,etnél,'7.et 
közösen vette át a wz:s.g:a anya,. 
gát. 

- Ha egymást becsüljük és 
támogatjuk, kevesebb gondot 
okoz az utánpótlás - jegyzi 
meg Kovács János roiktárnok, 
az állomás legidősebb do�zó
ja. - Nekünk legalábbis nincs 
ilyen �ndpnk. Káplár József 
váltóórnek például WlSeSlZter
gá,lyos a szakmája. Csábírottált 
már többször Is máshová, ma
gasabb bérrel. de határozottan 
kijelentette, hogy a vasutat 
fel nem cseréli, mert SZJe<reti a 
hivatását. 

- S ki áll be Horváth Tibor 
forgalmi swlgálattevő helyére, 
ha hamarosan elmegy tiszti 
tanfolyamra? Mert hallottunlk 
errnl. 

- Orma:i György leadási 
pénztára! Péter fia. Túl van 
már az önáll6s!t6 vizsgán •.• 
őt is ügyes vasutasnak nevel
te az apja. 

K. J. 
és úgy tervezzük, hogy a gép- r-------------------------
lánc segítségével 30 kilométert 
haladunk. 

A géplánc, amit most már 
a főnökség saját géptelepe 
üzemeltet, naponta 504 méter 
új vágányt fektet. Ezzel az 
egy vágányfolyóméterre jutó 
építéd időt 25-30 óráról 
13-16 órára silcerült csökken
teni. Bizonyos, hogy a géplánc 
Szabó József felépítményes fő
művezető irányításával, - aki 
a tavalyi munkáért miniszteri 
dicséretben részesült, - be
váltja a hozzá fűzött reménye
ket. 

Alaposabb kocsivizsgálatot 
Az utóbbi időben Curtici 

határállomáson 59 esetben kel
lett gyorsvonatokból javítás 
miatt 46 MA V és 13 idegen 
kocsit kisorozni. A 6604-es szá
mú W!ener Walzernél 13 ko
csit gőzfűtés! (gőzfű tési fő
vezeték törött, repedt) 7 ko
cs! t világítási (akkumulátorok 
kimerültek, zárlatosak), 10 
kocsit pedig egyéb okok miatt 
kellett kisoroznl. A kocsik 
nagy részét Hegyeshalom ál� 

lomáson vették át. A 6608-as 
Orient Expressznél 10 kocsi 
gőzfűtési, 9 kocsi világítási, 7 
kocsi pedig egyéb okok miatt 
vált üzemképtelen"lé. 

Jó lenne, ha a határ- és vo
natösszeállító állomá.sokon -
Budapest Keleti pályaudvaron 

gondosabban ,_,izsgálnák 
meg a nemzetközi gyorsvuna
tokban futó kocsikat. 

Pacz József 
Curtlcl 
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,Ismét ölt az alkohol 
FELELŐTLEN ÁLDOZATOK - FELELÓTUN IVÓCIMBORÁK 

Lapunk hasábjain több esetben beszámoltunk azokról a 
tra,;édiákról, amelyek alkoholfogyasztás hatására kö,·etkez
tek be. Arra is (cllúvtuk a figyelmet, hogy már kismértékü 
alkoholfogyasztás is kedvezőtlenül befolyásolja az idegrend
szer egyensúlyi állapotát. Az alkoholos be(olyá,mltság alatt 
álló ember idegrendszere káros hatás alatt áll, s a különböző 
reflexeket, mini a cselekvést, a mozgást. az érzékelést, a fi
gyelmet, a gondolkodást - intenzíven gátolja. 

Sajnos, nem mindenütt veszik tudomásul az alkohol pusz
tító, bénító hatását - s mint azt az alábbi esetek is bizo
nyítják - a felelötlen ivászat újabb áldozatot követelt. 

1970. március 22-én, 14 óra
kor a Fényeslitke állomás 
létszámába tartozó B. A. rak
tárnok azt a megbízást kapta, 
hogy 4 rakományignító mun
kással a MAV 01-55 147 
0071-3 számú fedett kocsi
ból a kartonba csomagolt, 0,7 
literes konyakokat a raktári 
vágányra beállított másik fe
dett kocsiba rakják át, mert 
az említett kocsinál a kocsi
vizsgálók műszaki hibát ész
leltek. 

Kecskére e káposztát .. 

nyerte volna - meghalt. A 
halál oka : fulladás. Az elhalt 
8 gyermelc apja, ebből 6 gye
rek cs?Jádi póUékra jogosult. 

Az ügy kapcsán hat személy 
ellen fegyelmi eljárás indult. 

C. J. záhon_;i gépkisérő ha
lálos kimenetelű balesete is 
több vonatkozasban hasonló 
az előző esethez. 

e. J. gépkísérő 1970. ja
nuár 30-:'.in, a hajnali órák
ban a várócsarnokban hét 
munkatársával együtt meg
ismerkedett egy utassal, aki 
pálinkával kínálta óket. 5 óra 
körül az alagsorban levő öl-

Az állomásfőnök F. I. vas- tözőhelyiségbe távozott. Há.
útőrt megbízta azzal : őrköd- rom tanti vallomása szei·int, 
jön az átrakásnál, nehogy ekkor már nagyon ittas volt, 
dézsmálás történjen. Nem.sokára elhagyta a helyi-

A balesetvizsgálat során séget, s a külső-ajtó előtt nagy 
megállapítottálc, hogy F. l. zuhanással a folyosó köveze-
1:a.sútőr, amikor már a rako- tén elvágódott. Az egyik ta
mány felét a másik kocsiba nú, G. L. kazánfűtő felsegí
átrakták, olyan ka1·toncsoma- tette, s egy szénkupacra íek
got talált, amely a s.zállítás tette azzal, hogy majd kijóz:1-
a!att megsérült. Ezt rövid idő- nodik. A tanúk egyideig fi
re félre tette, majd a benne gyelték, később magára hagy
levő konyakosüveget megbon- ták. Bár a tanúk nem fogyasz
totta, abból a raktárnokot, az tottak szeszesitalt, C. J. itas
átrakást végző dolgozókat ságát nem jelentették a szol
megkínálta, s ő maga is ivott. gálati főnöknek. Végül úgy 
Később még négy üveget tett döntöttek, hogy C. J.-t kivi
félre, s az ivást is folytatták. szik a fürdőbe és értesítik a 

Közben annyira lerészege- feleségét. Ez meg is történt, 
dett, hogy a kocsiban lefe- .s ezzel egyidejűleg orvost is 
küdt, 19 órakor - a munka hívtak, alti kórházba szállít
végeztével - az „ivótársak" tatta. C. J.-n agyműtétet haj
otthagyták anélkül, hogy az tottak végre, aki anélkül, 
esetet az állomás.főnöknek hogy az eszméletét vissza
vagy a forgalmi szolgálatte- nyerte volna, február 2-án 8 
vőnek jelentették volna órakor, a kisvárdai kórházban 

B. A. raktárnok 19 óra 30 meghalt. 

'Mindkét halálos baleset
nek számos közös voná
sa van. A balesetnek szolgálat 
közben történt túlzott alko
hol fogyasztás miatt követ
keztek be. Annak, hogy ezek 
bekövetkeztek, oka az is, hogy 
az Altalónos Balesetei
hárító és Egészségvédő óvó
rendszabály 3,2 pontjában 
a vezetőkre vonatkozó elö-
iTások maradéktalan be-
ta,·tása nem érvényesült. 
vagyis az, hogy a munkát irá
nyító vezető, az irányítása alá 
tartozó munkahelyen 1.öteles 
Tendsze-resen ellenőrizni, a 
munlwhelyi rend és fegyelem 
betartását. Ha az ellenőrzés 
rendszeres, akkor az ilyen fe
gyelemsértések feltétlen tu
C:omására kell, hogy jussanak. 
A '1.l\ISZ előírása szerint az 
ellenőrzés gyakoriságát és 
módját a VMSZ függelékben 
kell rögzíteni. 

Fokozottabb 
ellenőrzést 

:Mindkét esetben nemcsak 
az elhaltak, hanem azok 
munkatársai is részt vettek az 
italozásban és amikor az el
haltak cselekvőképtelen álla
potba kerültek. az „ivótár53k" 
magukra hagyták őket. Ha 
időben felfedik az eseményt, 
talán az 01·vosi beavat.1<cozás 
megmenthette volna mind a 
két vasutast. A tanúk kihall
gatásuk során úgy vallottak: 
azért nem jelentették az ese
tet, mert menteni al,arták az 
Illetőket a súlyos felelősség
revonástól. A valóság az, hogy 
maguk is féltek a fegyelmi
tói, nem merték vállalni tet
tük következményét. Végső 
soron - jogilag - a cserben
hagyás ténye következett be, 
de emberileg . . .  ? ! 

Messzetr.enően érvényesül
ni kell a társadalmi összefo
gásnak, az egymás iránt ér
zett felelősségnek, becsület
nek. Ismételten erre hívjuk 
fel valamennyi dolgozó, gaz
dasági vezető, mozgalmi szer
vek tisztségviseLőinek figyel
mét. 

T, J. 

perckor - amikor a swlgála- A halál oka: agyrázkódás, 
tot B. I. raktámoknak ittas agyzúzódás, kemény agybu
állapotban átadta - azt kö- rok fölötti vérzés, mely az 
zölte, hogy az I. vágányon egy elesés következménye volt. kocsit átraktak és F. I. \•asút- Az elhalt 1 gyermek apja. 
őr az üre.s kocsiban fekszik, Ot személy ellen fegyelmi el
a!tit majd 20 óra 45 perckor járás indult. kelt.sen fel, hogy az 1719 szá-

-------------------------mú vonattal haza tudjon utaz.. -
ni. 

B. 1. t'aktárnok sem elődje 
tttasságáról, sem pedig a hal
lottakról nem tett jelentést 
szolgálati vezetőjének. Az 
esetről csak akkor értesítette 
a forgalmi szolgálattevőt, 
amikor 20 óra 45 perckor esz
méletlen allapotban találta F. 
L-t. 

A halát oka - fuDadás 

A forgalmi szolgálattevő 
azonnal telefonált Kisvárdá
ra a mentőkért, akik 21 óra 
10 perckor megérkeztek és 
F. I.-t elszállították. 21 óra 30 
perckor azonban F. I. - anél
kül, hogy eszméletét vissza-

A megye legjobbjai között 
Swlnok állomás az 1969. évi 

munkája alapján elnyerte a 
megyei pártbizottság, a tanács, 
a KISZ végrehajtó bizottsága 
és a szakszervezetek megyei 
tanácsa vándorzászlajál 

Az átadási ünnepsé11en Né
meth Müiály állomásfőnök 
tartott beszámol,ót. Beszélt a 
gazdasági eredményekről és a 
megvalósításra váró feladatok
ról. Hangsúlyozta, hogy az 
eredményeket döntően befo
lyásolta a kiszélesedett rnun
ikaverseny mozgalom. A ten:e-

ket ez évben iS élüzem szin
ten igyekeznelc teljesíteni kü
lönös tekintettel az MSZMP 
X. kongresszusára. A beszá
moló után Sipos Károiy, a vá
rosi pártbizottság első titkára 
adta át a vándorzászlót és az 
elismerő oklevelet. Az ün
nepség keretében 32 szocialis
ta brigád 281 tagja kapta meg 
a különböző elismerő jelvé
nyeket, brigádkitüntetéseket. 

Szép Ferene 
Szolnok 

Válasz a MÁV 1969/70. évi 
kollektív szerződését inódosító függelék 
vitája során elhangzott javaslatokra 

Javaslat : az éjszakai pótlék 
kiszámításának az alapja ne az 
alapbér, ha-nem az áilagkereset 
legyen. 

VALASZ : Atlagosan el
fogadott szabály, hogy a 
5zázalékas mértékű bérpót
lékot (éjszakai pótlék, túl
órapótlék) a dolgozó sze
mélyi órabére (alapbére) 
után kell számítani. Nem i1S 
volna helyes a bérpótlék 
mértékét az átlagkereset 
százalékában meghatároz:ü, 
mert az átlagkeresetbe a 
bérpótlékok is be<;zámíta
nak, s ha az átlagkereset 
lenne a bérpótlék (pl. éj
szakai pótlék) alapja, a pót
lékot is pótlékolnánk. Ez 
pedig azt eredményezné, 
hogy a dolgozó átlagkerese
te azonos teljesítmény mel
lett i1S állandóan emelked
ne, ezért a java1Slat nem Ya
lósítható meg. 

Javaslat: az éjszakai pótlék 
minden dolgozónál azonos ösz
szegű legyen. 

V ALASZ: Az éjszaka! 
pótlék mértékét a Hi
vatalos Lap 1967. ev1 
számában a Munka 
Törvénykönyvével és v,eg
rehajtási rendel�teivel 
eizységes szerkezetbe fog
lalt 6119G7. munkaü�yi 
miniszteri rendelet 2. §-a 
szabályozza. (Közölve a 
Vasúti dolgozókra vonatko
zó munkaügyi jog1Szabály
gyújtemény 34. oldalán is.) 

Ez a szabály kimondja, 
hogy az éj1Szakai pótlék 
mértéke : 10 százalék. Egy
úttal a rendelet felhatalma
zást ad arra. hogy a Kol
lektív Szerződés - különö
sen huzamo,;.abb időn át 
végzett éjszakai munka ese
tére - ennél mag.alS!lhb 
mértékű éjszakai pótlékot is 
megállapítson. Ennelc alap� 
ján rendelkezett a Kollek
trv Szerződés a 26. § {l) be
kezdésében oly fonnán, 
hogy a 6 napnál folyamato
san hosszabb id5n át vég
zett éjszakai munka e<1etén 
az éjszakai pótlék mértéke 
az első naptól kezdve az 
ala o bér 20 5zá7..alékn. 

Külön rendelkezett a 
Kollektív Szerződés az uta
z6személyzetre és a fordu
lószolgfilat szerint foglalkoz
tatott dolgozókra. Ezekre a 
dolgozókra u�anis nem az 
alapbér százalékában, ha
nem egy meghatároz.ott 
összegben határozta meg a 
pótlék mértékét, éspedii? a 
melléh.,ronal.akon éis7.akán
ként (8 óra) 16 Ft-ba.TJ., a 

fővonalakon, valamint a B. 
I. jelzésű melléh.--vonalak II. 
csoportú állomásain stb. (1. 
Koll. Szerz. 26. § 2/a pont) 
éjszakánként 20 Ft-ban, az 
utazóEzemélyzetnél órán
ként 2,50 forintban. 

A 12/24 órás fordulószol
gálat 5zerint foglalkoztatott 
dolgozóknál is folyamatban 
van a mu1,Jraidó-csökkenté
se. Egyes helyeken közbe
váltás útjá.TJ, másutt az éj
szakai swlgálat megszaJd
t[tsával igyekeznek a mun
kaidőt csökkeni.eni. A?'. éj
szakai swlgálat megszakí
tására - nyilvánvalóan -
a mellékvonali állomáso
kon kerülhet sor, ahol nincs 
fel tétlenül szük.-ség arra, 
hogy a dolgozó e;rfsz éjsza
ka szolgálatot teljesítsen. 
Pl. a forgalnú 67..olgálatte
i;ó 23 órakor befejezi a 
munkát, mí:? a másik for
galmi szolgálattevő 5 óra
kor kezdi a szolgálatot. Eb
ben az esetben éjszakai 
pótlék csak a munkában 
töltött éj.szakai órákra j:'r. 
vagyis a 22-tól 23-lg és 5-
től 6 óráig terjedő egy-egy 
órára 2-2 forint. 

Félreértések elkeri.ilése 
végett közöljük, hogy a 
meghatározott összegben 
megfülapított éls?:'.lkai pót
lék nem fizethető azolrn:ik, 
altik az éjszakai pótlék fel
emelése előtt (l!);O. március 
U is az alapbér százalé
kában kapták az éjszakai 
pótlékot (pl. gépjárműveze
tők vúg.:'my[?éokocsiveze
tó¼ az állandó nappalos 
munkáltatási rend 57.erint 
foglalkoztatott többi dolgo
zó.) 

A Kollektív Szerződés 
hatálya nem terjed ld a 
költ.•,i,gvet&;ből l(azdállrndó 
intézményekre (pl. egász
sé�ügyi intézmények, neve
lőintézetek), ezért itt fordu
ló.szolgálat szerint foglal
Jrnztatott dol�zók is csak a 
87.á:r.alé.1<:os mértékű éjszokru 
pótlékot kaphatják. 

.Javaslat: A kiutazó köZ1Jonli 
tlolgozók, ha az é.is7.a.kai ót'ák
ban tényleges munkát ,·égez
nek, továbbá. a vizsgáló föka
lanzok Is részesüljenek é.isza
lrai pótlékban, a.z éiszak:il 
ü,::veletre is fizessenek éjszakai 
pótlékot. 

VÁLASZ: A k!uta7..6 köz
ponti dolgozókat éjsül31rni 
pótlék (10%) megilleti, az 
utazással eltöltött idő azon
ban nem tekinthető mun
kaidőnek. 

A vizsgáló fókala11zok q 
MA V munkaköri bértábla
zat szerint a forgalmi uta
zók állománycsoportjába 
tartoznak, tehát részükre is 
az éjszakai szolgálat tarta
mára (22 és 6 óra kÖZÖtti 
időre) óránként 2,50 Ft éj
szakai pótlékot kell folyó
sítani. 

Az éj1Szakai pótlék az éj
szakai órák alatt munkával 
töltött időre jár. Az ügyele
ti szolgálat alatt a dolgozó 
nincs álbndó munkára kö
telezv.:!. Ez alatt nem is vé
gez intenzív munkát, éppen 
ezért a díjazás 5zempontjá
ból is a munkahelyi l,ésren
léttel esik egy tekintet alá; 

az ügyeleti szolgálat tar
tamára mindezekre tekin
tettel éjszakai pótlék nem 
fizethető. 

Javaslat: a negyedév folya
mán felmerült túlóráért a sza
b:tdidút a negyedévet követö 
hónap végéig lehessen kiadnL 

V ALASZ: A javaslat s-ze
ri nt a túlmunkáért járó el
lenJrtéket (szabadidő, Yagy 
díjazálS) a dolgozó nagyon 
későn kapta volna meg. PL 
a májusban teljesített túl
ór.1ért a javaslat szerint jú
liu.-; vé�éig lehetne 5zabad
időt kiadni, IS ha eddig a 
szabadidőt nem tudják kl
adni, al,kor augusztusban 
kellene CISak e díjazást fi
zetni. 

A szabályozás szerint \'l-
5zont a májusban felmerült 
túlmunkáért járó ellenérté
ket június végével rendez
ni kell. Ha a túlmunkáért 
járó 5zabadidót június vé
géig nem adták ki, akkor a 
díjat a júniusi zárlizetéskor 
lti kell fizetni. A negyedév 
végén a túlmunkáért járó 
ellenértéket abban az eset
ben is rendezni kell, ha a 
túlmunka a negyedév utol� 
só hónapjában merült íeL 

Az ismertetett eljárás 
azokra a dolgozókra vonat
kozik, akikre a Kollektív 
Szerződés 23. § (2) bekezdé. 
se értelmében negyedéves 
munkaidőkeretet kell meg
állapítani. A többi dolgo
zóra vonat.lrnzóan az a sza
bály, hogy a túlmunkáért 
járó szabadidőt a túlmun
kavégzést követő hónap Yé
géig kell kiadni. 

A java1Slat a dolgozókra 
nézve sérelmes lett volna, 
ezért nem volt elfogadható. 
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Útiraj.; 

Kijev fel,ett szállunk. A TU 104.es fedkl
zetéről hatalmas „tengernek" tűnik a brian,sz
ki erdő. Moszkvához közeledünik. Halványa� 
már látszik a 8 milliós metro,pol'ist kettészelő 
Moszkva folyó. Megcsillamnak a napfényben 
a Kreml aranyozott tornyai, s a fehér palo
taóriások, lcöziilük is kimagaslik Európa leg: 
'f1Ul.gasabb épíltménye az 533 méteres osztainkói 
televíziós torony. 

Már csa.k néhány perc va,n hátra, aztáin ész
,-evétlenül földet érünk. 2 óra 10 perc telt el 
Ferihegy és Moszkva között. 

Cs,i;lc átuM-Zák vagyunk if;t, E<f1! séta � vá
,-osba.n aztán utazunlc tovabb celunk, eS2JQ.k 
veienc'éje, Leni11grád feM: ,. . Kényelmes hálókocsi nnoat odáig. F� 
éTkezünk. Derűs, -napos idő fogad. ben;nu11,ket, 
ami rit)cQ,ság Leni,ngrád�n, mert. a_ �eya del
tájában rendlávül szeszelyes az ido14ra&. Az 
évi középhómérsélelet csa,k +4 fok. 

Leningrád 110 szigeten épült (nem laguná
ban), melyeket 7CO hid köt �ss':.e egymással. 
A 32 OOO hektár területen,_ a kulso keruletekkel 
együtt 3,5 millió ember el. 

A várost, Szentpétervárt 1702-ben No.(J1J Pé-

ter aír kezdte építeni. Politikai, katonai, és 
gazdasági elqondolások. vezették. Gy01's volt 
a fejlődés. Tíz esztendő múltán már a cári 
Oroszország fővárosa lett. 

Autóbusszal járjuk a várost. Ünnepre, a leg
nagyobb ünnepre, a centenáriumra lcésziil 
mindenki és mimden. Csodáwtooan vörös a 
Nyevszkíj proszpekt, a ooros 4,5 kilométer 
has.szú jőútvo-oola. 

A Palota térre fordulunk. Ami Rómában a 

Szent Péter tét', Párizsban a Place de la Con
c01'de, Budapesten a Hősök tere, a Lenin
g,-ádban a Palota tér. Még abban is megegyez
nek, hogy mindem/.k közepén hatalmas kőosz
lop - obeliszk - áU. De mindegyik fölé 
emelkedik, az e(11I darab grámtkóbő! kifara
gott leni11gTádi, 47 méter maga.s lcóóriás, me
lyet 1832-34-ben áUította.k fel a Nap61ecm 
felett aratott g,.}Őzelem e11Üékére. 

Nem tudjuk hova tekintgessünk. A hatal
mas barokk épület, a Télf Palota fogja fel a 
figyelmet. Szo-rgos mwnká.skezek monwmentá
lis> vörös dekm-ációt il!,esztgetnek össze: mene
telő munkások, élen Lenin11el. 

Távolabb az Admiralitás karcsú torn11a. 

Amott meg a Péter-Pál e-r5d, ! mindezt kö
rülfogja a szeszélyes Néva ;eges, csillogó 
tükre. 

Len.tngrádróL és a lenimqrádi emberekröl 
csa,k a dícséret nyelvén lehet szólni. Val4mi 
különös szívélyesség jellemzi őket. A gazdag 
program egyi1: legérdekesebb része az Errni
tá.;;s látogatá.sa volt. Az 1055 terem és szoba 
egy-egy 1UZgy ámulás, műt--észi élmény. Lenyii
gö::ők a selyemkár-pitta.l bevont fa.lak, az 
arnystukkók, a monumentnlis csillárok, az 
ébenfa, a gyöngyház díszítésű intarziás aj
ajtók.. A ter,neJ: csillog&a, a volt cári luxus 
talán még jobban fogja a szemet, mint az 
óriási múgyii.jtemény. 

A lenimgrádi sétánkból nem mamdt ki a 
Péter-Pál eröd megtekintése sem, melynek 
egyik része a cári börtön volt. A ceUáik zord 
m,a,gúnya, a szörnyű, testet-leU.et gyötrő fa
lak a nagy forra.dalmáro]cat idézile. Itt élték 
utolsó óráikat, a luuá.Lra ítélt delea,bri>stá.k. 
(1826) Az egyik cella. A. l. Uljaoovra - Lenin 
testvér bátyjára, a másik Gorkíjra emlékeztet. 
Ez a kis terület volit Leningrád, illetve Szent
Pétervár magja. 

A Néva másik pa,-tján - messziről 1,á,tmk 
- ái! a híres „Aurora" círká:16. A nagy idölc, 
nagy hajója ma békés múzeum. 

Nagyobb lélegzetű kirándulást jele-n.t a vá
rostól 40 kilométerre let-'Ó Ra.zlív tóhoz eljut
ni. ViUák és csinos családi házaJe közöU vezet 
az út a Lenin múzeumhoz. Valóságos zarán
dokhely. Itt áll a szalma.kunyhó, mely Lenin
nek menedéket nyújtott a Ke-renszl:ij-koT
mány kopói ewl. A két fatörzs ahol ,,Az ál
lam és a forradalom'' című '7711U11tkájá.t írta. 

Különös élményt nyújt a N1}átri PaJota. és a 
híres petrodvoreci szökökut.ak megtektntése. 

A soT: híres épület és műemlék: a Szmol
níj, a csodás lzsák és Kazányi székesegyház, 
a Tauruszi palota, az Orosz és Pu.&kin ffWZetL• 

mok, az A<Lmirális aranyozott tornyú épü.!ete 
és annyi más mind-mind Leningrád s::;épségn 
;elentik. 

:ts amit vasutas szemmel láttam az íríml
lésre méltó: a pá.lyaudvarokan 11eni mérik., 
nem kfoálják az üyen-olyan szeszféleségeket. 
A reggeli és esti órákban még S·Öl't sem áru
sítanak. Szörpöt is;,na..l< az utasok. Ettől és ez
zel eíJYiltt -m,egbecsii!ik a rendet és tísztas�
got. Kétes kii,lsejií. elemek nem töltik a .v".
rótermeket és a kihaladó vona�o1: abl.akaibol 
nem dobjá:k k.i az üres üvegeket vagy élelmi-

Az Izsá.k székesegyház 
(A szerző fel1'ételei) 

szerh'U:ll.adékot. Ezért legalább an11yira meg,; 
csodáltam lakóit, mint azért, hogy a. 900 -na
pos ostrom (1942-1944) után szétlőtt, r017l0f 
várost ragyogóvá Újjáépítették. 

Gerg"1y .Jó:i::sd 
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Felmérni is nehéz az árvíz okozta károkat 

A vasutasok derekasan helytállnak 

Az ár nem kímélte a vasútvonalat 11em. 

a szegedi iga-zgatóság segítsé
get nyújt a megyei szervek
nek. Rövid.hullámú adó-vevő 
berendezéseket bocsátottak a 
gátakon dolgozók rendelkezk
sére, hogy azonnal jelezhessék 
a hosszú partsza.ltaszokon hol 
van veszélyben a töltks, hol 
keletkeztek buzgárok. 

(MTI Foto Hadas János felvétele) 

A mentési munka mellett 
nagy figyelmet fordítanak az 
árvízsújtotta területek lakosai
nak megsegítésére: A MAV 
ingyenes vasúti jegyet bocsá
tott ki a károsuita,k részére, 
amellyel az ország b&rmely 
helységébe elutazhatnak. Ezen
kívül a vasutasoik is részt vál
lalnak abból az országos moz
galomból, amely az árvízkáro
sultak megsegítését tűzte cé
lul. 

(Folytat,á,s az 1. olda.Lról) 

Dévényi Gyula a következőket 
mon·•otta: 

- A katasztrófa első pilla
natától kezdve minden admi
nisztrációs formaságot félreté
ve igyekezett az igazgatóság 
minden segítséget megadni az 
itt dolgozó és kárt szenvedett 
1Jasutasoknak. Az operatív bi
zottság, amelyet létrehozása 
után azonnal a helyszínre te
lepítettek, teljes jogkört, mesz
szemenó önállóságot kapott a 
helyreállítási munkálatok irá
nyításához és a károsult vasu
tas dolgozók, családtagjaik, a 
nyugdíjasok helyzetét könnyí
tő intézkedések megtételéhez. 
Amint a visszavonuló víz ezt 
lehetővé tette, személyesen 
kerestük fel az elöntött terü
leteken élő vasutasokat. A la
kóhelyükön tapasztalt pusztí
tás' minden képzeletet felül
múlt. Meglett férfiak vagyunk, 
de sokszor a sírással kellett 
küszködnünk a családok meg
látogatásakor .•• 

Sok vasutasnak 
dőlt össze a háza 

A bizottság vezetője adato
kat említ: 

megkaphassák. (Elviszik: tar
tózkodási helyükre.) Záhony
ból nyolc vízszállító tartályko
csit állítanak „fordába", hogy 
rendszeresen hordják az ivó
vize:, mert a fertőzött kutak
ból még az állatokat sem sza
bad itatni. 

Amíg Dévényi Gyula tele
fonon tárgyal, Pongrácz állo
másfőnök meséli el a vasuta
sok segítókészségének sok-sok 
szép példáját. 

A segítség nem késett 

- Penyige állomáskezelóje: 
Puskás László, feleségével 
együtt bentszorult a felvételi 
épületben. A víz a falutól is 
teljesen elzárta őket. Szeren
csére a telefon működött, s 
amint a víz apadni kezdett, 
Földvári László távközlési mű
vezető az általunk küldött két 
kenyérrel és húsz liter ivóvíz
zel - előbb vágánygépkocsin, 
majd talpfáról-talpfára ugrál
va, kapaszkodva - eljutott az 
állomásig. Az állomásvezető az 
épület ablakából akkor fedez
te fel a vízen közeledő embert, 
amikor az elője!zőhöz ért. Még 
akikor sem hitt abban, hogy 
képes eljutni az állomásig. 
Képzelhető, milyen is volt vé
gül ez a találkozás, hiszen a 
küldemény már-már az életet 
jelentette. 

ts jönnek, egyre jönnek 
a=k a jelentések is, amelyek 
ugyanígy táplálják a reményt: 
seruki sem marad magára a 
bajban. Az egész társadalom 
igyekszik segíteni ... 

Kovács József 

* 

Szünetel a forgialom a sre
gedi i,ga,zgatóság területén Kis
zombor és Malkó között is. Ti
szacsege és Egyek térségében 
egyelőre elhalasztották a ki-ürí
tést, mivel a Tisza az elmwlt 
napokban apadt. Záhonynál 76 
centimétert, Tokajrufu 4 centi
métert, viszont Tiszafürednél 3 
ceriítiméter-t áradt. 

Lassaa1 megindul 

az élet 

A vasutas dolgozóik általá
ban egy napi keresetüket aján
lották fel. A MAV OH anyago
kat biztosfü; a károoultaik részé
re. Az egészségügyi hálózat 
mozgó laboratóriuma és orvo
sa,! több hete a !Jalkosság gyógy
kezelését segítik .. 4. fertőtlenítő 
kocsik azonban azokon a terü
leteken, ahonnan már vissza
húzódott a vtz - s ez nem 
csekély, mert május 25-én már 
90 ezer hold helyett 30 ezerre 
csökkent a vízzel borftatt te
rület - a kutak fertőtleníté
sén fáradoznak. Napon,ta 80-

Mint a kártyavár, dőltek össze a házak 

Fehér Lajos, a kormány elnilkhelyettese, Dégen Imre állam
titkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnilke, valamint Lakat1111 
Béla vezérőrnagy is ellátogattak az árvíz sújtotta terüleke. 

alsó szaiklaszán sziailradaltlamtl 
folyilk: a munlka, a védógátaik 
erősítése. Az wszág észalokeleti 
részében az élet megindítása a 
legfoo.tosabb. Május 26-án a 33 
helyen m�ongálód,o,tt csen
geri vonalon sikerült kijavíta
ni a töltést és megindult a 
forgalom. A többi vonal hely
reállitása lázas ütemben folyik, 
mert a v,asutasak jól tudjálk, 
hogy az újjáépítés meglrezdé
séhez, aiz élet :indu:Lá.sához el
engedhetetlenü,J, fontos a vas
út. 

Az ifjúsági találkozó 

elmarad 

A szakszervezet elnöksége az 
első napokban 150 ezer forint 
segélyt utalt át a Szabolcs
Szatmár megyei árvizkáTOSUl
tak részére. 

A KISZ KB Intéző Bizott
ságával egyetértésben a szak
szervezet úgy döntött, hogy 
nem taTtjá.k meg Szombathe
lyen a június 28-r� terveze�t 
vasutas, közlekedési és postas 
ifjúsági taláLkoz6t. A szerve
zésre előirányzott összeget 
szintén az árvfakárosultaknak 
juttatják. 

Megindult a muTukiahelyeken 
a ruhaneműeik gyűjtése és to-

(MTI Foto felvétele) 

vábbít.ása Mátés:zltlikára, al10\ 
az ott működő operatív bizott-
ság gondoslrodik arz:ok szét.osz.! 
tásá!ról. 

Nagy gondot jelent idelgle, 
nes lakhelyet biztosita.Tui és aa; 
élet megindításához 1egszűksé-, 
gesebb eszközökilrel eiaáltni a 
rá=rulólmt. A MA V néfllkii-, 
lözhetó 1alkókocsilkat, 1lorga,, 
lomból kivont fedett tehenk"l>4 
csik:aot <lisz;ponál az árvizsúj,. 
totta területeikre. A S2la� 

vezeti üdülókból, a MAV lroL'o 
házból ágymemút, takarót, felk� 
helyet küldenek Szabolcs me
gyébe. Az Utasellátó textiliá� 
val, edényekikel segít. Várják 
a,,: ilyen �észetú El&Vén4 
adományok:áit is. 

A szer.kesztóséghez leve'lek: 
áradata étikezik a segítségadás 
legkülönbözo'öb módozatairól 
Ki-ki képességéhez rnéJ:,ten se
gítend akar. Min.den fOlf'Í'ntért, 
min.den ruhanemúért köszö-n,,
tet mondunk azok nevében,, 
akiktál ma még azt sem Lehet 
elvárni, hogy köszönetet mond,,. 
janak. A percek aa.att minde
nü,kt;ól megfosztott, egy éld 
munkáját pusclulru látó em
bereik lelkli válsága 1a6s3,n máll' 
oldódik. Kezcliik deren,gre lfltnl 
a jövőt, amelynek egy ország 
öss-2efogása a bil2l005ÍtéJka. 

- Az árvízzel sújtott terü
leten összesen 650 tényleges és 
nyugdíjas vasutas él. Többsé
gük forgalmi és pályafenntar
tási dolgozó, más részük a 
vontatásnál, illetve a távköz
lési és egyéb szakszolgálatnál 
dolgozik. Közülük több, mint 
száz vasutasnak dőlt össze a 
háza és veszett oda minden in
gósága. Ezeknek semmi másuk 
nem maradt, csak az a ruha, 
amiben éppen voltak, amiben 
a gátakon dolgoztak vagy a 
mentésben részt vettek. Azt 
lehet mondani tehát, hogy ez 
az egy ruhájuk sem használ
ható. 

Azóta segítő kezet nyújtott 
az egész ország. A debreceni 
járműjavító dolgozói például 
üzenték, hogy szak.embereik 
készen állnak segíteni az újjá
építésben: kőművesek, lakato
sok, asztalosok, ácsok, vil
lanyszerelők vannak a brigá
ddkban. Mindenekelőtt azon
ban az emberi élet és az 
egészség a legfontosabb. Ezért 
értékesek az érkező ruhák. 
Napok óta a helyszínen tar
tózkodik a MAV egészségií.gyi 
szolgálatának mozgó laborató
riuma, hogy az orvosok idő
veszteség nélkül végezhessék 
a vízvizsgálatokat, 

Az elmúlt héten a Maros 100 !kút vizének tis2Jtitásált vég
ánadása mialbt Maikó város zik el. A gyermekek megse
körze"'.ében volt a l�úlyosaob gitése érdekében is inté2llred
a helyz;ert;. A váToot ki is űri- te'k. Az árví:zsújtotta tarületeik
tettélk s ehh� a MAV bi.2lbosí- ről gyermekeket helyeznek el 
totta a vasúti ikocslkat. Ugyan- a biaJiatonkenesei szakszervez.e
csak nagy feladat hárult a vas- ti üdülőben, a MA V nevelóin- -----------------------
útra a Hódmezővásárhely- tézeteiben. Az árvi2lkárt =-

- Különösen nagy volt a 
pusztulás Penyige községben, 
ahol ötvennyolc vasutas él, 
beleértve hat nyugdíjast is. 
Köztük csak öt olyan ember 
van, akinek megmaradt a haj
léka, de még ezek a házak is 
vízben állnak. Penyigéhez ha
sonló károkat szenvedett Tu
nyogmatolcs. Ott harmincöt 
vasutas lakile, s harminckettő
nek dőlt össze a háza. Fehér
gyarmaton nyolc, Jánkmajtis 
községben tíz vasutas jutott 
ugyanilyen helyzetbe. S még 
mindig nem teljes a felmérés. 
Várható több elázott ház ösz
:;zeomlása is ... 

A bizottság vezetőjét félbe
�zakítja a telefon. A „főhadi
szállás" egy vasúti kocsiban 
székel, de a két távbeszélő ké
szülék, amely itt van az asz
talon, öszeköttetésben áll Deb
recennel, sót az egész ország
gal. Legutóbb például á Nyu
gati pályaudvar kereskedelmi 
dolgozói érdeklődtek: milyen 
segítséget adhatnak. Most ép
pen Debrecenből jelentik, hogy 
ruhaszállítmányt küldenek -
Nyíregyházáról is érkezett egy 
ilyen szállítmány - ezenkívül 
elindult gépkocsin Beledi Sán
dor, az igazgatóság gazdasági 
fclelőse és magával hoz 150 OOO 
forintot, azonnal kifizethető 
gyorssegélyre. Közlik azt is, 
hogy a SZOT ötmillió forintot 
juttat az árvízkárosultaknak. 
Kérik továbbá a bizottság vé
leményét: hogyan és mit kell 
tenni, hogy a legközelebbi fi
zetést a munkahelyükre be
járni nem tudó, kérosult vas
utasok késedelem nélkül 

Makó vonal megerósítésénél, vedett vasutasoilmak gyorsse
mivel az árvédelmi kormány- gélyt adnak. 
bi2ltos a vasútvonal töltését A megáradt rolyók és az ál
lokallizációs vonallá nyilvání- landó esőzés, a vihairos erejű 
totta. szél meg:n.ehezftette a védeke

A pályafenntartási főnök- Ingyenes vasúti jegy ... ségnél többen vannak olyanok, 
mint Szász Imre pályamun- A tölt,és védelmére felké.szül
kás, vagy Mikes Pál pálya- "tek, :kövelret, homokzsákokat 
mester: éjjel-nappal dolgoznak helye7'tek el s elzárták az át
- eddig a védekezésben és a járókat. Makó körzetében 
mentésben, most a helyreállí• ugyanakkor 12 vagon termés
tásban alig-alig pihenve követ és 10 OOO homokzsákot 
egy-két órát. Hogyan bírják? készitettek el. Az igazgatóság 
Azt felelik: ,.ezt tesszük, mert vezetői gépeket kértek a hely
közös érdekünk". Családjukat színre és a pályamunkások ál
elköltöztették, egyebük semmi landó ügyeletet tartanaik. 
sem maradt. Különben a szal- Az árvízvédelmi munkában 
kai pályamunkások nevéhez 
fűződik, hogy az árvízvédelmi 
hatóság által már feladott Ma
tolcs nagy részét 'mégis sike
rült megmenteni. Csenger is a 
vasutasok által gyorsan odairá
nyított homok- és mészpor
szállítmány révén tudta meg
védeni a gátakat.-De hát ezek 
csak kis szigetek maradtak a 
szörnyű tengerben. 

Az árvíz miatt Má<tészallka 
áll.Lomá.s létszámából 82 vasutas 
hiányziik: 46 V0i00,tkíséro és 36 
állomási. A többiek önkérut 
kérték, hogy osszák be őket 
a hiányzók hE"1yett is. 

S hol vannak, hová lettek a 
hiányzók? 

zést. A t.áztalk a töltések, ezért 
éjjel-nappal száillíbottáik a kö
vet a kőbányából a legnehe
zebb körülmények között is a 
vasútvonala.lron. Az árvízvé
delmi munkában becsülettel 
helytálltak. és helytállnak a 
vasutasok. Pontos, lelkiisme
retes munkáju.11: n,agyban hoz
zájárul ahhoz, hogy Jrevesebb 
kár érte a,; országot, kevesebb 
szenvedés a lakosságot. 

A megpróbáltatásnak nincs 
még vége. A Tisza középső és 

- Sturovics Gyóoo például, 
a!ki Rozsály községben la!ld'k és 
M.áJtészlaJlkán szol,g,ála,tvez,etó 
váltőkereló, az országhatáron 
túlról küldött leveret:: a szov
jet menwalaikulatoik családjá
val együtt a Tiszia túloldalán 
helyezték biztonságba. A2;1; ír
ja, sokan vannak oooátt. tgy ér
keznek napról-napra a meg
nyumaitó híreik az „elves2.le't
tek;ról". 

A honvédség kétéltű járműveivel mentik a lakosságot. 
(MTI Foto Hadas János felvétele) 

Több mint félmillió forintot fizettek ki 

pihenőnapon végzett munkáért 

A BUDAPEST FERENC
VÁROSI Vontatási Főnökség 
szakszerevezeti bizottsága ál
tal küldött információs jelen
tésekből olvastuk, hogy 1969 
október-november és decem
ber hónapokban az utazósze
mélyzet részére nem jelölték 
ki és nem biztosították a heti 
pihenőnapokat, illetve a pihe
nőnapon végzett munkát nem 
számolták el. 

A szakszervezeti bizottság 
jelzései és a területi bizottság 
kezdeményezése alapján vizs• 
gálat indult a főnökségen, 
melynek swán a budapesti 
igazgatóság megállapította., 
hogy a főnökség vezetői hiá
nyosságokat kö·vettek el a pi
henőnapok kijelölése, kiadása, 
illetve annak elszámolása te
rén. Hiba volt, hogy a heti pi
henónapdkat nem minden 
esetben jelölték ki elöre és 
rendszeresen a MA V Kollek
tív Szerződés 32. § 4. bekezdé
se szerint. ilyenkor viszont -
mivel a szolgálati főnökség 
nem élt a kijelölés lehetőségé
vel - heti pihenőnapnak min
den héten a vasárnap minősül. 
Mivel azonban a heti pihenő
napnak minősülő vasárnapo
kon is munkát végeztettek és 
a törvényes határidőn belül 
másik pihenőnapot nem biz
tosítottak (MAV Kollektív 
Szerződés 28. § 1/a pont), a pi
henőnapokon végzett munkát 
ki kellett volna fizetni. 

Végül is a vizsgálat eredmé
nyeként a kérdéses három hó
nap a!Htt a pihenőnapokon 
végzett munka díjazása címén 
felmerült többlet munkabért 
- 522 792 forintot - a dolgo
zóknak utólag ki lrellett fi
zetni. Mindezt el tehetett m>l
na kerülni ,tervszerűbb és el6-
-relátó, a kollekt!v szerzódés 
szabályait betartó intézkedé
sekkel, a heti píhenónapolll 
szabályszerű kijel.öléswel. 

FELTONO f.:S TANULSA• 
GOS ESET ez minden érde
kelt vezető és do1gozó számá• 
ra. A jogszabályaik és minde
nekelőtt a kolle!ktiv szerződés 
egyértelmű és minden dolgom 
sziámára hozzáférhető eligazí
tást ad az ilyen és ehhez he
sonló esetekre. 

Az érdekelt dol,go:wk kól:ü1 
bárki, a sza:kszel"Vezeti biwtt
ság pedig saját hatáskörében 
minden megkérdezés nélkül aa 
összes érintett dolgozók nevé
ben (Mt. 15. § 2. bek.), már 821 
első alkalommal is a m\Jillka,, 
ügyi döntő bizottsághoz for
dulhatott volna. Elhelyett hó
napokig tartó huzavona in
dult, amiben nem vitás, hogy 
a szolgálati főnökség hibáztat• 
ható a legna,,,<>yobb mértékben. 
Ilyen indokolatlan és sok dol• 
go7,Ó érdekeit sértő késlekedést 
nem szabad megengedni. 

Dr. Szabó MJkl6e 
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Eredniényes 1nitnka folyik a 70 éves 
Törekvés sporteg)1esületben 

Könyvi s merte té s 
A KOZGAZDASAGI es JO

GI KONYVKIADO ízléses ki
adásban jelentette meg „A 
vasutakról szóló törvény" cí
mű könyvet. A kötet a vas
utakról szóló 1968. évi IV. tör
vényt, a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormánynak a 
törvény végrehajtására kiadott 
40/1968. sz. rendeletét és a 
tör-vény miniszteri indoklását 
tartalmazza. 

sek szabályozására sor került 
ugyan, de egyre inkább érez
hetóvé vált a vasúttal kap
csolatos jogszabályok felül
vizsgálatának, illetve egy új, 
átfogó törvény alkotásának 
szükságessége. A vasúti tör
vény előkészítése alkalmával 
az egyik elvi céllti tűzés az vo 1 t, 
hogy a korábbi jogszabályok
ból át kell venni a ma is ér
vfulyesíthető i:-endelkezéseket, a 
szocialista viszonyainkkal ösz
sze nem egyeztethetó rendel
kezések helyett pedig megfele
lő újakat kell alkotni. 

A Lenin-centenáriumi 
1900-ban lelkes munkások 

alapították meg a Törekvés 
SE-t, amely az ország első 
munkás és egyben első vasu
tas sportegyesülete lett. A Tö
rekvés a munkás-testedzés te
rén úttörőmunkát végzett. Az 
ország minden részébe elláto
gatott, lelkesített, újabb tö

megeket hódított meg a test-

nevelés számára. A Törekvés
ben elöször a labdarúgást ked
velték meg, majd többen a k-e
rékpározást választották 
sportáguknak, 1904-ben a bir
kózó és a súlyemelő, később 
a turisztika és a könnyűatlé
tilcai szakosztály is megala
kult. 

ünnepségek keretében a MAV 
Tisztképző Intézetben dr. 
Horst Süssenkach, a b-erlir:! 
Humboldt egyetem docense és 
dr. Carl-Jürgen Strais egyete
mi tanár a lenini tanítások és 
elvek jelentőségéről, valamint 
az NDK gazdasági fejlődéséről 
tartott előadást. 

SOK ÉLSPORTOLÓ BÖLCSŐJE VOLT . . .  

segítik az üzemi megmozdulá• 
sokat. Hyenek pl. Main.ár Pál 
és Kóvári Rudolf atlétikai ed
zők. Mintegy 400 főt mozgat 
meg az üzemben a természet
járás az „Ismerd meg hazá
dat" mozgalom keretében. Sok 
híve van az asztali tenisznek és 
sakknak is. amelyben szintén 
rendeznek üzemi bajnokságo
kat. Az évek óta folyó nagy
szerű tömegsport-munkát ·se
gíti a szakszervezeti és sport
egyesületi tevékenység jó ösz
szehangolása. A fenná1lásának 
70. évfordu'óját ünneplő sport
egyesületben jó munka folyik. 
A „Töri" pálya felől kedvező 
szelek fújdogálnak. 

Hazánkban a vasúttal kap
csolatos első intézkedés az 
1836. évi XXV. törvény volt, 
a.mely tizenhárom útvonalra 
adott felhatalmazást vasútépí
tési engedély kiadására. A 
Pest-Vác közötti első gőzvon
tatású vasútvonal megnyitásá
ra ettől számított tíz év múlva 
1846-ban került sor. 

A V ASűTI TÖRVf:Nl' 
Lökösháza-Kétel7f/háza 

állomások lcözött üze-mbe he
lyezték az önműködő térköz• 
biztosító, valamint Lökösháza 
áUomáson a dominó-rcndszerü 
biztosító berendezése/cet. 

Se szeri, se száma azoknak 
az élversenyzőknek, kiváló 
sportolóknak, akik a patinás 
munkásegyesületben tették 
meg az első lépéseket a to\·áb
bi si!teres szerepléshez. Lab
darúgók, ökölvívók, birkózók, 
atléták egész sora került ne
vesebb, nagyobb, tehetősebb 

nagypályás üzemi bajnokságo
kat. Indulnak a kerületben és 
a területi bizottság rendezvé
nyein is. Nagy népszerűségnek 
örvendenek a „kihívásos" lab
darúgó mérkőzések, amelyek
nek sok nézője is akad. A 
szakosztályok vezetői, edzői S:z. Tóth Andr.i.s 

egyesületekhez. ,--------------------------

A vasútra vonatkozó jogsza
bályok jelentös részét még az 
elmúlt század második felé
ben. vagy századunk első fe

lében alkották, !gy azoknak 
túlnyomó hányada a kapitalis
ta társadalmi rendszer sajá
tosságait tükrözi. A vasút szo. 
cialista gazdaságunknak dön
tően fontos része, a népgaz
d.aság legjelentősebb közleke
dési ág.:i. 

ÖSSZHANGBAN ALL az új 
gazdaságirányítási rendszer 
célkitűzéseivel és alkalmas a 
közlekedéspolitikai koncepció
ban rögzített fejlesztési törek
véseknek a vasút területén 
történő megvalósítására. Ol

vasóink figyelmébe ajánljuk a 
könyvet azért is, mert - cí
mén túlmenően - ismerteti a 
közlelcedés- és postaügyi mi
niszter, valamint az építésügyi 
és városfejlesztési miniszter 
együttes, rendeletét a nyomvo
nal jellegű vasúti létesítmé
nyek hatósági engedélyezésé
ről, továbbá a magyar vasúti 
személy-, poggyász- és ex
presszárudíjszabást, végül a 

vasút árufuvarozási szabáluza
tát. 

- A debreceni járműjavító 
dolgozói a jubileumi munka
versenyt tovább folytatják. Fo 
feladatként jelölték meg és 
vállalták a termelékenység to
vábbi r.övelését, az anya.gta,ka. 
r-ékosságot és üzembiztonságot. 
A versenyhez az üzem műsza
ki és adminisztratív dolgozói 
is csatlako2ltak. 

E rövid „visszapillantást" 
Boér Béla, - az egyesület el
nökének segítségével tettük, 
aki már 12 éves korában tag
ja volt a „ Töri" birkózó szak
osztályának, s később több
ször magyar bajnokságot is 
nyert. 

J;;lete egybeforrt a járműja
vító üzemmel, a Bihari utcá
val, a „ Töri"-vel. A birkózók
tói megszokott energiával, fá· 
radtságot nem kímélve dolgo
zott és dolgozik azért, hogy a 
jelenlegi szakosztályok a 
nagyszerű elődök nyomdokába 
lépjenek. A Bihari utcai kis
pályán találkoztunk vele. A 
X. kerületi TS által rendezett 
ba:M,okságban az „Északi" csa
pata is szerepel. A már dere
sedő hajú B. Nagy László -
a régi kiváló vasutas labdarú
gó, az NB III-as csapat edző
je - fiatalakot megszégyenítő 
frissességgel kergeti a labdát. 
Ezt a mérkőzést figyeljük. 

- Az elmúlt évben a léte
�ítmény kezelését átvette a 
MAV - mondja Boér Béla -, 
s így a régen vajúdó kérdés 
megnyugtatóan lezárult. Hogy 
teljes legyen az örömünk, az 
MTS 400 ezer forinttal meg
emelte éves költségvetésünket, 
s ebben az évben egymillió fo
rintot fordíthatunk a létesít
mény felújítására. A kerítés 
rendbehozása, a labdarúgó ed
zőpálya elkészítése, a vízház 
korszerűsítése és néhány belső 
tat.arozás szerepel a tervünk
ben. A távlati fejlesztési ter
veinkben pedig labdarúgó pá
lya füvesítése és egy sportcsar
nok építése. A minőségi és 
tömegsport tárgyi feltételei 
biztosítottalk.. A nyolc szakosz
tályban folyó munka az el
múlt évelcben már jelentős 
eredményeket hozott. A lab
darúgó csapat tavaly fölénye
sen nyert a BLASZ I. osztály
ban. Jelenleg az NB III. 
flll:szakközép" csoportjában 
pontelőnnyel és imponáló gól
aránnyal az első helyen álL 

JÓ A KOLLEKTÍV 
SZELLEM 

Az üzemi mérkőzés félidő
höz érkezett és mintegy vég
szóra odatoppan hozzánk B. 
Nagy László, a csapat edzője 
is. 

- A csapat jó szereplése a 
kollektív munka eredménye -
mondja. Játékosaink lcivétel 
-nélkül az üzem dolgozói. Kii.• 
lön öröm, hogy munkáJuk el
len sem merül fel panasz. 1gy 
az edző munkája is sokkal 
kmnyebb. Ami a további jó 
szereplést illeti, vezetők és já
tékosok mindent megtesznek a 
siker érdekében. Minden mér• 
k6zésre lelkiismeretesen ké
szülünk. Jósolni azonban - a 
bajnokság végleges kimenete
lét illetően - még korai. 

Az üzem dolgozói maguké
nak érzik az egyesületet, van 

talajuk". lgy a jó teljesít
�ény nem meglepetés. Súly
lökésben Horváth István 1969 
é� 1970-ben üjúsági magyar 
bajnok, Ihász László 52 méte
Y-ea kalapácsvető, ifjúsági vá
logatott. Birkózásban évek óta 
az élvonalban szerepel a több
szörös magyar bajnok Csepela 
Já,11,0a (ez évben Budapest-baj
nokságot nyert). Ökölvívásban 
ifjúsági bajnok Pálfalvi Péter, 
Erdősi Tibor ifjúsági harma
dik helyezett, Bácskor Zsolt 
utánpótlás válogatott, a Buda
pest-bajnokság harmadik he
lyezettje. - hogy csak a leg
jobbakat említsük. 

A 3000 üzemi dolgozóból 
mintegy 1600-an sportolnak 
rendszeresen. A legnépszerűbb 
sportágban, a labdarúg�sba_n 
6vente megrendezik a kis- es 

Steer Antal negyedszer 
magyar bajnok 

• 
IS 

A TAVASZI ID8NYBEN a 
magyar birkózók jónéhány ha
zai versenyen bizonyíthatt:¼ 
tehetségü�et. Még javában dü
h&ngött az elmúlni nem akaró 
tél, amikor március végén az 
FTC rendezésében sorrafoeriilő 
„Szalai Imre" emlékversenyen 
szőnyegre léphettek legjobbja
ink. Api:-ilisban két nagy jelen
tőségű öss:zecsapás jelenitette 
az újaob erőpróbát. A Magyar 
Birkózó Szövetség hazánk fel• 
szabadulásának 25. évf!Ordulója 
alkalmából rangos versenyt 
rendezett, amelyen a hazai él

gárdán kívül r-0mán, szovjet, 
csehs:zJl.ováík, lengyel, bolgár és 
jugoszláv versenyzók indultak:. 
Aprilis 11-én és 12-én a BVSC 
elsőízben rendezte meg a 
,,Sz:Hvásy Miklós" emlékver
senyt. 

Ilyen „bemelegítés" u,tán ke
rült sor a Budapes,t,-., majd a 
m,a,gyar bajnolkságra. A BVSC 
versenyzői minden versenyen 
szerepeltek és jelerutós ered· 
ményel,et értek le. A sikerek-
röl a legilletékesebbet, Pintér 
István mesteredzőt kérdeztük 
meg. 

- A mintegy 10 éves lell<i
lsmeretes munka eredménye 
immár tartós sikereket jelent 

A június 10-én, Berlinben 
kezdődő Európa-bajnd<Ságra 
három BVSC vel'Seilyző készül 
a tatai edzőtáborban. Amennyi� 
ben felkészülésüket és soorep
lésilltet sérülés nem zavarja, 
Steer Antaltól, Laták Afülától 
és Vass Sándortól jó ered
ményt vár a :kl,tűnö munkáit 
végző mesteredző. 

Sz. T. 

HANGVERSENY 

A VÁCRÁTÓTI 
- kezdte a bes7Jélgetést Pintér BOTANIKUS KERTBEN 
István. A 90 százalékban saját
nevelésű vensenyzóinlk, főleg 
az élgárda ta,gja.i, nem vettek 
„vándorbotot" a kezükbe, s a 
kat:onaévek 1etö1tése uJt.án, to
vá b bra is a BVSC színeiben 
szerepelnek. A „Szalai Imre" 
emlékversenyen Stee-r Antal 
első, Laták Atttla, Pintér Ist
ván és Hornyák József máso
dik helyet ért el. A Felszaba· 
dulási emlékversenyen Laták 
Attila sza.badfogásban, vas$ 
Sándor pedig kötöttfogásban 
végzett az első helyen. A Szil· 
vásy Miklós emlékversenye:? 
Steer, Pintér és TuTba. az elao, 
Ivanics és Csábi a második he
lyet szerezte meg. A Szia.lai és 
a S2Jilvásy emlélkvers,>..nyen a 
jó egyéni teljesítmények csa
oateLsósoéget is je1en<tettelk, és 
egy évre a vándordíjak birto
kooai is versenyzőink. A Bu-

A múlt nyáron na:gysil,erú 
hangversenyt :rendeztek a vác
ráitótl botarukus kertben. Ez 
évben lk.üJönös tekJi.nJtetbel a ta
valyi érdek!lód€Sre - ilsmét 
hangversenyt rendeznek: itt. 
Június 6-án 19 órás kezdettel 
a deboreceni MAV Filharmoni· 
kus Zenekar Németh Gyula 
vezényletével ad koncertet, 
augusztus l-én pedig -ugyan
csak 19 órakor a Ma.gyar Álla
mi Hangversenyzenekar Fe• 
rencs-i.k János vezényletével 
;zerepeZ. 

R. S. 

JUBILEUMI 
BÉLYEGKIÁLLÍTÁS 

A vasútra vonatkozó jogsza. 
bálvalkotásunk elmaradt szo
ciaÜsta jogrendszerünk álta
lános fejlődésétől. A felszaoa
dulás után egyes részletkérdé-

- , . 

- ih 

Uj étterem, új automaták 
Május 22-én, pénteken délután Tóth László, az Utasellátó 

Vállalat főigazgatója ünnepélyes külsőségek között adta át 
rendeltetésének a Széchenyi-hegyi úttörővasút végállomása 
mellett újjáépült 6-os számú éttermet. 

A legkorszerűbb követelményeknek megfeleló, Y-eprezenta
tiv üzem termeiben és teraszán 480 vendég étkezhet, szóra
kozhat. A korszerűsítés során lehetőség nyílt a.rra is, hogy az 
újonnan létesített úgynevezett kisteremben zárt körű, illetve 
reprezentatív rendezvényeket is vállaljon az Utasellátó. Az új 
étterem reggel 9-től este 22 óráig tart nyitva. 

A Budapesti Nemzetközi Vásáron sajtótájékoztatón mutat• 
ta. be az Utasellátó Vállalat, a dán Wittenborg és a.z olasz Fri
gomat cég az új automatákat, amelyekből 2 forintos érmék 
bedobásával frissítőket, hideg- és meleg étele/cet, presszóká
vét, valamint fagylaltot lehet „vásárolni". 

A nagyobb pályaudv11,rokon kívül ilyen automatákat 3ze• 
relnek fel a közeljövőben az Esza.ki Járműjavító üzemben is, 
de amint azt az Utasellátó vezetőitől megtudtuk, az elkövet
kezendő időkben növelni kívánják Pesten és vidéken az auto
maták számát. 

Képünkön a presszólcávé, hideg- és meleg étel, üdítőital, 
valamint a fagylaltkészítő automata látható. 

- A Szakma Ujú Mestere 
címet 21 fő érte el a debreceni 
járműjavító fiatal munkásai 
közül, akik 8 arany, 7 ezüst, 6 
pedig bronz fokozatú minősí
lkst szereztek. 

- Kocsltosztogató ba.ndá& 
i&élt el a Haitva.ni Városi Bíró
ság. Csobor József 24 éves 
büntetett elóéletú hatvani la
kost háromévi és hathónaoi 
Magya:r Dánielt 10 hónapi két 
fiatalkorú társukat egyévi, ll• 
tetve 16 hónapi szaba.dságvesz
t.ésre ítélték. 

- 65 veterán kapta meg a 
hatvani vasúti csomóponton 
a Felszabadulási Jubileumi 
Emlékérmet. Köztük van 
Szarvas László kocsirendező 
Polgár .József raktárnok é� 
Tusor János értesítő is, akik 
a felszabadulást követő idők. 
ben fegyveresen is helytálltak, 

A SZERKESZTŐSÉG 

ÜZENI 
Volosinovszk! János, n. Tóth Jc'

zset, Czeglédi Sándor Debrecen; 
dr. Halász István Tapok·a; szep 
Ferenc. Séra Albert &iolnok · 
Pacz József CUrtlci ; SZÜC."l Fe-: 
renc H;atvan; Pintér Lajos Vác
rátót; dr. Bánkfalvy Gyula :sz.,. 
ged ; Végh Gyula Rákosrende.6: 
Levelelkel lapunk anyagáh,-. 
lelhaszná!Ja.k, 

Nagy József Balassagyarmat, 
Pintér Lajos Vácrátót: Levelelkel 
illetékes helyre továbbítottuk. 

P. M. Pusztaszabolcs: Vonatké
séssel kapcsolatos panaszát kiv1zs• 
gáltuk. Ennek megszüntetése ér• 
dekében a pécsi lga2gatóság for-, 
gaJmi osztálya Intézkedik. 

A:z árvízkárosultak megseg!t� 
sére tett felajánlása!kró! sd.kan ér
tesítették szerkesztl5ség0nket. M 
árv!zkárosUltak nevében köszane
tet mondunk, de a leveleket -
mert nagyon sok érkezett hoz„ 
zánk - helyhiány miatt köroW 
nem éli módunkban! 

A HIVATALOS 

LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a 02úsze"" 
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

20. szám: 108 225/'l.970. f. C. 
A MA V szervezett egységei 1970. 
év végi részesedésének változó 
keretrészére Jogosltó feltélel•.k 
meghatározása. 

. 12 :!66119'10. BVKH. L tm. évbo11 
\1 1 m��

ö
s�m'i:l1�

á
%, 1;!'s�. s. c. At 

1970 ·7L évi menetrend életbelépte• 
tése. 

LAKASCSERE 

dapest-bajnokság?O is � örö- A dunakeszi járműjavító 
met szereztek birkózomk. A művelődési házában jól sikeszabadfogásban La.ták Attila, 

rült bélyegki.állitást rendeztek. kőtöttfogásban Hornyák József A Magyar Bélyeggyűjtők Orés dr. Darabánt Iván került az szágos Szövetsége által nyúje!ső helyre. Itt kÍ\'ánom meg- tott se,gfiséggel szép és tetszeemliteni. hogy a Törekvés SE tős volt az évfordulóval kapn.agyszerú kötött.f�ú ver- csolatos és Lenin életútját senyzője Csepel.a Janoo el- bemutató kiállítási anyag, nyerte ;_ ,.Budapest Bajnoka.,, 

amelyet már a megnyitás napbü52.lke címet. Második helyet ján sok száz érdeklődő tek.inért el szabadfogásban Csábi tett meg. Arpád és dr. Mensch Hen�, Szónyi Lajos . - Elcserélném 306 négyszög61iln míg kötöttfogásban Vaiss Sán- rev6 kiét sz;oba &szkomf�,,1:t dor, Turba László,, Pintér Ist- �1111111t11111111111111111111um11111111111111mm1111m1111u1111m1mmun111mmmu11111111nr1111111;11111111;1111111111111111111111m111111111111111111111111111111mmm1111111111� i:i�é��Ö:�
dap�5 szot>a-ván k ebben a f°:ga.."11.�ben !5; 

KQCS/RQNGALQK : konyhás házért. crm: Papp JánoS; dr. Mensch Henrik ver-senyzo. § il Gyömr6, Arany János u. 57. Meg• 
zónk. A csapatversenyt Is a § § tekinthet6 : vasárnaponként. 
BVSC csapata nyerte a Hon- § 

�'""" ...... ,...... ..... ...-.� § 
véd és a Vasas együttese előtt. § 

-
-

-+--'r--':-- § ------------
A MAGYAR BAJNOKSAG � �:::::==�� ,-.,..,__ � g HAGYAB VASUTAS 

szabadfog,ásában három �o- § m § a Vasutasok Szakszervezetmel< 
dik helyet értek el sportolóink � 

� · § lapja 
Varga István, Csábi Arpád és:s 

\��;;;;���d� 
§ Szerkeszti a szerkeszti! b!zottsáf 

Laták Attila szerzett ezü�tér· � 1' � Fószerkeszt6: Gulyás János 
met a kötöttfogásban a Viláq· § § Fele!6s szerkes,tö: Vlsl Ferenc 
és Éur6pa-ba;nokság másod,�k § ,,1----,.- § Szerkeszt66ég: 
helyezettje, Stee-r Antal pedig � ._ __ ..., ...----, _ __. � Budapest VI., Benczúr utca 41. 
sorrendb� negyedszer s:erze!l § .-�--. _ _,__._"\ \ . .....:.---'- § T<>Jefon városi: 229-ffl, 
wranyénnet. Pintér Istvan ma- § ;t 

1-..wi<-..,..,m,.,\ j'1 Ozeml : ti>-71 
sod,ik hely-en végzett, m[g Tur- § \!l' __ .,,._ �-1r---,;,--- i::;;��gJ 1-==-�if)�,r-==""""' § Kiadja és terjeszti a Népsza•a 
ba László, Vass Sándor.és dr. � !lf. 

\-1"1hl---ll----,I I--- § Lapidadö Vállalat 
Darabánt Iván az értékes ; ---f+-----. -.....�,�----, § Budapest vn., Rákóczi út M. 
bronzéremmel dicsekedhet. l § Telefon : 224-319 
Ebben a fogásnemben a Deb• § Feteto5s k:ladó: Gábor Márton. 
receni Vasuros Sport Klub bir- ; - Blcs!ptem egy kocsirongálót. Amfg ide- § a Népszava Lapkiadó Vállalat 
kózói is jő! szerepeltek: Szabó § - Uj be-rendezés a vasúti kocsiban, amely értilnk, nevelésben részesítettem és egy kissé � Igazgatója Lajos máJodik, Fodor Imre a ii1 megvédi mmagát a rongálókt61. ő is megrongálódott . . .  = csekks,árntaszám: 7s.m.oot-40 
harmadik helyet érte el. 

-
(Piuztai Pál rajzai) Szikra Lapnyomda 
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Az élet újra liezdődili 
AZ ÍÍR EL VONULÁSA UTAÍV A SZAJ10SKÖZBEN 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

:XIV. 2VFOLYAM, 12. SZÁM Ara 40 fillér 1970. JÚNIUS 17, 

Mííszaki feileszfésre 

400 111illió forint 
A pecsi igazga·tóság ez évi korszerűsítési programja 

A MAV pécsi igazgatósága az idén jól átgondolt állóesz
köz-fejlesztési programot hajt végre. Ez a program szoros össz
hangban áll a kormány hósszabb távlatra érvényes közlekedés
politikai koncepciójával. 

A műszaki fejlesztésre - elsősorban a fővonalak korsze
n!sítésére - ebben az évben több mint 400 millió forintos be
ruházási hitelt kapott a pécsi igazgatóság. Ebből az összegből 
mintegy 270 millió forintot fordítanak a vasútvonalak, hidak 
korszerűsítésére. • 

automaták felszerelését !s 
tervbe vette az igazgatóság. 
Az Utasellátó pedig étel- és 
italárusító automatákat állít 

fel több állomáson, köztük 
Pécsett, Dombóvárott és Ka
posvárott. 

Az utazás biztonságának fo-
A debreceni igazgatóság dolgozói Tunyog matolcs állomás sínhálózatának helyreállítá

sán dolgoznak. 

Az egyik legfontosabb fel
adat : a Szabadbattyán-Mura
keresztúr közötti vona,l. fel
újítása, illetve átépítése. 

Ezen a vonalon teljesen új 
felvételi épületet kap Szán
tód-Kőröshegy állomás. Itt 

ciluljárót építenek a gyalogo
soknak, s a peronról is alul
;árón át juthatnak az utasolc 
a vonatokhoz. A munkálatok 
előreláthatóan év végére fe
jeződnek be. BalatonJelle felső 
állomáson szintén gyalogalul
járó épül, amit még ezen a 
nyáron - június második fe
lében - átaclnak ["endelteté
sén€!k. 

Megkeooódött Balatonfeny
ves állomás felújítása is. Itt a 
tervbe vett aluljárón kívül -
amely év végére készül el -
jövőre új felvételi épület lé
tesül. A nyári idény elmúltá
val ho.:zákezdenek Balaton
boglár állomás teljes átépíté
séhez. Ez a munka 1971 jú
niusára befejeződik. 

A dombóvár-bátaszéki vo
nal korszerűsítése még tavaly 
elkezdődött, s ezek a munká
latok az idén tovább folyta
tódnak. 

A Godisa-Szentlőrinc kö
zö�ti vonalrész á.tépít-ése 
szintén küszöbön áJl, eh• 
hez persze szükség van az 
abaligeti új alagút kutató-
fúrásá.nak eredményeire. 

A munka terv szerint halad. 
A Pécshánya .rendező pálya

udvar és Magyarboly közötti 
vonal korszerűsítésének elő
készületi munkálatai ugyan
csak jó ütemben haladnak. 
Ugyanez a helyzet Kaposvár 
és Siófok állomások teljes re
konstrukciójával kapcsolat
ban. 

Az említetteken kívül : több 
állomáson szükség volt az el
avult felvételi épületek fel
újítására, az elégtelen vagy 
hiányzó várótermek építésére. 
Ezt az utazóközönség és a vas
úti személyzet évek óta ismét
lődő panaszai is tük.rözték. 
Ebból a szempontból nincs 
már ok panaszra Lengyeltóti, 
't'árosdombó, Somogyvár és 
Kaposszekcső állomásokon, il-

letve megállóhelyeken. Az 
igazgatóság további anyagi 
erőfeszítéseket tesz az ilyen 
igények kielégítésére. Amint 
megindul például a munka 
Balatonboglár állomáson, az 
ott levő gyalogfelüljárót el
bontás után Kaposvárra vi
szik, hogy - a városi tanács 
meg.rendelésére - a Cseri úti 
átjárónál állítsák fel. 

Hathatós intéz.kedések tör
téntek az állomások és meg
állóhelyek térvilágításánaik tö
!kéletesítésére. Mintegy két

millió forintos költséggel 
még az idén - Dunaújváros, 
Magya.rboly, Sárbogárd, Mu
rakeresztúr, Marcali, Sellye 
á llomásokon és Kulcs megál
lóhelyen sor kerül erre. 

Az utazás kényelmét szol
gálják a Pécs és Dombóvár ál
lomáson felszerelésre kerülő 
elófütő telepek. Ki kell épí
teni ehhez természetesen a 
megfelelő csőhálózatot is. Ez
után már - a Nagykanizsa 
áUomáson bevált módszer sze
rint - télen jól elófútött sze
relvényekbe száHhatnak be az 
utasok. 

A pécsi igazgatósá.g terü
letén év végéig 4 hatré
szes, a mellékvonalakra 
re�resített, korszerű 
motorvonatot állítanak 

üzembe. 

kozása ugyancsak fontos sze-
repet kapott a műszaki fej- Mielőtt elindultunk a Sza
leszté.;i programban. Az át- mosközbe, úgy képzeltük el ezt építés alatt álló balatoni vo- a riportot, hogy az ott élő ár
nalon, Kiscséripuszta állomá- vízkárosult emberek visszatért 
son már dominó rendszerű hitéről, biz.akodásáról sikerül 
biztosítóberendezés működik. majd képet festeni. Jogosan, 
Ilyen berendezés üzemel Rét- megalapozottan gondolhattunk 
szilas és Simont01'1tya állomá- erre, hiszen - amint arról 
sokon is. Felszerelését pedig már lapunkban is beszámol
most végzik Balatonaliga, Ba- tunk - egész társadalmunk ké
latonszabadi-Sóstó, Zala- sedelem nélkül összefogott a 
szentjakab és Nagyrécse állo- bajbajutottak megsegítésére, a 
másokon. A biztonságot fo- károk mielőbbi helyreállításá
kozzák ezenkívül a Pécs, ra. A MAV például azonnal a 
Pécs-külváros, Pécs rendező, helyszínre küldte operatív bi
Gyékényes, Komló, Mohács, zottságát, melynek ténykedése 
Nagyharsány. fükló.s, Har- az első pillanatoktól kezdve 
kány-fü:rdő, Dunaújváros állo- igen hasznosnak, eredményes
máson felszerelt, illetve fel- nek bizonyult. 

Lehet, sót: kell. őszre - ez 
az ígéret hangzott el - fel
épülnek a házak, felépülnek 
akkor is, ha ezt a ká=lbak 
közül sokan most még el sem 
tudják hinni. 

Hogy minél előbb udvaraik
ra, portáikra is eljuthasson a 
mindenünnen elindított segít
ség - nem csupán a kisebb, 
legszükségesebb adomány, ha
nem a romokat feltámasztó iga
zi, hatalmas erő - ahhoz még 
többet kell tennünk. Mindenek
előtt sok-sok dolgos kézre, 
társadalmi munkásra van 
szükség. 

Pályaépítök szerelésre kerülő váltókuks- Szóltak a beszámolók ezen-azonosító berendezések. kívül arról is, hogy a kormány- Május 3l-én, vasárnap mint-A vasúti-közúti keresz- szintű intézkedésekkel egyidő- egy háromszáz debreceni vas-tezéseket, a vasúti útá.tjá- ben segítséget ajánlott fel utas tartott árvízi műszakot rókat egyre több helyen szinte kivétel nélkül minden Fehérgyarmat térségében. Ott védik khl kezelb;il so- vállalat, intézmény, gyár, szö- volt közöttük Szegedi Nándor, rompo'k helyett a sokkal vetkezet és a hatalmas anyagi AV 1 .  , 1 • . . 
erőforráshoz méltán járult hoz- a M igazga osag veze OJe 1s. 

korszerűbb, biztonságo• 
zá az ország lakosságának sok Akkoriban még gyakori !át-sabb, gazdaságosabb fény-
millió forintot kitevő adomá- vány volt _ Tunyogmatolcs-sorompók. 
nya is. tól Zajtáig - a levegőben lógó 

Egy részüknél a :fényjelzést vasúti sín és talpfa, hiszen a 
félsorompóval is kiE>gészítik. Mindennek eredményét lé- töltést számtalan helyen ka-
A balatoni vonalon Szabad- pésről lépésre tapasztaltuk vicságyastól együtt elvitte a 

battyán-Kiscséripuszta- utunk során. Ennek ellenére víz. 
Lepsény-Balatonaliga- mégis azt hangsúlyozzuk in- A megfeszített munka ered-

Balatonszabadi-Siófok, to- kább: még többet kell tennünk ményeként június 4-én reggel, vábbá Zalaszentjakab-Nagy- azért, hogy a hajlékuktól és 7 óra 32 perckor Mátészalkáról récse-Nagykanizsa, valamint minden egyéb értéküktől meg- elindult Fehérgyarmatra az el• Balatonkeresztúr-Kéthely és fosztott emberek hittel, biza- só személyvonat. (A csengeri Szi,getvár-Darány állomások kodással, kedvvel kezdhessék vonalon egy héttel előbb, máA tetszetős, piros színű, 70- között szerelnek fel fény-, il- újból az életüket. Mert a leg- jus 27-én állt helyre a forga: 100 kilométer sebességű, 60 letve félsorompókat. több helyen - akiknél jártunk, lom.) A pályafenntartás helyi 
első- és 296 másodosztályú A beruházási programban akikkel találkoztunk _ sírva és máshonnan oda irányított ülőhellyel ellátott szerelvé- jelentős helyet kapott a vas- munkáscsapatai - köztük a 
nyekból kettő a Pécs-Báta- úti dolgozók igényeit kielé.gí- kérdezték : - Mondják, lehet nyiregyházi pályafenntartási 
száli:, kettő pedig a Kapos- tó szociális ellátottság javítá- egyáltalán az életet újra kez- főnökség gépesített szakasza, 
vár-Tolna-Mózs közötti vo- deni? Több éi>tized munkája Nagy Ödön külső pályamester 
nalon közlekedik majd. Jövő- (Folytatás a 3. oldalon) után . . .  ? vezetésével - azóta már Fel-
re újabb négy ilyen szerel- sógyarmat és Zajta között vényt kap a pécsi igazgatóság. f,.,.,.,.,..,.,.,/..,.,.,.,.,,....,,.,.,..,.,..,,.,..,..,/.,.,.,✓.,,..,/..,.,..,,.,.,.,.,,..,/,/✓✓✓,.,.,.,.,.,.,.,..,.,...,.,.,.,..,.,.,..,,..,,,..,.,.,.,✓,.,...,.,,,.,✓.,,.,.,.�� igyekszik használhatóvá tenni 

A kulturált utazás feltéte- � J: dJ 'l , , , .I . 1- ,, � a . va_��-tat. Az építkezések�ez 
leinek ja.vítá.sára Pécs, Dom- � .,,e,ne r•e me1n t·nrt a "euelfezes � !1elkulozhe�tlen 8.!1yagok megi bóvár Kaposvár Siófok és § A.• :I' 11 :, w• ' •1 § iscsak vasuton Juthatnak e 
Duna�jváros 'állomásokon � � célszerűen, nagy m':nnyisé�b� 
nagy teljesítményű takarító- � t .  ;r ··-· � a �:,,;::.mosköz falvaiba, kozse-
berendezéseket rendszeresítet- � ,_ " � ge1be. 
tek. Ezek a gépek a takarító- � � A legsúly?sabb károkat szen-
személyzet munka:i:örülmé- � � vedett csalad�k _azonba� . egye-
nyeit is javították. � � !őr': csak .e�yem tra�édiaJ�at 

Pécs állomáson jelenleg 40 � � érz1k._A kis,:� szemek n�� lat-
csomagmegőrző automata mű- 1 � nak túl a saiat ház romiam • • • 
ködik. Ezek igénybevétele : � olyan nagy, hogy további � � .·1\iyaralnak a gyerekek 

§ § 

Magasa bb színvona l ra ke l l  
eme ln i  a sza km u n ká.sképzést 

� � Igen. még sok az elkeseredett 
� S ember. Ezeket nem vigasztalta 
� � az sem, hogy gyermekeiket 
� � nyaralni vitték messzi, bék�-
: � sebb tájakra. A MAV operatw 
t � bizottságának tagjai személye-
t � sen mentek el minden károsult 

A szakszervezet elnöksége 
az elmúlt héten megtartott 
ülésén a vasút területén folyó 
szakmunkásképzéssel, vala
mint a vasutas művelődési in
tézmények politikai és kulturá
lis tevékenységével foglalko
zott. 

A szakmunkásképzésről szó
ló intézkedési terv o többi kö
zött kimondja, hogy a szak
munkásképzést magasabb 
s.:ínvonalra kell emelni, s ez 
csak széles lcörű társadalmi 
összefogással valósítható meg. 
Ezért szükséges hangsú
lyozta a határozat -, hogy va
lamennyi szakszervezeti szerv 
az állami és társadalmi szer
vekkel együttműködve az ed
tliginél nagyobb segítséget 
nyújtson a szakmunkásképzéshez. Felvilágosító munkával, 

pályaválasztási tanácsadások- 1 i vasi:tas csal_��hoz a pye�e-
kal, üzem- és iskolalátogatások 1 kekert. A szulok _ugyan onkent 
szervezésével el kell érni azt, � adták, beleegyezesulce_t a nya-
hogy minél több vasutasszülő � raltat<!-_s7!:oz, _de - a'!:1-'!1ek :en-
gyermeke és a MA V-neve- : � des �o:.ul7;tenyek kozott b1zto-- · , san orulnenek -, most a gye-1?0tth0.nokb.an nevelk�dett : � rekek hiányát is fájdalmasnak fiatal Jelen.kezzen a vasuthoz ; � érzik, pedig otthon még ágy szakmunkástanulónak. A szak- · � sem maradt ahová esténként 
szervezeti bizottságok vegye- � i lefektessék őket . ·: . . .. 
nek részt a jelentkezők kivá- :. � - Huszonegy k1slanyt kuld-
lasztásában § � tünk a MA V kaposvári nevelő-. 

� � intézetébe - mondja Orgován 
A szaTcmunkásképzésről szó- , � László aki a vasutas szakszer-ló hat�:ozat előterjesztés! után � vezetet képviseli az operatív az elnokség a vasutas muvelő- � bizottsáaban. - A bodro"olaszi dési intézmények helyzetével � nevelői;tézetben tizenkét fiút és az intézményekben folyó � helyeztünk el. politikai, kulturális és felvilá- � A bizottságnál különben na-gosító munkával foglalkozott, � _ . . , � ponta sokan érdeklődnek az majd ezután Szabó Antal fő- �  • �o�okzsá.�ok vedlk Szeged T�za_ P_alyaudvar t!h�!forgal- � ország különböző szolgálati he-titkár számott be a két elnök- § ma reszet. A v1z nagyon sok rakodovaganyt már elontott. § lyeiről: kaphatnának-e nyaral-ségi -ülés között végzett mun- � (Tudósítás az 5. oldalon.) � tatásra kisebb-nagyobb gyer-káról. � (MTI Fotó: Kunkováca László felvétele.) � meket vasutas szülőktől? Te!-

jes ellátásról, ruháról, kénye
lemről gondoskodnának. De 
sok szülő azt mondja :  ,,a gye
rek mar„djon családjánál a 
bajban." 

A tanácsi szervek hasonló 
akciója révén, amit a Felső
Tisza vidék mintegy harminc 
községében bonyolítottak le, az 
operatív bizottság közvetítése 
nyomán mégis kaptak a deb
receni járműjavító dolgozói 
száz gyereket . . .  

Mátészalkára özc:nli.k az épí
tőanyag. 

- Naponta kétszázzal töblJ 
a leadási kocsi, mint máskol' 
- halljuk Pongrácz Antaltól, 
a csomópont főnökétől. - A 

hiba csak az, hogy nehezen, 
vontatottan megy a kirakás, 
Sem az AKÖV, sem a TÜZÉP 
nem rendelkezik elég munka
erővel. Kevés a gépjármú is 
ehhez a feladathoz, pedig je
lenleg 112 teherautó végzi a 
fuvarozást. 

Rakodási gondok 

Felsőbb intézkedésre Máté
szalkán százezer tonna építő
anyagot kell tárolni, azon a te• 
temes mennyiségen kívül, amit 
közvetlenül az árvíz sújtotta 
területre irányítanak. Erre biz
tonsági okokból van szükség: 
ha a.z utánpótlásban bármi
féle akadály keletkezne, legyen 
mihez nyúlni. Az építkezések 
ütemét, ha megindul a jól 
szervezett munka, semminek 
sem szabad lassítania. 

- Csenger állomásnak pél
dául kétszázezer tonna anyagot 
kell sürgősen fogadnia - jegy
zi meg Pongrácz Antal. - Na
ponta máris 120 kocsit kül
dünk. Fehérgyarmatra száz 
tengellyel Indítottuk az elsó 
tehervonatot . . .  

A szalkai TűZ!l:P-nél azon• 
ban látogatásunk napján öt
venhét kocsi kirakatlanul ma
radt. Az állomás közelében 
gyorsított tempóban épül már 
egy újabb, 600 méter hosszú 
rakodóvágány, amely az áger
dei vonalból ágazílc ki. Az al
matároló úgynevezett olajvá
gányát szintén meghosszabbít
ják, mintegy 150 méterrel, 
hogy oda is beállíthassák az 
érkező vagonokat kirakás cél
jából. Fehérgyarmat naponta 
körülbelül 1000, Vásárosna
mény 460. Csenger 670, Tu
nyogmatolcs 200 vagon építő
anyag fogadására alkalmas, ha 
lenne elég munkaerő a rakodás 
lényeges gyorsításához. 

A S201jelunió segítsege 

Tóth Fei·enc, a Szabolcs
Szatmá1· megyei tanács ipari 
és közlekedési osztályának ve
zetője személyesen kereste fel 
a mátészalkai csomópont vas
utasait. Elmondotta, hogy a 
Szovjetunió nas1y mennyiségű 
cementet. Cdmi!lió köbméter 
útépítő követ küld az árvíz
sújtotta magyar területre. 
Ezenkívül felajánlott annyi fa
anyagot - gerendákat, szaru
fákat stb. - amennyi az ösz-" 
szes árvízkárosult házának fel
építéséhez szükséges. 

- Ez is megköveteli a rak� 
dás gyorsítását. 

- Valóban fgy van - vá!a.; 
szolt a megyei tanács os:,;tály.; 

(Folytatás az 5. oldalon 



ÜNN EP I  KÖNYVHÉT Vasutasok Vietnamért VASUTASNAP AZ NDK-BAN 

Ai: ünnepi könyvhéten ellá
togattunk az Eszaki Járműja
vítóba. tppen ott találtuk az 
ebédlő előterében kialakí
tott árusítóhelyen a Művelt 
Nép Könyvterjesztő Vállalat 
megbízottját Ili, Fekete Gyön
gyi\. 

dolgozói - hangzik a vá-lasz. 
- Lényegében ezzel le is zá
rult a heti vásár, mert elfogyott 
minden újdonság. Számításom ••· 
szerint most már ismét a �zo
kflsos lesz a napi bevétel. 

A vietnami nép sohasem felejti el 
a 111,rar vasutasok stlftségét 

Négy városban aratott sikert 
a Törekvés táncegyüttes 

- Olyan nagy a forgalom 
- mondotta -, hog_v el kellett 

Arra a !kérdésre, hogy ml 
nincs. mi nem kapható az üze
mi „könyvesboltban", a bön
g�zók felelnek. 

KÁMASZUTRA 

Hajpál László lakatos tár
salgási nyetvköntlt!eket, ,zótá
rakat keN?s, 4e már n.em ;u
tott neki. Karáth JÍ,z:aef, a 
XII. osztály mowraierelője 
nyúlten11észtési szakkönvt> 
iránt érdeklődik. Gál JáliDs, 
a technológiai osztály mlltza
ki ügyintézője sem l«!pott 
már A második világháború 
képei c!mil kötetből. 

Hazai bemutat6 az órvízlc6tosultalc iav6ro 

A MA v tszakl. Jánm1javító 
Törekvés M11vel9(iésl Központ 
táncegyüttese júnl'US 'l-én el
utazott a Német Demokrati
kus Köztársaságba, hogy - a 
schWerini vasútigazg.at6!Jág 
teriileti szakszervezeti bizott
sái meghívására - részt ve
gyen a német vasutasnap al
kalmából rendezett Xll. ün
nepi munkásjátékokort. Az 
együttes tagj� új műsorral 
k�ültek fel az útra, s az 
NDK négy városában szere
peltek. 

jönnöm a központból segíte
ni. Zelenák István vGS1ltőr 
akt már negyedik éve foglal: 
koz-ik itt a. könvvek terjeszté
sével, Kőbánya, vagvis a. X. 
lcerlJlet 135 üzemi könyvbizo
mánt,osa. közül a. legeredmé
nyesebben dolgozik. Az utóbbi 
évben például 160 OOO forintot 
forgalmazott. Ebből 36 OOO fo
rintot tett ki az általa eladott 
műszaki könyvek értéke. A 
Kossuth Könyvkiadó politi
kai műveinek terjesztését csak 
a múlt év második felében 
�·ette át, mégis eladott 17 OOO 
forint értékű könyvet ez 
utóbbi kiadványokból. 

- Hiába, huszonötöt igé
nyeltem, kettőt kaptam, de 
száz is elkelne ebből a nem 
olcsó, de rendkfvU! érdekes 
könyvból - jegyzi meg Zele
nák István. 

Din.h can és Rékul Wván. 

Elutazlis elótt új músorukat 
itthon Is bemutatták, s az 
eloodás teljes bevételét -
töbt, mint 4000 forintot - az 
árvíz�árosultak ;avára aján
lották fel. Részt vett a bf,l'lllu
tatón Klaus Pa.towskv, az 
NDK budapesti nagykövetsé
gének kulturattaséja is, s a 
látottak alapján forró sikert 
,,Jooolt" a táncegyüttesnek. 

után .is adtak músart az lia• 
nevezett kongresszusi cmr-
nokban. A dé!el&ti pr� 
ban közösen BUf"epeltek • 
Theodor Körnd eWOtt-1 
és ew .azov;et lrulturQliflláal, 
de következó műsoruk, -
timel11et a schwerinl V4Btito
sok részére rffldntek - 1-1-
jésen önálló volt é, az egész 
e�tét betllltötte. .8wmbaton 
még egy ilyen fellépés k� 
kezett Güstrowban, majd va
sárnap, június U-én, néző
ként vettek részt együ�ünk 
tagjai a XII. winepi rnunk,is
játékok további előadúán, 
Sohwerinben. A helyi ValÚt
igazgatóság veretói. ezután kö
zös baráti esten látták vendé
gül 6ket a Theodor Körner 
együtteis tagjaival együtt. A SIKER TITKA 

S nincs már egyeUen mű Zelenák István szerény fia- Szilvási Lajostól, az üzemi talember. Nehéz lenne hirte- dolgozók legnépszerűbb 1rolenében megmondani, hogy a jától, Molnár Gábortól, Bervásárlók vajon általa kedvel- kesitől, a képes politikai és ték-e meg a könyveket, vagy gazdasági világatlaszokból. a könyvek által kedvelték Felsorolni is nehéz lenne, 
meg őt. Bizonyára így is, mennyi hiányzó könyvet emúgy is helytálló lenne a jel- lítenek a vásárlók, akik között 
lernzés. Saját véleménye sze• olyanok is akadnak, mint Párint a siker titka csupán ab- pai Ernőné: egyetlen hónap
ban rejlilc, hogy a könyvek ban ötszáz forintot fizetett ki változatosak, a. dolgozók ér- könyvekért. 
deklődési köre szüntelenül _ & maga mit keres? -
növekszik, és a jó könyvet kérdezzük egy fiatalasszonynem nehéz eladni. Ezenkívül tói, aki darukezelő az egyik kétségtelenül sokat számít a :szerelőcsarnokban. 
szakszervezeti bizottság és _ A kámaszutrát - válaaktivistáinak segítsége is, me- szolja. - A szans21kr!t irodalyet a terjesztőnek nyújtanak. lomban ez a szerelem tan-- A könyvhéten emelke- könyve. Már láttam az újabb 
dett-e a forgalom? kiadását, kétszáztizenhat fo-

- Igen. Négy nap alatt rint az ára. Szeretném meg
mintegy tízezer forintért vá- venni . • •  
sároltak könyvet a járműjavító (kovács) 

, .. A sínek, az ,, országokat, az _eszper.�ntó _ 
, • .). .... -t�, . ! ·.nnr F"' 

nyelv a népeket köti össze ! 
Ez volt a jelmondata a 

Nemzetközi Vasutas Eszperan.. 
tó Szövetség kongresszusának, 
amelyet május 16-22-ig a 
kéklő Adria partján fekvő ősi 
városban, Rirniniben tartottak. 

A szakmai -rendezvények al
kalmával igen érdekes elő
adást hallhattak a részvevők 
eszperantó nyelven az olasz 
magánvasutak szintbeli pá

' lyakeresztezéseinek biztosító
berendezéseiről. A minden 
nemzet fia szó.mára e1711a.ránt 
érthető előadás mellett eszpe
ran!ó nvelvú színes filmeket 
is mutattak be, melyek segit
ségével a nézőlc megismerked
hettek a norvég vasúti és ha
jóközlekedés együttmúködésé-

11el, az olasz vcsut.ak jelenleg 
l.e{7(1florsabb mozdonyával, ti 
„Teknóc"-cel, mely óránkimt 
Z50 kilométeres sebességgel 
közlekedik. 

A különbözó szakmai bi
zottságok beszámoltak a múlt 
évi kongresszus ót.a végzett 
munkájukról. Legjelentősebb 
a. szótárbizot�ág mutl.kája, 
melyben mi mawarok is je
lentős részt vállaltunk. 

A részvevők megálla;,odtak 
abban Is, hogy 1971-ben Ma
riborban (Jugoszlávia), 1072-
ben Prágában (Csehszlováklia) 
tartják a soron következő 
kongresszusokat. 

K. P. 

A tavaszi napsugár mintha 
S:t.Olldáris lenne velünk, is de
,-as táncot jár a Ml38Yar Szo
lidaritási B11lott&á,g irodájá
ban, 

Máti,ás Lásl!:ló, a Béketanács 
t1.lelnöke, a bizottság titká1'a 
fogadj(I a vasutas küldöttséget. 
őszinte megilletődéssel néze
i:etl a sokezer aláírást tartal
mazó, vörÖ\'l. borítású, díszes 
könyveket, melyekben a buda
pesti srolgál.a.ti helyek - többi 
között ti Landler Jj., MAV 
Gépja.mtó, Bp. Afl{/1/alf8ldi 
Pft. Főn. Bp. 1gq(l4tósáa, és 
Bp. NyuQIClti pu. dotgozói tUta• 
koznaJc a. h6s viet�mi népet 
ttl;tó embe,telen hábóTÚ �len. 
Látszfile, alig hisz a szemének, 
amikor a v�utasok ajándékát, 
segítségét, a 400 eoor forin¼s 
önkéntes felajánlásokból ösZ
sregyűlt öss7.ep;et mep;l.átja, 
majd közösen indulunk tovább, 
a vietnami követségre. 

Nguyen Dinh Ca.n, a. kö1>et-
1ég titkáránék üdvözlése �n 
Rélcasi Istv4n, 4 budt1.pesti te
rllleti b:\Zottadg titkáNi kereset-

. .  - ....... 
Sik'.eres � vétéll<edó 

A miskolci járműjavítóban 
- az el6d&nit6k után 8 bri
gád részvételével tartották 
meg a jubileumi szeliemi ve
télkedő döntőjét. 

A kérdéaek az elmúlt 15 é1' 
endményei, 4 felsz4badttó 
hllrcok, Lenin élete és munkás
sága, hon.. és t>ilágismeret, 
oolamint t1. Szovjetunió föld• 
ra;za é$ m!Ivészete témakö
rökből tevődtek össze. 

Az első heÍ,Yezé&t a Gagarin 
prigád érte el, a Lenin bri
gád a második és a Kandó 
Kálmán brigád pedig a har
m�dik helyen végzett. A leg
jobbak köz,ött 1� 500 forintot 
osztottak Id. 

NI lstv,n 
Mi.skolc 

len szav11kban fejti 1ri minden 
vasutas nevében t1. .segíteni 
akarcut, az együttérzést és a 
vletnamt n.!p iránt érzett tisz
teletét. azért, ho1711 hosszú éve
ken lit ellenáll az amerikai ha
digépezet minden erejével 
szemben. Atadja a tn.\lllk.ál.ke
zekkel aláírl dokumentumot. 
a könyveket és a 400 ezer fo
rintról szóló ajándékozó leve
let. 

Dt-nh Can na,gyszerii fran
ciássággal válAlsml, és hos,:
szan kezet ráz Rékás! István• 
na!. majd a küldöttség �jai
val, a legnagyobb összeget 
gyűjtő S11'.)!g.álati helyek szb
tit.ká,ralval: Tófalvi Utvánna.l, 
Sis"4 Lászl6va.l és Ra.tzkv Fe
renccel. Meghatódva köszöni 
meg a támogatást, együtt.ér"Lést 
és többször is h.a,ng:súlyozza: 
,,kérem, értesítsék a magyar 
vasűt valamennyi óol.gozóját 
arról, hogy a vietn.am! nép so
hasem felejti el a magyaa:- vas
utasok segíf,;égét!''. 

- rJ -

IFJU )tAJZotŐK 1 

A debreceni MÁV műhely
telepi á1tialános iskola rajz
szakiköre dfcsél'etesen és ered
ményesen működik. A kicsik 
egymásután aratják a helyi és 
külföldi sikereket. 1963-oon 
jól szerepeltek a megyei rajz. 
kiá!,Utáson. Nem sok:kal ezután 
Berlinben, majd 1967-ben Ln
diában m1.1ta.tták be rajzaikat. 

A szakkör jó munká.� Si
mon Ferencné pedagógus �ép• 
z6m1It>eszt dícscéri. A sok kis 
,.miivész" közül Bene Gábor, 
Papp Eva, Tajti László Tar;li
ni Katalin, Ferenci Sva, Sipos 
I!on<i, Sipos László, Kovács 
IldifGó, ZáhOl)-tli József külön 
dícséretet érdemel. 

· Voloslnovs&ki János 

A siker valóban forró volt, 
mind a négy városban, ahol 
együttesünk fellé{iett. Június 
10-én Rostockban iszerepeltek, 
másnap Wittenburgban, majd 
SchWerinben délelőtt is, dél-

A kit1ln6 szerqlés, • j/4 
összeállított m1hor ti�
tesünk valámennl,'i t4g;ónak 
színvonala$ iud481it, Je� 
&zültséaét igazoLt,i. Hou.á�
rult a sliket1hez Madarász l>a
talin népdalénekes müvés:lí 
egyénisége is. 

- lt -

Munkásakadémiák 

a Landler Járműjavítóban 
A tudamányos ismeretter

jesztés legmagasabb fonnája 
a munkásai;;adémia. A Land
ler Jenő JáNnii;avító Vzem
ben tíz évvel ezellltt suniez
ték meg az első tagozaitokat. 
A kezcletl időszak nehézségei 
után emelkedett a színvonal, 
s a részvevők száma. A ta
goi,atok változatassá, von2l6vá 
v�tak. Nag,J . 8411Uléget . jelm
�� lla{llf 4/fl'r olyan elóadó.
gárddf bi.lto.titoit, --Gldk • klt4n6 
pedagógia( ér%ékkel, ;ó felké
szültaéggel végezték munkéju
ka.t. 

Az 1069/70. évi munkásaka
démiáka.t ünnepélyes külsősé
gek között május 20-án fejez
ték be. A nagy léts7.ámú hall
gatósái;l1ak mintegy kethar
n.ada megjelent a művelődési 
házban. De nemcsai.'< a hallga
tók, hanem a p,árti.zervezet, 
szakszervezeti bi:!IQttság, a 
gazdasági vezetés, ,a mtiveló
dési ház, a TIT iS képvti$eltet
te magát. 

Gala$chek Fel"enc 4 m1lve
lc5désl ház megbízott igazg,a:,
tó;a ismertette a 10 év ned
ményeit, fll4.id Vereckei János 
adott tájékozf4tiút az e!mli.lt 
évről. Ebből néhány adat: 6 
tagoza-tt.al indult a munkás
akadémia 304 !6 reszvételé-

vel. Az. év folyamán 21 � 
ben fllmveti� 15 esetben 
epidiaszkóppal, ló esetbeQ 
diafilmmel s7lE!'lllléltették az 
előadásokat. A srorgalmas lá
tQgatásért 201 hallgató kapok 
okle'llelet, a különl�n ak
tív hallgatók közül pedig 34-es 
könyvj1.1talomban ré!IZl$filtek., 
Külön sz.eretettel ál eltm.. 
r�:isel emlékeztek · meg df'. 
Knoll Imu egyelem.l · dO<.'elllt
ről, aki immár .ffit�,; · llWir
sakf tás nélkül �._a mii.; 
szaki tagozatot. •· , 

A bensóséges ünnepély ulái\ 
a „Modem Monte Chrtsto• 
címü filmet leveti½ett& a 
mzvevőknek. 

T. B. 

VÁLASZ EGY ClkKÜNKU 

Lapunk 1970 máretus 16� 
6. s?.ámá�n "A TanácsköJltár-. 
saság Va&Utas márt!rjll,inak 
emlékére'' e. t:ilw.ben SZÓ\Tá 
tettük, hogy Tapolcán Sándor 
Lajos járási poll t!kal. b4ztoll 
munkásságának nincs ny<lffl&. 

Dr. Halász Istvá,n, a varos 
VB-titkár-e& köz.ölte szerlteez
t&égünkkel, hógy Sánqer La
jOB elvtárs nevét eml�tábla 
őrzi a Tanáe&köztáraasái te
rén. 
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A történet hat esztendővel ezelőtt egy hi
deg, januári napon kezdődött. A Nyugati pá
lyaudvar pénztárcsarnokában kígyózó hosz
&zú sorban egy rosszul öltözött 10 év körim 
gyermek is várakozott. Amikor sorra kerii.lt, a 
pénztárosnő alig értette meg a didergő gyer
mek.szájból ki1Juggyanó szavakat. 

- Hová kisfiam? 
- Ba.lástyára - ismétli a gverek. 
- Jf:s édesanyád? 
- Nagymamámmal lakom. 
Ebben a válaszban valami szomorúság bu;J

kált. Csend lett. Csak a nagy falióra kattogott 
egyenletesen. 

- Gvere be kisfiam - mondta sok barát
sággal a pénztárosnő a gyereknek és vissza
tette helyére a már kivett menetjegvet. 

A pénztárfőnöki szabába.n éppen a munká
ról tanácskoztak az asszonyok, a Dózsa 
Györgv szocialista. brigád tag;a,i, s tekintetük 
egvszerre fordult a belépő gyermek felé. Az. 
tán néhány simogató és bátorító szó után 
kérdezgetni kezdtélc a kis jiivevényt. 

A kisfiú egy darabig állta a sarat, aztán el
sírta ma.gát s K. Lacika a Dózsa. G11örgv úti 
általános iskola V/c. osztályánalc tanulója 
.,vallott". 

- Nem merek ha.zamenni a. n.4171f"14ffl(m
hoz ;;.,ert nyelvtanból, számtanból es történe
le,r;ból megbuktam" - mond;a lehajtott fej
jel. Hailgat - aztán folytatja. - elmegyek 
f>ista bácsihoz Ba.lástjJára. 

- :Ss édesapád mit szól ehhez? 
- Apu? . , .  Nekem nem volt apukám -

csóválja kis fejét. Sn csak úgy !ettem, mint 
a plp4es ti réten - a nagymama meséli. Az a 

baj - tetnik tudni - hogy e=t � iskolában 
is megtudták, és azóta pipacsnak csúfolMk. 

Aztán a gy,lrött k4bátja l!iebéból egv meg.
viselt fényképet húz elő. 

- Ez anyu - mutatja és megdmogntja 11 
képet. 

A képről e(11J felt-ilnlíen csi,ws, s;:őke fürt'il, 
csaknem gyermekleán!I néz aa a,szonyokra. 

lAcíka az anyja nevét vUeli, aki 1956-ba?l 
- 17 éve; korában, amikor gyermeke két eJz
tendlls 11olt, elhagl/ta az orstágot. Egv hajón 
konvh�eányként betegen érkezett Toro11tóba. 
Ott néhány hétl.p ern, maf1114r cuüád lipolta, 
majd kórházba került, 

- ,.Az orvNok Mm mond;ák meg, hO(llJ 
mi a. bajom. Már hóna.pok óta ift oagyok ti 
kórházban. Szeretnék, fial/Von szeretnék ha;za. 
menni. Jál';atok el otthon o.z ügyemben. Vt
tes3etek hG.254. Vigyázzato.k LacU:4mra.l" -
il11enekriíl árulkodnak 11z 196i/-ben kelt IIOf'Ok, 

- Azóta a Mg!/m4tna levelei felbontatla
nul ;önn,k vissza. Máf' a Vöröskereszttel u 
kerestették az anlfll,t, de reménytelenül, 

Ahogy e,zektt mondja a. gyeTek, qkaclozik a 
szava és a messze, semmtbe fílggesztett, ,ze
méból e(lf/-egy könycsepp ClóTdUl cüd. 

Sok minden ,zóba keri.l!t, Az t1.sszo11yok, a 
brigádtagok éa o ki., .,cstiucirgó" ba.f'átságot 
kötöttek. Az ern,ik 4,szon11 oállalta, ho1111 he• 
tenként egyszer-kétszer etnf{jti tanul a at}e
f'ekkel. A másik I>ólta Kdroivn� - négv gyer, 
mekes t1.n1,1a - !lílY öreg vasutas bunddt ho. 
zott MZUlró!, melyet Mll!I gonddal és szere
tettel Gl/Öl"gy Fazekas Béláné, a brigádvezető 
a 1111erekre iga.ritott. Kerlllt elő kts ingecske, 
zokni, meg sok egvéb ruhadarab ii. Az étloez-

teto!�t felváltoa vá.ltalták. Va.sárnapot1,kél\t a 
pénztár vendége volt a gverek, vagy v*me-
11/lk „mama" társaságában, a pál11t1.udvan 
étt�emben forgattu. a kést meg a villát. 

I>r. Körtvélyesi G11uUné, Németh Józsefné 
Is H11va.s Lajosné brigádtagok felkeresték a 
PóllSa Györ1111 úti á.ltaláno.t iskola tanárait is. 
Nem sok jót hallottak Laciról, de hosszú, fá
radságos munka után Laci sorsa la.ssa-11 ;ó 
kerékvágásba kerii,lt. MM csQk egv f� 
volt hátra: a {tllermek kedélyéről a mindia 
érzékelhető homályt letörölni: megtudni, hogy 
hol van és mtbt haJlg,at hostzú évek óta az 
él!es!1--i11./a. 

'Ez ú; fe!ad4tlkéfl.t k.eriilt a l>riQád.nen6dl.; 
be,. * 

Evek múltak. I.4Ci � 4 Dóz:a GVÖf'íllJ noo 
ci4Iift4 brigdd ba1'1itságii m"'1 foudbb er6sö
dött. A gy� ;6 eredménnvel elvégeztcr 11 
általoános iskolát. IPt1.ri ámuló ktt. Közbnl 11 
N!/11'1<1ti pályaudoar pártbizotttdgának •� 
Szvatkó Iatván is felfllhlelt a l>�d vállald• 
&íra.. D is megoorátkozott - min.t.eus, póti
pa.kétl,t - !Aciool, s ő sem tudott bdenyuaoo• 
ni abba, hOflll egy ember, az édeaanya - !e
í/'1/Bn az az USA, vagy bármélv mds része e 
tnlágna.k - nvomtalanul eltún;ö,I. Többmil' 
i& felvette 4 kapcsolatot a Nemzetk<m VilTliB• 
kereszttel. Semmi eredmény. Véletlen gondo
lat kaPc»n a kanadai „Ma!71/etr Híttk" e. tSJ
scigba.n e1111 hirdetést adott fel 4 � M
vében és annak fényképével. 

Nagy dolog történt/ Nem 1okkt,I e.rutón llo
mály� sor� '7kezte.k 4 ,� túli,ól, To
rontóból. Az tin114 jelentke:eft. ,.tdes kisti4mf 
Ne ha.ra.r,ud;, hoW ilye'I) aokiíio nem irtCm. 
Na.m, beteg voltam, örlilök, h0/111 h4Uok fd
lad, men má? ;ól llCZQllok. tr;,ur• - {'1fl M1!4-
.tik 4 többi között ti levél 

Ho1111 az iQa%i a-nvát, az éde&Gl\t16t. ffMgta
lált!ik, 11$! ünn.épli II brigád, Ez 11% 1'1\fteP sztt• 
rencséseit össtee$ik egy TIMÍ8ik ittrl'leppt:1 -
La.d 16, szaleté.mapjáool. 

Az ün'I-Qi b1'/qádgyillésen az 4SSZOl!.1,'0TI: fú
Szítette ;ó falatokl,;al és it4lolckal megra�ott 
asztal k8rfl.l tJ.lqle szeme nem maradt szdro.tO!I, . 
a.mikor Gf!Ö?(/1/ Ft1.ze� Béláné brfO<(dt,lmf.S 
bes11ámolt � e:zil1tkos1:onU ldtf.!'!ltetl.ffi51. • 
Plf.f'7.amenti m11ahítxl.ff'<Sl, a pdrt fótttk4r41'ifl• 
tllnm6 szeméiyea beszélgetéséről Is 4frCW a. 
vé!laláaf'ól, melynek él6 btr:Qttt(ito!ka !Ad, 11' 
ma. már 16 e1zten.d.6s fla.talemt,er, iiki Olt .U 
a mamák között az asztalf6n, kedben a meo· 
talált édesanvjlf. képét azorongatv,s. 

GeJ'sely Jó-ad 



Jffl..nlNIUS 1'7. MAGYAR VASUTAS 

Vitás lcérdések a s�ocialista 
brigád címek adományozásánál 

;A szocialista szolgálati hely 
címért versenyeznek 

A szoclallsta brigádok és a 
JDOzgalom szervezésével, irá-
11yításával foglalkozó vezetők 
egyértelmtlen helyesléssel fo
caclták a szocialista brigádok 
kitüntetéséről szóló 1001/1970 
(L 7.) az. MT-SZOT egyottes 
llatározatot. A határozat ered
�ként azt vár;ák, ho(/1/ 
• �ta bri(ládok vállalá
•llllk irtékeUsél'lél, a kűlön
lö:m cfmek adományozásánál 
aaJcken ffllljd a korábban ta
,aatcüt ltberalizmm, és f�
%6d'k CJ "ezetók éa a dolgozók 
imekl6dése. Ennek következ
tében nő a különböző k1tünte-
1élek tekintélye, a brigádok 
társadalmi megbecsülése. 

Bármelyik fokozat 
adományozható ..• 

A:r. MT-SZO'r határozat 
vasú ti végrehajtási utasítását 
IIZ ez évi 13. sz. Hivatalos Lap 
taria1maz:za. SMmos érdeklődő 
azóban é6 írásban feltett kér
déeelb61 arra lehet következ.. 
t.etnl, hogy az utasításban fog
,wtalt értelmezésénél és al
bllmazásánál véleményeltéré
,ek, bizonytalaMágok van
llllk. Ez alka:lommal egy-két 
ib'en vit&tott kérdés helyes 
á:1elnm:éséhez .w.eretnénk se
lft&éget adnL 

A h4tcir0%4«>61 eai,értelmú
„ kitűnik, horn, tooobbrci is 
1MS1ffl4rcid Cl bronz, eziut és 
.-ni, fokozatú elismerés. U
-,eoe, "áltozú cizonbcin az, 
1'ool/ J éc ut4n bármeli,ik bri
,U bdnneli,ik fokozatot el
tatterheti, ha erre munkájuk 
alapján a termelési tanácsko
aás érdemesnek: tartja. 

A fokozatoknál a sorrendi
lég nem követ.elmé1l7. A ma
e,asabb fokozat abban az eset
ben lg �ományozható, ha a 
brigád el� alacsonyabb 
fokozatú kitüntetést még nem 
kapott. 

Az. elisrner-ések - vagyis a 
fokozatok - bármelyikét egy
más utág tö� is lehét 
�2111i. -�..,.= _., "' 

A szoelali!ta btigádmozg,a. 
lom célklt11zérelnek megvaló
aításában hosszabb Idő óta ki.
emelkedő eredményeket elért 
brigádok részére a ,,MAV ki-
1'cil6 bri{lódjci", CJ ,,Közlekedé1 
éa 11.frJc.ijzlés kit>ál6 brigádjci" 
Ú 11 ,,MIIOt/ar Népk.öztá.rB<Uág 
ldoiil6 brigddJa� kitüntetések: 

adományozhatók. Az első kl- osztás akkor helyes, ha vissza- Tavalyi eredményei alap- motorvezetó éppen elindított, 
tüntetést a MA V vezérigazga- tükrözi ciz egyes tagok valósá- ján élüzem címet kapott Oros- hogy félreállva utat enged• 
tója, a másodikat a köz.leke- go, ern,éni eredményeit, és háza állomás kollektívája. jenek egy Mezőtúrra Induló 
dés. és postaügyi miniszter, a személ11es hozzájárolását 11 Amikor legutóbb meglátogat- 378- gózmozdonynak. 
harmadikat pedig a kormány közös sikerekhez. Ezért a lét- tuk a szolgálati helyet, gon- Jól megértjük egymást a 
adományozza. A „vállalati szám alapján számított egy fó- dos, fegyelmezett munkát ta- munkában. Nálunk - ahol 
szintű kitüntetést azok a bri- re eső jutalomösszeget is dif- pasztaltunk az állomáson. nagyon sok a törékent, 
gádok kaphatjáT(, akik leg- ferencláltan ke!J. a brigádta- A kocsirendező-csapat ép- Qveggel megrakott kocsi -
alább öt alkalomma.1 eln11erték gok közt felosztani, s így- elő- pen üres kocsikból állított óvatosan kell tolatni, ez rend
Cl szocialista clmet, és 11mn11 fordulhat, hogy a kollektíva össze egy szerelvényt, hogy kívül fontos. 
fokozaftí, elumerést b kaptak. döntése szerint lesz, aki az M 31 Di 1 tartalék Eléged ttek •·-•·-"juk 
A m'-'•zt .... -"s k--"n11•z'ntu· átl 8 f 

az -es ese - - - e a mw..... • 
,,._ �• • " v, ,.... • • agos 00 orint juta.lom he- .kal kivi ék ·· · · kal k tükk l? 

kittlntetésekre cizok ci brigádok !yett 1200 forintot érdemel, . ág1;; 
az uveggyan • erese e 

számíthatnak, akik 10, illetve míg a másik brigádtag esetleg 
iparv yra. 

_ fel:f t:cJcu��!ó:�J 
15 éve fol11cima.tosan eln11er- csak 400 forintot. Aranyfoko- - Holnap ia1Mt irdn11vo-
úk ci .tzocíalistci clmet é1 biT- zatú elismerés esetén a prigád natot ,-aknak az üvegg11tir- lönö„en az utóbbira, hiszen a 

tokoscii a „MAV kiváló bri- tagjai személyenként 800 forin• bon Szigetvár rende!tetés3e! ;ó mutt� megkapjuk 112 

gádjci", illetve ci „közlekedés tot kaphatnak. De ettől - - mondta Kiss Láuló tolci- eHsmeréat, Cl prémiumot. Ap

és hírJc.ijzlés kiváló brigádjci» amint azt az előző példánkban tásvezet6, aki 15 é"e dolgo- rili1ban 2600 forintot "ít• 

kitüntetésnek. Is említettük - el lehet térni, zik a vasútnál és fejből so- tem haza. Ennl/Ít még soha-

Mindez azt bizonyítja, hogy ha nem egyformán járultak roljci, milyen mozgálokat sem kerestem, cim'6ta II vcis-

az ellsmeresekre, kitüntetések- hozzá az eredmények elérésé- végeztek és menni,! munka útnál szolgálok. 
re való jogosultság elbírálásá- hez. vár még ,-á;uk e'1JI forda alatt. - Mi is érdekeltek va-
nak alapja a hosszú éveken át Az új kltüntet.ési rendszer- gyunk az eredményesebb, 
folyamatosan végzett, le1k.iis- rel kapcsolatban még számos Érdemes jobban dolgozni gazdaságosabb munkában -
meretes munka, a brigádok értelmezési probléma merüL jegyezte meg �émeth György 
magasszinta tevékenységének fel, melyek tisztázására idő• - Hét éve tolatok Jani bá- vezetó váltó&, akivel az 
számba vétele. Az új rendszer közben folyamat06all vissza- csival - intett a mellettünk egyes őrhelyen találkoztunk. 
szerint tehát nem adományoz- térünk. berregő Diesel-mozdony !e- - Mi is megkapjuk havonta a 
hatók a magasabb szintű kl• Molnár László lé, amit Reinholcz János tolatási prémiumot,. ami a 
tüntetések automatikusan, a teljesítménytől függ. Nem 
mozgalomban töltött időtől:------------------------• jött rosszul az éjszakai pót• 
függően, hanem csak az ered. lék felemelése sem. 
mények alapján. 

Differenciált jutalom 

; 

Uj Diesel-bázis Az őrhelyen ketten telje
sítenek szolgálatot és meg
figyelhettük, hogy szünet nél• 
kül dolgoztak. 

- Tizennégy kézi állítású 
váltó és két sorompó Is a ml 
gondunk - mondta Németh 
György, aki 29 esztendeje tel

március közepe óta dolgozik 
az állomáson. 

- Negllt'enkilenc évea va
gyok - mondta Lá3zl6 Jó
zsef - és a békéscscibai tég
lagyárban, cihol eddig dolgoz• 
tam, nem bfrták mdr a kar
jaim ci mege,-őltetó munkát. 

- "Itt, a raktárban köny• 
nyebb? 

- sokkal, mert hidraulikua 
kézi emelőkkel dolgozunk él 
rendszerint kocsin visszük as 
árut - felelte. 

- Nálunk az a fontos, hogy 
ne csak erővel, hanem ésszel 
Is dolgozzon az ember. Hasz
náljuk is a rendelkezésünkre 
álló szállítóeszközöket 
mondta Szabó Mihály. - An• 
nak ellenére, hogy a havi 
anyagmo7.gatási teljesítmé
nyem meghaladja a kétezer 
mázsát, így nem megeről
tető a munka. Persze az la 
nagyon sokat jelent, hogy már 
részünkre Is biztos! totta as 
állomásvezetés a közbeváltást. 
Ezzel havi 210 órára csök
kent a munkaidőnk. 

- S a keresetük? 
- A t.eljesítmény szerint 

kapjuk a bérünket - felelte 
Szabó. - Március elseje óta 
kedvezőbb a helyzetünk, havi 
400 forinttal nőtt a kerf'setem. 

Bizakodó a hangulat 

Az új határozat biztosítja a 
széles körtl demokratizmust és 
egyben fokozza a brigádok: fe
lelMSégét is, ugyanis a brigá
doknak: kell dönteniük abban, 
hogy az adományozásra kerü
lő kitüntetés egyedileg a 
brigád melyik tagját il
lesse meg. Előfordulhat 
ugyan.la, hogy a brigád 
össztevékenysége aiapján 
méltó valamely elismerésre, 
vagy kitüntetésre, de mert az 
eredmények elérésében nem 
egyformán vették ki részüket, 
a brigád egy-két tagjának: az 
elismerését meg kell kérdője
lezni, illetve a brigád egy-két 
tagját nem lehet kitüntetésre 
javasolni. Ez az elhatározás a 
brlgádltollektivára van blzva, 
am1't körülteklnt6en k.ell mér
legellti. Sélnmí'e!létre seíti lie-
1Yes a „békesség" kedvéért en
gedményeket tenni az egyen
l&kli Irányában. 

A szombathelyi járműjamt6 üz.emben befejezték a Diesel
bázis l�hozását és áttértek ciz 500 l6erónél k�bb Diesel,
matdon11ok javltására. 50 millió fortnto, beruházári köttség
gel, korszerű mozdonyjcivltó cscirnokot forgáe1016 és motor
múhelttt, oolamint szereló-ilzemrészeket építettek. 

jesít szolgálatot Orosháza ál- A dolgozókkal folytatott 
lomáson. - Nehéz munka ez. beszélgetések után megértet
A sok gyaloglás már na• tük Bodnár László főintézó, 
gyon fárasztó, Mo,t, 4miót4 állomásfőnök-helyettes blza
clrad a Tisza, némjleg meg• kodását: .,Jó a hangulat az ál-
csappcint ci forgcilm•nk, mm 1 ásunk to ábbl ed 

A különböző elismerési fo
kozatokkal és a kltünteté6ek
ked együtt Járó jelentős pénz. 
Jutalmak személyre történó 
felosztása is a brigád felada
ta. Az ewéM1cre rortffló fel-

� ,.:e. és kavic11zállitmdn110- om on, 6 a v er • 
� ""' ményeket illetően ez már 
kat ci partvéde!emhez irá• fél sikeri" _ tgy nyilatkozott, 
nyítják • • • - Tovább nem is amikor elmondta, hogy a:z 
folytathatta a bellzélgetést, ,.élüzem" kitüntetés elnyerése 
mert csengett az őrhely tele• után m011t a a szocialista szol
fonja, s Németh G�gy azon- gálati hely kitüntető címért 
naI indult, hogy vegrehajtsa versenyeznek. A x. pártkong• 
a forgalmi szolgálattevő ren- res= tiszteletére indftott 
d���''t."""" ••• ···-··•··v_er1�Yben is ez a törekvéj 

Nem j-nnek a teherautók Jllst;ci át a 11 szocialista bri• 
0 gdd 94 tagját és velük el11/Ütt 

Nemeaak az állomás kocsi
forgalmában vehették észre 
az Orosházán dolgozók a ti
szai áradás hatását. 

A biztosítóberendezések 
fejlődése 

- Raktánlnk már majdnem 
teljesen megtelt szegedi és bé
késcsabai rendeltetésd áruval 
- hallottuk Oravecz Istvánné 
darabárus raktárnoktól. Gé!>
kocsíval kellene tov4bbff4.. 
nunk ezeket a küldemén11eket. 
de Mm jönnek a teherCJut6k. 
Nyilván ci gátak védelménél 
dolgoZ114k. Kénytelenek le
szünk gyűjtőkocsit rakni 
Szegedre és Békéscsabára. 
hogy az ottani címzettek se 
várják hiába a küldeménye
ket. 

Orosháza állom4s egész kol-
lektívá;át. Ahhoz. hogy ezt 
a célt elérjék, most elsósor
ban a kocsitartózkodási időn 
kell javítaniok. A 90 száza
lékos norma helyett április
ban csak 84,88 százalékra tel
jesítették ezt a fontos muta
tót. Magyarázhatnók ezt több 
objektív körülménnyel, ne
hézséggel. Am az ercsházi 
vasutasok nem szeretneli 
.,magyarázkodni". 

- A szállítófelekkel, a he
ly' AKOV-vel jobban együtt• 
maködve javítjuk a kocsltar• 
tózkodást is - mondta az 
állomásf6nök-helyettes. - Le
maradás, .,adósság" nélkül 
akarjuk kezdeni második fél� 
évi mtmkánkat. 

Debrecen állomás kultúrvá
rótem\ében a debreceni TBFF 
a legkocszenlbb távközlési és 
biztosítóberendezési eszközök
ből kiállítást rendezett. A be
Mlltat6 eilja, megl.&mertetni 
sz tdazóközöméget cizokkal a 
.Modem e,zközökkel, cimelvek 
• bfztomágos vasúti közleke
dúben mci már nálunk ú nél• 
kliUl�hetetlenek. 

Fiatalok és idősebbek pró
bilgatjAlt vasutaa l.lmereteiket 
a kWlitásl teremben fe1áill
tott hagyományos jelz61ámpák 
mellett. A modelleket teljes 
eg'9iében a TBFF dolgozói ké
nítették. Egy fiatalember sze-
16dtlt mellém, ő kalauzol: 
Kis, Tibor mŰBZffén, a bemu
tató egyik rendezője. 

- KezdJQk az Ismerkedést 
a legkorszertlbb mér6n11'lsze
rekkel - javasolja. 

Dlg!tálls méróes2közt mu• 
lat, amelyet telefonra csat
lakoztatnak. Majd egy Rack 
dobozt, a logikai kártyarend
szerek számára, a hozzátarto
tó kártyavlzsgál6 egységgeL 
kt. egész elfér egy diplomata 
túkában. A sok-sok tranzisz• 
tor mégis ezernyi adatot, je
lentést tud felfogni, feldolgoz
bl, viszonylag rövid Idő alatt. 

- Ogy tudom, ily,en kiállí
tis még nem volt az ország
ban - mondja. - Az utas fel-
01 a vonatra, lgyelcszlk minél 
előbb elérni utazási célját. 
Ke-oeun tudjdk, hogy a vCIIÚti 
k&lekedla mi!11en bonl/O!ult 
i,,zen,ez6, ir4tttlft6 munlc4t igé• 
nvet. A pálya biztosítása ma 
már szlnte az egész vonalon 
a kapcsolatok tucatjait, állo
ln!aolt llss!lehangolt tevékeny
ffdt feltételezi. Ez pedig 
-.kla korszer«, vllágszínvona-

lon álló berende7.ésekkel való
sítható rneg. 

Forgalmi rendelkez6 &rial
hoz érünk, ahol fényjelek 
segítségével, a mindössze 
egyetlen telefonnal Irányíta
nak. A Tesla berendezés, egy 
másik klállitott tárgy, főleg 
mellék- és �myvonaton al
kalmazható. Ml viszi ezt a 
nagymennyiségú elektromos 
Impulzust? A bemutató erre 
a kérdésre is választ ad. Klál
litották ugyanis a vasútnál al
kalmazott különféle érszerke• 
zeti kábeleket, a legkisebbtől 
a legnagyobbig. Ma már a 
vasút akkor sem jön zavarba, 
ha a vonalon áramkiesés ke• 
.letkezik. Az energiát 210 Am
peróra teljesítmény(i akkumu
látorok pótolják. 

Ma már Nyíregyháza és 
Záhony között is működik 
ilyen biztosító berendezés -
mondja Kiss Tibor -, amelyet 
a Telefongyár készít. A domi• 
nó-rendszerú berendezéshez 
tartozik az a múköcl6 fénySO" 
rompó modell is, amely rög
tön teljesíti feladatát, mihelyt 
egy-egy szerelvény a szigeteli 
mezőnyre ér. Ehhez a bonyo
lult mechanizmushoz képest a 
kiállítás elelén bemutatott ha
gyományos jelzősorompó túl 
egyszenlnek tűnik. 

A terembe újabb és újabb 
vendégek, klváncsl érdeklődők 
jönnek. El6ttem az emlék• 
könyvbe éppen a négyezredik 
látogató írja be a nevét. A 
T8FF debreceni nakemberel 
elkezdtek vcilamit; amf 119111111 
nem ismeretlen fogalom, de 
1oha1em kéló: ciz ilmeretter• 
Jeaztést. 

MolAt Ferene 

Az úJ Dlesel-JavUócsal'JlOk. 

Műszaki fejlesztésre 

400 millió forint 
(Fol11tat4s az 1. oldalról.) 

sa Is. Még az Idén befejezik ci 
dut1Gáj"4rosf, a kaJ)OflJ4ri, a 
MOVk4nizlcli és a péc,b4nya
rendez6t óltözók ,a mosdók 
ipftl,éi. U gyanaklkor elóké
adtáJ alatt áll a pécsi, báta
SZlélcl és komlói szocl.á.l.is be
"!Nzások • megvalósf tása. 
NB&Ykaob:sán ezenkívül kor
llZll!rtl orvosi rendel6t létesíte
nek, s tervezik már a pécsi 
MA V Rendelő Intézet bővíté
sét. A szakmwi.kás-utánpótlás 
biztosításának alapvető felté
teleit pedig a Pécsett hamaro
san megépítésre kerül6; egé
szen korszenl, ipari tanma
he!y teremti meg. 

K. J. 

* 

A péesf igazgatóság fejlesz-
tési teroébc51 - amint cizt dr. 
Szabó Tibor ig,azgat6t61 meg
tudtuk - ebben az évben ed-

dig ci következő beruházások, 
í!lewe felúiltások készültek 
el: 

A Beremendi Cement- és 
Méazmú építéaéwl kapcaolcit
ban Villánt1 ia II BCM kózött 
az elmúlt hiten adtcik át e{IIJ 
10,3 kilométer ho,uú új oo.s
út00t!Gl4t i• Beremend-Ce
menima elfte1'ezés,el egy úJ 
4!lomást. EUciaült ezenkfvill 
az 1,3 kilomlter hoanú delta
i,ág4ny is, 11t11elt1 11 beremendi 
eememmavet és ci beremend
ha,-kányi VCIIÚtvonalat köti 
össze. Az <?!készült tíj páll/U· 
uciko$zok ttuif' 16 tontiáa ten
gel11nyomásT'ci o1Jc41mciscik. A 
BCM építésével k4vcaolato, 
munkák szerves része Na.m,
harsán11 állomás tel;e, 4i�f
tése. Ez a mutllc4 jelenleg u 
fol11ik. U !11/IZflCSak foll/Clffl4t• 
ban oon a Nawhcinán11 álJo
mdlt és a lcllbányd, 11sneköt6 
ipan.,ágány Z0 tonnú tengel11• 
n11omdmJ tclrténú 4tépitése. 

Oravecz Istvánné két rak
tári munkás: Szabó Mihály 
és László József segítségével 
kezeli a darabárus raktárt. 
Szabó Mihály tíz éve dolgo
zik a raktárban, László Jó
zsef még „újonc", hiszen esak 

Korábbi eredményeik, jelen 
Igyekezetük alapján nincs Is 
okunk kételkedni elhatározá
suk realitásában • 

z. s. 

Sikeresen vizrgázmk 
a vietnami rzakmunká.sklnuMk 

A világ haladó országai, s 
köztük Magyarország is segíti 
a h& vietnami JU!p harcát, 
békés építő munkáfat. Mi, m4. 
'1Jlt1rok még ,w:ol il hozzájá
rulunk ehhez a 1egftséghez, 
horn, hazánkban a MVM irti
nl/Ításdool vietnami fiatalo
kat képeziink szakmunkások
ká. Vietnamban, ahol a füg
getlenség kivívása óta ha
talmas lendülettel fejlesztik 
az Ipart, sok szakmunkásra 
van szO.kség. 

A hazánkban tanuló Viet
nami fiatalok közOl nea
venen a MűM 24. sz. Ipari 
S7.akmunkáaképz6 Intézet ta
nulójaként a MA V l!'.azald 
Járműjavító Ozemben, hu
szonnyolcan pedil a szombat
helyi MOM 405. az. Ipari Szak. 
munkáakép:z6 lntúet tanuló
jaként a MA V Szombathelyi 
J6rm(ljavít6 Ozemben sajá
tították el a Dlesel-mozdony. 
lf';atos uakm4t. A napokban 
megtartott fráabell, szóbeli és 
gyakorlsU vizsgán minden 
tanuló aikeresen szerepelt, • 

közülük öten kittlnó ered
ménnyel végeztek. 

Az ilyen eredmény - ha 
figyelembe vesszük a nyelvi 
nehézségeket is - különösen 
sikeresnek mondható. Ez min
denek elótt II tanulók szor
galmát és tehetségét blzo
nt/Ítja. De elismerést érde
melnek 11 24. sz. és 11 405. az. 
lpciri Szakmunkáaképző inté
zet tanárai, a MAV északi é1 
.szombathelyi ;ármiljatntó 
üzemek tanmilhelyeínek ok
tatói é1 szakmunkúai, akik 
nagy tilrelemme!, fáradságot 
nem umen,e végezték fletiel6-
oktat6 munk6jukat. 

Munkájuk szép példája a 
nemzetközi munkásszolidari
tásnak, a seg{t6kés7.Ségnek. 
Biztosak vagyunk benne, hogy 
ezek a Vietnami fiatalok a 
szakmai tudás és szakmai 
szeretet mellett elvlllzik ma
gukkal a magyar tanárok és 
oktatók, a magyar munkások 
emlékét és szeretettel gon
dolnak vissza a messze távol
bóL 

s. 1. 



• llAGYAR VASUTAS 19'70. TONIUS 1,. 

Az utazószemélyzet munkaidejét 
érintő új szabá lyok 

:A MAV 1969-70. évi Kol!e7c
fi1, Szerződését módosító köz• 
ponti függelék em,fk legsi:em
be�n6bb Jellemzője, hogv a 
munkaídöre vonatkozó, ko• 
rábban szerteágazó és elté
r8 azab4l11ok euvségesítését si
J:eresen és eredmén11esen indí
totta :!I. 

§. (1) bek. rendelkezése bizto
sítja a szolgálati főnökség és a 

szakszervezeti bizottság részé
re. 

A vonatkésések miatti át
vezénylések mellett nem volt 
ritka - sót egy-két helyen 
rendszeres - a tervszerűtlen 
vezéhylésekkel járó átvezény
lés gyakori Ismétlődése. A 
szolgálati helyre és nyomban 
visszautazgatás nem érintette 
eddig a dolgozó szolgálati ide
jét, gyakorlatilag pihenőidő
ben kellett az elrendelt fel
adatot - utazgatást, jelent
kezést - végrehajtani . 

Válasz a MÁV 1969-70. évi kollektív 
szerződest módosító lü//elék vitája során 

elhan/zott javaslatokra 

A nem utazó dolgozók mun
kaidejére vonatkozó új szabá
lyokról már szóltunk. Ebben 
.a:;: írásunkban az utazósze
mélyzet munkaidejével foglal-
kozunk. 

/4 utazó dolgozók munka
idejét a közlekedés- és posta
iiUvi miniszter utasítása hatá
'rozza meg, �ely szerint „Az 
stazószemélyzetnél munka
időnek (szolgálatban. eltöltött 
idónek) szci-,nít minden olyan 
idő, amel11 alatt a dolgozónak 
ez üzem részére munkát, vagy 
tnás meghatározott feladatot 
J:elZ teljesíteni. A honos állo
máshelytól (telephelytől) való 
távollét ideje - beleértve a 
teljes munkaidőt is - távolléti 
-idő." (l{PM. V. ut. - 30/1967. 
(Közi. 11:rt. 27.) KPM. sz. ut. -
t. §. 2. bek., L: 1967. évi 51. sz. 
Hivatalos Lap és A vasúti dol
gozókra ,ionatkozó munkaijgyi 
jogszabályok Gyűjteménye S3. 
oldal.) 

Tervszeru 
.gazdálkodás 

Az utazószemélyzet munka
idejének mértékét nem változ
tatta meg az új szabály, de 
nagyon lényeges új rendel
kezés segíti a munkaidővel va
ló tervszerű gazdálkodást, az 
előkalkulációs törekvéseket. 

Teljesen szokatlan. és új sza
bályként mondja ki a Kollek• 
tív Szerzódés 25. §. ( 1) bekez• 
dése, hogy B forda szerint nem 
vezényelhető utazószemélyze
tet és a tartalékosokat legké
sőbb B szolgálatuk leteltekO!' 
kell értesíteni, hogy legköze• 
Zebb mikor kell szolgálatba je• 
lentkeznlií.k. Ez nagyon indo
kolt és kivételes szabály az 
Mt. V. 44. §-ában adott ren
delkezés mellett. (A kormány 
rendelete ugyanis 14 nappal, 
illetve 3 nappal korábbi érte• 
sítést, vezénylési kötelezettsé
get állapított meg.) 

Cél : az atvezénylések 
csökkentése 

A 25. §. (1) bekezdésében 
adott legvégső vezénylési ha
táridő elmulasztása - a ve• 
zénylés elmaradása - azzal a 
következménnyel jár, hogy a 
szolgálati főnökség csak újabb 
intézkedéssel, kiértékesítés út-

E rendelkezés egyértelműen ján tudja megoldani á szolgá
megállapította és tisztázta; ha latba vezénylést. 

Most a szolgálatba jelentke
zés tényével átvezénylés ese
tén Is megkezdődik a dolgozó 
munkaideje ugyanűgy, mintha 
szolgálatát látná el. Amennyi
ben az átvezénvléstől számí
tott 4 órán belül kell újból 
szolgálatba jelentkezni, akkor 
ci ténylegesen eltelt időt mun
kaidőnek kell tekinteni, úgy, 
mintha átvezén.ylés nem is 
történt volna. Ha pedig az át
vezényléstól számított 4 órán 
túl - pl. 5-6, vagy több óra 
múlva - kell csak szolgálatra 
újból jelentkezni, akkor mun
kaidőként maximálisan 4 órát 
kell figyelembe venni. 

Ez a szabály amellett, hogy 
a munkaidő gondos beosztá
sára, a tervszerű vezénylések
re ösztönöz, védi az utazósze
mélyzet pihenőidejét, védel• 
met nyűjt a pihenőidők gon
datlan szétforgácsolása, '.ndo
kolatlan és következmény nél
kül történő megzavarása, meg
szakítása ellen Is. 

Vannak még 
negativumok is . . .  

az -utaz6dolgozónak a munkál- Az utazószemélyzet munka
tató feladatot adott - annak · idejével való tervszerű és elő
elvégzésére fordított idő mun- kalkulált gazdálkodásra ösz
kaidó. A· kapott :feladat és an- tönöz a 24. §. 1/b. pont ren
nak teljesítése a meghatározó, delkezése: mely szerint „Ha aa A Kollektív Szerződés hala
így tehát ha van feladata a utazószemélyzet a részére elő• dó szellemű, ösztönző jellegű, 
dolgozónak, akkor azt munka- írt idóben szolgálatra jelent- s egyben védelmet nyújtó sza
idóként ,kell számításba venni, kezik, s vonatkésés, vcigy bályai mellett is jeleztek már 
ha pedig nincsen feladata, al;:- egyéb okok miatt · nem állítják néhány negatív esetet az uta
kor azt nem lehet munkaidő- szolgálatba, hanem átvezény- zószolgálat dolgozói. A von
ként számítani. lik, részére az előírt újabb tatási szolgálat körében vető-

Az utazók munkaidejével ;elentkezésig felmerült tdót, de dött fel, hogy nincs a személy-
Yaló gazdálk,odás jogát tovább- legfel;ebb 4 órát munkaidó- zet birtokában - de még a 

• ra Is a Kolle�tív Szerződés_ 24,. ként. kell figyelembe venni." szolgálati főnökségen sem -
1 ,.,. ,. • .,·, = ---4}lyan bi.rony.lat, ..mint a for-

galmi szemál.;net utazási nap

Sok- a kivilágítatlan kocsi 
a mellékvona1akon 

Az utóbbi időben a niellék
yonalakon a személ:r-,zállitó 
vonatok kocsijai . elhanyagolt 
illapotban közlekednek. 197j). 
május 11--én Ipolytarnóc állo
másról - Balassagyarmat át
menet - Budapest Nyugati 
pályaudvarra közlekedő 4249/ 
3929. sz. vonat nyolc kocsiból 
állt, melyek · közül az 52 534, 
52 364, 52 538 10 055, 52 560 sz. 

kocsik sötétek voltak. A többi 
három kocsiban .i villany csak 
akkor égett, amikor a vonat 
felgyorsult. A személydíjsza
bás és utasítá5ok előírják, 
hogy a közlekedő kocsik belső 
terét ki kell világítani. Ez ér
vényes a mellékvonalakra is. 

Szúcs Ferenc 
Hatvan 

Ere(lméityes a jubileumi verseny 
. Fél esztendeje, hQgy a keleti 
vÓntatás.i főnöik:ség kollelküvá
ja éves v:á!Ja1ásai,t megvi..u;gál
va újabb szoc:i.alista felaján
lást tett. A jubileumi vállalá
rok ért.ékelését az elmúlt na
pokban végezték el a főnöksé
gen. 

rendkívüli eseményt és az 
ezekkel együtt járó anyagi 
kárt előzött meg. A vontató
jármu-vezet'5k - közül példás 
szolgálatukért Polgári István 
5000, Goldbruber Pál és Vasas 
Zoltán 2000, Kékes! Mihály 
2000, Újlaki András és Len
uveZ Ernö 2000 forintos jutal
mat kapott. 

lója, amelyből megbízhatóan 
kitűnne a vezénylések, a szol
gálatba jelentkezések, vagy 
az átvezénylések időpontja. Ez 
hiányérzetet, bizonytalanságot 
és gyanakvást kelt az érinteLt 
dolgozók körében, s intézke
dést sürgetnek. 

Némely telepállomáson és 
vontatási főnökségen még 
ma sem megoldott a dolgozó1c 
előre tervezett vezénylése. A 
szolgálat leteltekor nem tud
ják, vagy nem merik vezé
nyelni a személyzetet, vezény
lésre várást (lakáson töltött 
készenlétet) a bérfizetés elke
rülése végett nem rendelnek 
el. Ellenben helytelenül és 
szabályellenesen azt vezetik 
be és rendszeresítik, feladatul 
szabják, hogy meghatározott 
időben, pl. 8, 14, 18 órakor 
a személyzet érdeklődjék ve
zénylése felől. 

A szakszolgálcitok vezető 
szerveire vár, hogy segítsék 
felszámolni a hiányosságot, a 
helytelen gyakorlatot, hogy 
biztosítsák a helyes szabály?k 
érvényesülését. 

Dr. Banka József 

.JAVASLAT: 

Ali L esoporiba sorolt szol
gálaii főnökségek vez6'ói és 
helyettesei Is kapjanak a vég. 
zeU iúlmunkáér1 szabad idői ' 
vagy díjazási. 

VALASZ: 

A 6/1967. Mil. M. számú 
rendelet 3. §. (2) bekezdé
se szerint a végzett túl
mun1'áért nem jár ellenér
ték (szabad idó vagy díja
zás) a vezetó állású dolgo
zóknak, valamint azoknak, 
akik munkaidejük beosztá
sát, illetőleg felhasználását 
maguk határozzák meg. 

A Munka Törvénykönyve 
végrehajtásáról a Hivatalos 
Lap 1967. évi 51. számában 
kiadott 30/1967. KPM. szá• 
mú miniszteri utasítás 
(KPM V. ut.) 16. §-a sze
rint az I. csoportba sorolt 
szolgálati főnökségek veze
tői és helyettesei vezető ál
lású dolgozónak minősü.l
ne k, tehát tulajdonképpen 
nem is a Kollektív Szerző
dés, hanem felsőbb rende
let (6/1967. Mü. M) zárja ki, 
hogy a túlmunkát megfizes
sék. A javaslat ezért nem 
elfogadható. 

A Kollektív Szerződés 
nem egyéb, mint a Munka 
Törvénykönyve és a végre
ha;tási rendeletek állam
t;asúti végreha;tási utasitá
sa. Ezért a Kollektív Szer
ződés csak abban az eset
ben alkalmazható helyesen, 
ha ismerjük azokat a fel
sőbb rendelkezéseket is, 
melyek a végrehajtását sza
bályozzák. A tévedések el
kerülése érdekében kívána
tos, ha a Kollektív Szerzó
dés szabályai al.kalmazáoá• 
Ml minden esetben fíUVe-· 
Zembe vesstük a felsőbb 
jogszcibál11ok rendelkezéseit 
is. 

.JAVASLAT: 

Szüntessék meg a pályames. 
terek iúlóraáialányái és az éj
szakai ellenórzés tartamára a 
szolgálati főnökök részére fi
zessenek wlmunkadíJazá.si. 

VÁLASZ: 

A pályamesterek túlóra
átalányának megszüntetésé
re vonatkozó javaslatot el
fogadták, s megtörtént má-r 
a túlóraátalányról szóló 
rendelkezés hatályon kívill 
helyezése. A jövőben a pá
lyamesterek tehát a vég• 
zett túlmunkáért elsősorban 
szabad idót, s amennyiben 
a szabad idó a túlmunka.
végzést követő hónap végé
ig nem adható ki, d.í;a
zást kapnak. 

A szolgálati fónökök éj
szakai ellenőrzéssel töltött 
ide;ének di;azására vonat
kozó javaslat nem volt el
fogadható. Az éjszakai el-A kele11 vontatási fónöksé.g 

cwlgO'L6i ez alatt a fél év alatt 
tovább szilárdították fegyel
müket, javírottáJk teljesLtmé
ny{iiket. A mozdonyon utarrok 
vallalásának eredmények.ént 
növekedett a mozdonyvezetók 
é.<r -kezelők szakmai tudása, 
szolgálati ébersége. Az utazó-
81lellléiyzet éberségével számos 

A mozdonyok üzembiztonsá
gáért felelős munkacsoport 
tagjai vá.llalásaik jelentős ré
szét teljesítették, s a villamos
és mozdonyjav!tó műhely 9 
brigádjának eddigi vállalása a 
kél.százezer :forintos �
ritást is meghaladja. Legérté
kesebb Endrődi László, Kvaka 

ubegényi, kirándulás 

-------------, Mihály, Ceglédi Márton és Bé

l>arátság jegyében 
Komplexbrigádok-szerződést 

kötöttek Budapest Keleti 
Vontatási Főnökség mozdony• 
vezetői és Miskolc Tiszai pá
lyaudvar vonatvezetői. A kez
deményezés visszhangra talált 
mindkét szolgálait ág dolgo
zói között. A brigád tagjai a 
megállapodás értelmében ne
gyedévenként tartanak meg• 
beszélést, ahol beszámolnak a 
inUlllkáról, az eredményekről 
'és nehé�gekről. 

. A legutóbbi komplexbrigád
értekezletet kirándulással és 
városnézéssel egybekötve, 

Egerben tartották meg. 
Ko:rma ZoUán 

Miskolc 

la Ferenc által vezetett csopor
tok e,-edménye. Vállalásuk ed
digi teljesítésének értéke száz
ezer forint. 

A mt'.Lszaki kocsiszolgálat 
különböző részlegei sem ma
radnak el a csomópont felsza
badulási versenyében. Válla
lásu.k értéke másfélmillió fo
rint, amelyből a legutóbbi ér
tékelésig egymillió-háromszáz
ezer forintot már teljesítettek. 

A balparti biztosító beren
dezés és fenntartási főnökség 
dolgozói vállalásainak értéke 
is meghaladja a tírerer forin
tot. A munkaerőhiányból adó
dó többletmunkát önkéntes 
szolgálatvállalásokklal, társa
dahni közreműködéssel ered
ményesen elvégezték. 

Kovács János 

A Nyugati pályaudvar II-es 
forgalmi „túrjának" dolgozói 
jól sikerült zebegényi kirán
dulást szerveztek. Bár az idő 
borűs volt, ennek ellenére a 
brigádtagok és néhány nyug
díjas Arvai János szakszerve-

zeti bizottsági titkár vezetésé
vel kitűnően szórakoztak a 
zebegényi Duna-parton. Az 
<is6zefogásnak és barátkozás
nak nagyszerű példája volt a 
kirándulás. 

K. G. L. 

lenórzéssel uavanis a szol
gálati főnök beosztásával 
járó sajátos kötelezettségé
nek tesz eleget, aki a jó 
gazda gondosságával vigyáz 
a reá bízott egység munká
;ára. Ez érdeke ts minden 
gazda.,ági vezetőnek, aki 
felelósséget érez a reá bí
zott mun1'áért. Az éjszcika,f 
ellenőrzés kötelezettsége tu
lajdonképpen a munka.kör 
ellátásának kptelezettségé
ből fakad, és a szolgálati 
fónök magasabb munkabé
rét a beosztásával járó fe
lelösség a munkakim kö
telezettség ftgyelembevéte. 
lével állapítják meg. 

JAVASLAT: 

Szüntessék meg a készen. 
Iéi iariamának korlát.ozásá.i, 
emeljék fel a lakáson töltött 
készenlét díjazási mériékéi és 
az ügyeleü szolgálai dija.zásá1. 

VALASZ: 

A dolgozók készenlétre 
történó igénybevétel.e lé
nyegében pihe-nóidejük sza
bad. felhasználásának kor
látozását jelenti. Ezért rög
zítette az 1969/70. évre kö
tött Kollektív Szerződés 30. 
§. 1/d. pontja a készenlét
re történő igénybevétel le
hetőségét éves szinten dol
gozónként 600 órában. A 
szolgálati fónökségek egy 
része azonban ezt a felsó 
határt nem eg11 esetben, s 
;elentósen túllépte. Ez 11 
jogszabályt sértó gvcikorlat, 
& a dolgozók túlzott leterhe
lése vetette fel az éves 600 
órás kerettel kapcsolatban 
azt a kérdést, hogy az csak 
a munkahelvi, vauv a mun
kahelyi és lakáspn töztött 
készel7fétre von.at1cazó .ke
ret-e, A kérdés il11e-n felve
tése Indokolt volt, & a Kol
lektív Szerződés Függeléké
fLek 11. §-ával módosított 30. 

• §. 1/d. pontja most már 
rögzíti, ho{ll/ az évi 600 órás 
keret a munkahelyi készen
létre vonatkozik. A laká
son töltendő készenlét tar
tamát a Kollektlv Szerző
dés - mivel az a dolgozó
ra nézve lényegesen eny
hébb korlátozást jelent ci 
munkanell/f készenlétnél -
nem korlátozza. (Igy a ja
vaslatot részbffl elfogad
ták.) 

A munkahelvf készenlét 
címén tehát a dolgozó a 
tárgyévben 600 óra, a táv
közlési és biztosítóberende
zési szakaszokon és a villa. 

mosvonal-felügyelőségek
nél pedig legfeliebb 1000 
órára vehető igénybe. Az 
esetenkénti, vauv az 1 hó
nap alatt történő igénybe• 
vételt a Kollektív Szerzó
dés ·nem rögzíti. Ennek 
mértékét az éves keret be
tartásával a felettes gazda
sági vezető a szakszervezet 
területi bizottságával egyet
értésben határozhat;a meg. 
Egyébként rá kell mutat
nunk arra, hogy a munka
helyi készenlét jelenlegi 
mértékét kényszeritó körül
mények megfelelóen 
képzett és gyakorlati isme
retekkel is rendelkező dol
gozók - elégtelen aránya 
indokol;a. Arra kell tehát 
törekedni, hogy az arány 
megváltozzék, s ez a teher 
ne egy-két, hanem az egy
ség több dolgozója között 
osztódjék meg. A t,égső 
megoldás tehát nem a kere
tek felemelésében keresen
dő. 

A lakáson tartott készen
lét kevésbé korlátozza a 
dolgozót, mert azt nem szó 
szerinti értelmezéssel kell 
tartani. Lényegében azt je
lenti, hogy a készenlétes 
szükség esetén rövid időn 
belül értesíthetó Zeuven az 
igénybevételról. �ppen 
ezért annak tartamát az ál
talános uvakorlaton túlme
nóen nem volna indokolt 
korlátozni. 

A lakáson készenlétben 
töltött idő díjazásának mér
téke 1968. Január l-e elótt 

a dolgozó la.kásának hel11• 
tól - telephelyen levó (te,. 
mészetbeni), vagy telepbe. 
tven kivüli (városi) - fflo
gött. A telephelyen leli6 la,. 
káson tartott készenlétei u 

igénybe vett idóre eső al&p. 
bér 20, a városi lakáaon pe. 
dig 10 százalékkal d.íjazt4� 
A dolgozók egy jelentóa rí-
1ze éveken kereszttLl sérel
mezte ezt a megkülönbö;:.. 

tetést, s az 19681 évre kö
tött Kollektív Szerződés in
táia során ennek kötietke-
1:etesen hangot is adtak. A 

javaslatok és észrevételek 
figyelembe vételével a la
káson töltött készenlét dí
jazásánál ez a ketti5ssé, 
megszűnt, s annak mérté
ke egységesen 15 százalék
ban lett megállapítva. Két
ségtelen, hogy az új sz,z. 
bál11ozás után a városi la. 
kásban lakó és készenlétet 
tartó dolgozók készenléti 
díja 5 százalékkal csökkent 
Ez azonban csak lát.szóla
gos, mert a veszteség elke
rülése végett a rendszere
sen készenlétet tartó dolgo
zóknál a kiesett rész alap. 
béresitve lett. 

Az ea11ségesitéssel vi.!zold 
megszunt a korábbi két ka
tegória közötti - véle-m,é. 
nyilnk szerint indokolatla• 
megkülönböztetés. Az ,u 
igény viszont, hogy a je
lenlegi 15 százalékos ké
szenléti díj 20 százalé1.ba• 
legyen megállapítva, ennet 
a díjazási formának általá
nos felemelését jelentett, 
volna, amire az 1970. évbn 
végrehajtott bérpoHtikai 
intézkedésekre rendelkezés
re álló keretek nem nyúj
tottak lehetóséget. Megje• 
gyezzük, hogv ,r, lehetősé
gek me?iett •11<. -,Jöv6ben u 
megfontolandó 1i.olna a la
káson töltött készenlét di
jazását 20 százalékra fe� 
emelni, mert a díjazás en
nél a bérnemnél az cilapbé• 
rek emelésével is anna.l 
a;ránvábcin amúgy fs emel• 
kedtk. Helyesebb tehát • 

rendelkezésre álló összege• 
ket olyan bérnemek fej
lesztésére fordítani, ame• 
lyek B teljesítmény növe
lésére ösztönöznek. 

Az B kérdés, hogy miért 
kap a dolgozó ügyeleti szol• 
gálat esetén ugyanolycitt 
mértéka díjazást, minth4 
munkahelyi készenlétbett 
volna, nem első esetbell 
merül fel. Az 1968. évi ja
nuár hó 1-e elótt érvényes 
jogszabályok alapján 112 
ügyeleti szolgálatot ci mun
kahelyi készenlétre voMt
kozó szabályok szerint kel
lett dí;azni. 1968. január 1· 
től nina központi jogsza
bály az üuveleti szolgálat 
d!jazására. A szabályozás a 
Kollektív Szerződés kőrébé 
került. 

Ha a kérdést a dolgozó 
Igénybevétele oldaláról 
vizsgál;uk, nem vitatható, 
hogv az ügyeleti szolgálat 
terhesebb a munkahelyi ké
szenlétnél. Az ügyeletben 
levó dolgozó ugyanis szük
ségképpen olyan tényke
désre is kötelezett lehet, 
amely már a mu.nkavégzéi 
fogalma alá esik. Ez inda. 
kolhatná az eltérő díjazást 
talán éppen a készenléff 
díj rovására. Az igénybe
vétel U{ll/anis az ügyelet 
alatt igen eltérő, az esetek 
többségében nem is mérhe• 
tő. Lényegében ezért lett az 
ügyeleti szolgálatban töl• 
tött idő az átlagos igén11 be• 
vételnek megfelel6en az 
egy órárci esó alapbér 50 
százalékával díjazva. Ez a 
mérték egyébként megfelel 
az egyéb munkaterületeken 
terhesebb igénybevétel mel
lett teljesített üuveletl szo� 
gálatért átalánvbcin Jizetet, 
ügyeleti díjnak. 
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llz élei újra kezdődik 
Ff!!: I"  , .,,,, , .- .... 

AZ AR ELVONULASA UT AN A SZAMOS-KOZBEN 
rintos OTP--kb1csön m<!g ki 
sincs fizetve. Bárkihez ford,u
luruk, senki sem tudja határo
zottan megmondani, hogy mi
hez is tarthatjuk ma,gunl!ca,t. A 
biztosító ii.gynökei sem jönnek 
most erre, hogy teszögeznék, 
kapunk-e valamit a 180 forin
tos biztosításra. AkiJk átirat
korz:tak tavaly a ma,gasa:bb ösz
sz.egű biztosításra, jól jártak: 
nem egy közülük kiapott 8� 
90 ezer forintot. De azt 'beszé.. 
lik, nekünk semmi sem jár • • •  

Az árvíz mérhetetlen pusztítást okozott. 

Besrelgetésü�ból kiderüO., 
hogy a tátsadalmi munkára 
ide érkező csoportokban lehet
ne néhány jogot ismerő em
ber, alti segíthetne a károsul
talk ügyes-bajos dolgainak: hi
vatalos intézésében, egy-egy 
kérvény megírásában vagy út
baig,azítást adna: egyéni elbí
rálásra S2l0roló ügyekben ki
hez, hova kell fordulni. Ez a 
hozzáértésen kívii.l sok türel
met, hosszabb időt, meggyő
zést igénylő feladat. amit pél
dául az operatív bizottságtól 
ezernyi tennivalója közben el 
sem lehet kívánni. 

(Folytatás az 1. oldawóZ.) 

vezetője. - A Szovjetunió kép
imelói nehéz helyutünket 
méltányolva, vállalták azt is, 
hogy �ját kii.ldeményeik ki
rakásához ők biztosítanak 
munkaerőt, oogyis az anyago-
1c.at kirakva, ,,kidepózva" bo
csátják rende(kezésii.nkre. 

S mindez már csak ráadás
nl!lk számít ahhoz a felbecsül
hetetlen értékű segítséghez ké
pest, amit az árviz betörésekor 
a magyar állampolgárok életé
nek és vagyonának mentésében 
szovjet részről uapasztaltunk. 

A debreceni· igazgatóság 
mikrobuszáin robogtunk Ko
csordon, Győrteleken, Tunyog
matolcson át Füzesgyarmat, 
Penyige felé. Most éppen sza
kad az eső, de a forgalom leg
alább aldtora, mint nyári vi
kendnapokon a balatoni mű
úton. A mi kocsink fürgébb a 
végeláthat,a.tlan oszlopban vo
.nuló teherautóknál és pótko
csis vontató)mlál, így - nem 
túlzás - néhány kilométeren 
belül legalább százötven jár
mlivet előzünk meg. Va.Za
mennyi épitóanyagot - �glát, 
,óde1't, meszet, betonelemeket 
1zállít. S men'nek közfüfe• víz
.czdUftó i4rtáJv.kódsik• is, hfszen 
en-efelirmég'·áz 1't1tfSf'atfő!zésre 
kasZ'llálható víz is drága kincs. 

A mi kis buszunk használt 
.m új ruhákkial - a vasút és a 
vasutasok adományaival 
van megrakvla. S van a ko
estboo. kamál, kiés, villa, tá
h�. ami az Ullasellátó egy. 
Tagonos adományánrak része. 

Í'Jtkőzben a mikrobusszal 
. A gépkocsivezető - Kristóf 
Ferenc - és kísérőnk - dr. 
fliabó Emil igazgatósági főor
vos, az operatív bizottság tagja 
-- naponta többször is megte
$ZÍ ezt az utat. Munkatársaik• 
kal. együtt ott vannak minde
nütt, ahol intézkedni kell és 
ahol segíteni tudnak. A káro
&Ult vasutas-családok tagjai 
rl'lár mind személyes ismerő
sük. 
. Mesélnek útközben a gyako
ri taláLk-0zások élményeiről, a 
gondokról és· eredményekről, a 
l'unyogmatolcson lakó özvegy 
K. Smbó Józsefnéről, akl öt 
gyerekkel maradt semmi nél
kül, miután a férje egy üzemi 
baleset következtében vesztet
te életét. Négy gyermeke nya
ra.ltatásáról most a va.sút gon
doskodik. Szálnak Tuba Ist
ván ' pályamunkásról, akinek 
negy gyermeke van és Jánk
majtis községben 140 OOO forint 
a kára. Dávid Anw.l és Gulácsi 
Antal vonatvezetóről, Szabó II. 
Gyu1a jegyvizsgálóról és sok 
más vasutasról, akiknek szin
tén mindenük odaveszett, de 
már szolgálatba járnak. ts 
szóba kerülnek azok is, a.kilc a 
legtöbbet tették és teszik azért, 
hogy a károsultak önbizalma 
mie!őb b vissza.térjen. 

érdemeket, fáradhatatlan segí
tőkészségével. 

Ezek a tények, amiket ed
dig elmondtunk, tapasztaltunk, 
mind-mind egy pillana;t alatt 
semmivé zsugorodnak, amikor 
belépünk a rombadőlt házak 
udvarába. 

Penyigén vagyunk, ahol csu
pán a vasutas családolkat há
rommillió forint kár érre. Ha
sonló a rombolás Tunyogma
tolcs, Fehérgya.nnat, Jánkmaj
tis li:fu:ségben, ezenJcívü1 a Stza. 
mosiköz solk más helységében 
ért ugyanilyen pusztítás vasúti 
dolgozókat. 

„Édesapám nagyon 
büszke, hogy vasutas . . .  " 

Talládomra nyitunk be Kon
dor Gyula fűtő udvarára. Csak 
� · és Béla fia van otthon, aki 

náluruk vasutaslmltusz van, 
mert ide még a gyorssegélyt 
és a fizetést is kihozták. De 
például az én válJ!aJatomtól 
még azt sem >kérdezte senki, 
hogy egyáltalán léteziin.k--e . . .  
Ebből látom én is, mit jelent 
valójában vasutasn.ak lenni . • •  

Ezernyi kérdés 

- Itthon van--e a férje? 
kérdezzük Varga Sándor fe
hérgyarmati váltóőr feleségé
től, miután belépünik a romba
dőlt ház udvarára. 

- Nem, még nem érkezett 
haza. Az éjjel szolgálatban 
volt, s hazafelé bement a TÜ
ZÉP-hez, hátha sikerül kát
ránypapírt kapni a sátor tete
jére. Az esőtől teljesen beáz
tunk. 

Idős emberek 

Az egyik romhalmaz körzött 
idős férfit látun!k motos:z:kálni. 
Néhány lépéssel arrébb öreg 
anyóka szöszmötöl 

- Ugyan, néni!ke! Mit akar
nak maguk ketten ettől a sáir-
kupactól? A ház már odavan, 
legalább az egészségükre ví
gy�. Majd jönnek fia
ta:'lOlk, akik elvégzilk a munká-
jukat. 

- De jönnek-e? 
- Hogyne jönnének. 
A bácsi közelebb botorGtál 

és bernutatlkozik: 
-, Bodnár .. András. . v,a,gy'1k. 

· nyugdi;tas pályaőr:-
- Hány éves? 
- Hetvenhat. Aninyi a fele-

HéUagú vasutascsalád „otth0111a" most Penyigén ez a sá
ior. A gyerekek közül négyet a vasút a kaposvári és a 

bodrogolaszl nevelőintézetben helyezett el 

ségem is. Látjáik, minden 
tönkrement. Ruhát, cipót, se
gélyt meg effélét a vasút már 
adott. Ugy,a,nűgy, mintha még 
most is swlgálnék, pedig 23 
évvel ezelőtt telt ki az időm. 
Két fiam van, az egyik Szal
kán szolgál, a leadásli pénztár
ban, intéző. A víztől hoorz.á 
menekültünk. A másik fiam 
áll,omáskezelő volt Penyigén, 
de rég beteg: �= operálták 
a gyomrával. Nelki most szin
tén semmije s =  maradt . . •  

a fehérgya.rmati FÜSZÉRT 
dlO].gozója. Felesége a tanács
hoz ment. 

A b.á:za helyét csak a kóalap
zat és egy földlkupac mutatja. 

- Gyönyörű ház volt ez, 
gondolhatják a díszes vaska• 
puról - szól Gyula bács.i, 
majd elcsukldlk a hangja. 

- A b-útorokból csak ez a 
hokkedli 11U1radt épségben -
mutatja a fiú az ülőalkalma
tosságot, amely ott van az ud
varon, azzal a székkel és asz· 
tallal együ.tt, amit má1' a vas
úttól kaptak. Ugyan, hová is 
lehetne betenni egy asztalt és 
széket?!  

- Rengeteget küsziködtünk 
ezér,t a;z otthonért - szól Is
mét az apa. - A konyhabútort 
két hónapja vettüik OTP-rész
letre, s most tessék: mivé 
lett . . .  ? Az udvar, a kert 
1945-ös juttatott föld . . .  A ház 
ablai'ka.tt és az ajtólmt másfél 
hónapja cseréltettük ki újjá, 
!korszerűvé . . .  

A !kerítés mellett il már 
egy hirtelenjében öss.zetá,Jro,lt 
deszkabódé. Csak három olda
la van. Benne két vasá,gy. 
Mondjálk, hogy a,zt is a v.as
űt adta, a matraccal, lepedők
kel, pokrócokkal együtt. A ház 
és a szomszédos házak ször
nyií romjai láttán mégíscsaJ( 
nagyon szerény segíts�gnek 
tűnik ez a néhány tárgy. Am a 
Gyula bácsi fia szólail. meg ek
kor: 

Az asSZO'll.1/ sírva fakadt, er
re előjön a sátorból az egyik 
gyerek is. De már nyílik a ka
pu, kerékpárján egy köteg kát
ránypapírt tolva megérkezett a 
csaaádfő. 

- Mi lesz most - kérdi a 
romollmt mutatva -, ha két
sz.á:zezer forint lesz a;z építés• 
hez szűkséges újabb adósság? 
Ami megsemmisült, 1963-ban 
építettük, s a negyvenezer fo-

- Azért vigyázzanak. Az 
egészség mindennél többet ér. 

- De hisz ez is igarz:. Hát, ha 
csakugyan lesznek itt is, alldk 
segítenek majd acz építkezés.. 
ben, viss2lamegyünk most End
re fiamhoz. 

Ezt akartuk elmon&ani. A társadaJom sokat tes.? a laíro
su.ltakért, d-e a Szamosközt ért természeti csapás feledtetésé
hez még több áldozatlra, segítőkészségre - főképpen munkás
kezekre - van szükség. 

S ezt a segítséget nemcsa,k azok adhatják meg, aki!k egy
egy napra oda utaznak a helyszínre dolgozni - az ország tá
volabbi vidékeiről ezt nem is nagyon lehet megtenni -, ha· 
nem azok is, akik munkahelyükön helytállva pótolják a men
tésben és újjáépítésben résztvevők kiesett munkaidejét. Más 
szóval: mindenki segíthet, aki lelkiismeretesen és az eddigi
nél is nagyobb szorgalommal, odaadással végzi napi munká;át. 

Kovács József 

Az árvízkárosultak.én megmozdult az orszdg, /Js • 
Va8Utas tábor is kifejezte segítem ákicirdsó.t. Több tnUli6 
forint gyűlt már össze a vasutas dtvíz�tosultGk c�k.l;. 
azámláján. Csak a pécsi igazgatóság tenlletén dóloozók 
köze! egym!Uió forintot ajánlotta.le fel az dn>ú:kdl'OIUltGt f 
megsegítésére. De sorolhatnók a többi Jgazg'a,t68dQot, 4 fi 
sok-sok szolgálati hel11et, ahol ónzetlenil! Is ilZOnMl se- ii

11

i 
gítenek á bajbajutottakon. . 1 

A tegttség eddig sem késett. Mll.jw 31-tg 151 1'UUliclS 
árvízkárosultnak 174 500 fdrint giforssegélt,t fizdtelc � • 
ebből az összegből 150 ezer forintoi a viuuta3szaks� ll 
zet elnöksége a tagdíjból juttatott. A 8zámukra ki.l1.dött ll

l 
egyéb -adományok - ruha, pokróc, á{ly, ll'Mltroc, teped8, 
stb. - értéke pedig meghalad;/a, a 7-800 ezn forintot. , 
Ezeket a kii.ldeményeket 4z ország Zegkülönböz8bb hc- f 
l11eről indították útra. A balatonboglá7't, m:átrqhá.llt vu- � 
utas ii.dülők, az Utasellátó Váll4lat, a MAV Kó,-h�. s 1: 
pálya.fenntartási és vas-útépítési technikum, a debf'eceni i 
MAV állomás és igazgatóság nóblzf?ttsága„ a debncetii ;; 
járműj,ivító küldte a legtöbb adománt(t. De je1,e,rt8a • � 
MAV szertár készletéből elküldött ba.kanc.fok, gum.fcdz- ll 
mák és egyéb felszerelési tárgyak mennyisége is. f 

S most, hogy elvonult az ár, a viuuta.wk most aeffi1114- € 
radtak támasz néZkii.l. A fő gond terméazelesffl az, hol t 
éljenek az ö�zedőit házak lakói, hogyan építsék /el M- § 
zaika,t? A gyors segítségnyú;tá.s ern,ik 1,ehetóségekhlt a l! 
Vasúti Főosztály mintegy 60 lakókocsit telep(f a ó1'Vi.!! i 
sújtotta vidékre. Penvtgére 20, Tunyogmat0lc$1'4 lS, Í 
Já.n.kmajtisra 12, Fehérgyarmat1'a és G11órtelekre S-S " 
la1Mkocsit irányítottak. - i 

A gyermekek megsegítése, körülményeik ;avítá.34 m-n- E 
te az árvíz első percétől központi kérdé$ volt. -A MAV li 
nevelőintézetek 33 vasutas gyermeket, ,21 lányt, és 12 !i- i 
út fogadtak Az ország kiUönböz8 területein é!6 1'()8Uf4- li 
sok pedig szinte naponta ;elentkeznek, fela;ldnlják aét- l! 
honukat az árvíz sújtotta gyermekek részére. A deb1'eee- i 
ni járműjavító 100 szabolcsi gyetmeket fogadott a ft114f'• li 
!'a. Dombóvárról Koch István, Pa.,,raqh JcinQs, Kurnez i 
Józsefné, Simkó Józsefné ajánlotta fel hajlék<it caz cfr- i 
v!z sújtotta gyermekeknek. Nagy Miklós főintéző (Bp., :: 
IX., Jászberényi út 103.) leveléből azután az M 'kideorill., · � 
milyer. nagy szeretettel várják a kicsinyeket. 

i .,Egy 4-7 év közötti kisleánl/t szívesen !dtn.6M s ftl/ff- = 
1'4 és szeretnénk magunkkal vinni augu.sztlUi, baJatolri ií 
nyim�lásunkra is." - ír;a hoz;:ánk kü.ldött levelébe11, li 

A levelek áracuvta., a fela;ánlott segítség ffih-téM 1ri,,: � 
11en ;e!zi a vasutas tábor segíteni Gkarását. A héltlzd :: 
most már javult. A gyermekeknek szinte mindei11/'ikét ri- !i 
került elhelyezni, s így va.suta., gyenMkeket ie�o i 
nem tudunk családokhoz adni. l! 

Az eddigiek .s-0rán nagyon áldozatos és diceéretes fnl!tl- E 
J<:,í,t 1,égzett a Mátészalkán székelő opetatfo bizottB� - E 
amely most már újjá.építési bizottsággá alakult 41 - • El 
debrécení Ígazga.tőság kollektívája, gazd4sáQi•,' f)árl• Is · � 
-=kszewezel-t szei-.vei, a. ..Jl.asúti....Fóo&Ztáltl 4zakiz.,.,,e--� 
zeti bizottsága és nóbizottsága. De áldozatoa és em.btf's.i- ll 
ges munkát végzett az a sok-sok flévte!en h66 - me1'( li 
hősök voltak Ök - akik a legkritikUsabb J)ef'cekbe11 fa � 
erejük, energiájuk legjavát adták az ármz elle-iti küzde- li 
lemhez. !l 

Mo.<:t, ami.kor a Szamosközben visszavonul sz á,, e: � 
árvízkárosultak nevében is kifejezzük köszönetünket • li 
vasi.tasak segítő'k.észségéért, á.ldozatvállalásáért. Erre ·11 li 
segítségre a továbbiakban is szükség lesz, hiize-n az �z- g 
szeomlott házak téglái még a sárb4n fekszenek, ll az �1- l! 
;áépítés most kezdődik. A vasutas tábol' eddtoi támooa- � 
tása azonban biztosítéka !ehet annak. hegy a:z 4m: atlJ- = 
totta. vasutasok nem maradMk egyedíi1. � 

:
=
�
= 

Lapunk hasábjain rendszeresen besztmolttn.k ffl4jd 4Z iE 
= új;á.építésról, a soron következő munkáról, a"6l az ön- g 
_ zetlen segítségről, amely országszerte meg,a1,11tv4nttl. � 
�nllll11Hlltlllllllllllllll1111111111111111UUlll11111111111fllnmrtHfflttM.llltttttlftfflffltl'IIIIHUttltm� 

21 ezer homokzsák 

Szeged rendező pályaudvaron 
Amikor· a helyszínen jár

tunk - június l-én reggel -
már sok ezer homomák volt 
beépítve a védelmi vonalba. 
Szalma Kálmán előmunkás, aki 
maga is szegedi lakos és Ba;
tai János csopoi,tvezető 1'öst
kei lakos irányításával egvl}.t
tes erővel folyt a. munka. A 
szentesi építési és a szegedi 
pályafenntartási főnökség 
munkásai és Szabó András a 

Vasútfdrgalnú Fels6fokú 
Toohn.ikwn III. éves hall'gató-
ja vezetésével J.á.tl,yok és fiúk 
rakták a védelmi vonalba a 
nehéz homokzsákokat. A ta
nulók ötsoor h�z f6s esop(lt"
tokban dolgoznak az ál"Yfzvé,
delmi munkákon, ami6t.a a 

veszélyeztetés m�e746d!lott. 
A csoportok 12 óránként Vált
ják egymást. 

Kit.an6 és fámdllmti.ti 
munká1ól beBzált Szaf>6 Aw.il-
1'CÍ3 brigádt,eaetó, ·Va.J'OIS ZpJ. 
z.sanna, Maezk6 lbolva, Bond
zsó E(iit l. éve& tanulók 'l!,et,,it 
em!eg,etoe. A zalai, a gy&:-
sopronl, a löltö$hásl tanulók 
Gyálaréten, Tápén, Alr;voo, 
� éjjel-naw,al p ... 
gen voltak. 

A lányok most látt6k esk 
meg. hogy az emberi -6, az. 
akat'llt & a tee!mika, a' eél 
érdekében csodáka:t tud �
velnl, s uralkodni wd az ele
mi «ák felett. 

Amikor az év véal lf1kG!al 
vizsgák fel61 6nlek16dto1'k, 
bi�kodót\k: voltak a ��
Majd bepó.to!1ulc, esak tu '1'
t1fzeeZ sil(eriJJJim ,negbfrk69r.i 
- rnondtAk iiolt optlml:mnvs
i;.al. A tanÁrl kar p,éldlffluta
tása buzo:lltóan hat, hisllllffl ók 
Is - Ké!mdn MiMlv t.oiuoot6 
�etését;eJ - -részt vesmeT( a 
védelmi munkában. 

Szeged rendezós,ályaudTat 
- reméljl;k - �k(il. 

Mátészalkán ezek közé tar
tOZik a pályafenntartásnál Ta
kács Zoltán műszaki intéző, 
személyzeti csoportvezető, Mis
koczi Sándor szq-titkár, Laka
tos István számviteli vezető, a 
csomóponti párt-csúcsvezetőség 
titkára, Varga Gyula anyaqos, 
(a.ki a tennivalók fe?mérésé'ben 
«egftett igen sokat), a forga
lomnál ugyanez mondható eZ 
Várkony! Ferenc segédvezény
lőről, .(aki má.r régi jól dolgozó 
bizalmi), Puskás Istvánról, 
Szúcs Endre szb-titkárról, a 
bontatásnál Herceg Ferenc 
mozdonyvezetőről, a fűtőház 
ab-titkáráról. A segélyszállít• 
mányok átvételében és szét
osztásában pedig Kovács Mag

. da segédellenőr, a nőbizottság 
vezetője szerzett kimagasló 

- :E:desapám az árvíz óta 
nagyon büsilke arra. hogy a 
vasútnál dol.gozik. Még térden 
felül áil.lt itt mindenütt a víz, 
am.ilkor a vezet&: máJr kijöttek 
hozzánk - és minden vasutas 
családhoz. A MAV. minden 
más vállwlatot meqelőzve kez
dett hozzá dolgozóinak szerve
zett. mindenre kiterjedq meg
segítéséhez. Vannak a község
ben, akik azt mondjálk, hogy 

Bodnár András 76 éves nyugdíjas pályaör portája az árviz elvonul� uiá.n. A húuk
ból nem maradt semmL SIIWdl Uatw 



• MAGYAR VASUTAS 
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10 éves a MÁV Repülő Club 
AZ ELMÚLT NAPOKBAN 

a KPM I. Vasúti Főosztály 
kultúrtermében tartotta köz
gyűlését a 40 éves fennállását 
ünneplő MAV Repülő Club. 
Az ünnepségen megjelent Rö
dönyi Károly miniszterhelyet
tes, a MAV vezérigazgatója, a 
klub elnöke, Szabó Antal, a 
Vasutasok Szakszervezet.;nek 
főtitkára, Réti Antal, a Ma-
gyar Honvédelmi Szövetség 
főtitkárhelyettese, Kelemen 
Győző, az MHSZ budapesti 
titkára, Tóth Károly, a XIV. 
kerületi KISZ-bizottság titká
.-a és Kellner István, a Vas
utasok Szakszervezete kultúr
nevelési és sportosztályának 
vezetöje. Részt vett a közgyű
lésen a klub tagsága, pártoló 
tagsága, mindazok, akik a 
klub fennállása óta munkát 
vállaltak a nemes célokért. 
Fiatalok és veteránok együtt 
ünnepelték a jelentős évfor
dulót. 

Az elnöki megnyitó után 

pa-bajnokságokon dobogóra, 
többen 3-4 világbajnokságot, 
Európa-bajnoki címet szerez
tek. 

A KIKl!:PZ&sl &s SPORT
MUNKABAN talán az a legje
lentősebb, hogy a klub 1955-
től kizárólag társadalmi ala
pon működik. A felszabadulás 
előtti helyzettel szemben ma 
egy vitorlázó repülőgépre 75-
80 százalékkal több sportoló 
jut annak ellenére, hogy a 
klub motoros géppel nem 
rendelkezik. Központi gépállo
mány igénybevi:teléve1 közel 
annyi sportoló részesül mo
to�os képzésben, mint 1945 
előtt. 

Ami az ejtőernyős és repü
lósz.akosztály eredményeit il
lzti, számtalan hazai és nem
zetközi siker kísérte útjukat. 
Jelenleg a 20 fős nemwti vá
logatott keretben 5 fő képvi
seli a MÁV Repü!ő Clubot. 
Az 1962-es motoi-os műrepülő 
világbajnokságon Budapesten 

Tóth József az első helyet sze
rezte meg. 1969-ben Lengyel
országban az „Odera kéksza
lagja" nemzetközi versenyen 
László Géza és Nagy György 
Ferencné hazai rekordot dön
töttek m?g. Ugyanezen ver
senyen igen erós nemzetközi 
mezőnyben a csapatban a har
madik helyet szerezték meg a 
klub sportolói. A modellező 
klub eredményei hozzájárultak 
a sportolók gyakori válogatott
ságához, így a nemzetközi 
s:,ortsikerekhez is. A repülő-
5r,ortokat tekintve, a verseny
zöic eredn1én 1ei nemzeti és 
n�mzetközi viszonylatban mél
tó helyet foglalnak el a ma
gy11r sportmozgalomban, és 
ezen belül a vasutas sporto
Íók eredményei között. 

VEZETOK t!:S VERSENY
ZOK méltán lehetnek büszkék 
az eltelt negyven év nagysze
rű eredményeire. 

Sz. T. A. 
Bitskey Tibo·t szinműt1ész sza-

.---------------------------valt, majd a klub 40 éves te-
vélcenységéről Rödönyi Ká
roly miniszterhelyettes tartott 
beszámolót. 

A MAI MliV REPllLO 
CLUB elődje, a 'I estvériség 
MA V Sportrepülő Szakosztály 
1930. év elején alakult meg. 
A megalakult szakosztály tag
jai főleg munkásfiatalok vol
tak, akikhez egy-két mérnök 
és technikus csatlalcozott. A 

azakosztály sikeres működésé
re jeZlemző, hogy hatásukra 
sorra megalakult a celldömöl
ki, debreceni, a kolozsvári és 
marosvásárhelyi csoport, s 
1938-ban a MÁV repülői már 
több száz főt jelentettek, és 
így megalakult az önálló MÁV 
Sportrepülő Égyesület. A szak
osztály, majd később az ön
álló egyesület hamarosan az 
élvonalba került, és 1944. év 
végéig az előkelő második he
lyet foglalta el az ország te
rületén szétszórtan működő 
tucatnyi egyesület között. Az 
is figyelemre méltó, hogy az 
akkori statisztikai adatok sze
rint hazánk a 3. helyen állt 98 
ezüstkoszorús Vitorlázó repülő
jével, amelyből 25-öt a MAV 
Sportrepülő Egyesület adott. 

A felszabadulás után eltelt 
egy évtizedben a klub reg1, 
1945 előtti és felszabadulás 
utáni fiatal tagjai igen jelen
tős számban kerültek a nép
hadsereg, illetve a polgári re
pülés szolgálatába. Egyrészt 
mint munkáskáderek, más, 
részt mint fiatalok különfé
le tanfolyamokra, amelyek
nek elvégzése után felelősség• 
teljes beosztásba kerüitek. A 
klub többé-kevésbé eredmé
nyes honvédelmi előképzési 
munkát és sporttevékenysé
get fejtett ki. Repülés, ejtőer
nyőzés és kiváltképpen model
lezés területén számos kima
gasló eredményt értek el ver
senyzőink. A modellezők sok
szor kerültek világ- és Euró-

Megjelenik a Hol,l,y 
A szabad idő megnövekedé

se és a táguló emberi érdek
lődés következtében művelő
dési intézményeinkben egyre 
több a technikai sza-kkörök és 
az úgynevezett hobby-körök 
száma. Ezek tagjainak kíván 
hasznos tanácsokat és ö!lete
ket adni a Népművelési In
tézet és a Táncsics Könyvki
adó közös gondozásában ne• 
gtJeclévenként megjelenő Hob
by clmű sorozatkiadvány, 
amelynek első száma június 
közepén kerül - az újságáru
sok és a könyvesboltok útján 
- az olvasókhoz. 

A 128 oldalas kiadvány 
egyaránt szól a felnőttekhez 
és a gyerekekihez is. Igaz, 
hogy a Hobby egy-egy száma 
csak 15-20 témával foglal-

kozhat, a különböző hobbyk 
és gyűjtési körök, szabadidő
elfoglaltságok száma pedig 
ennek sokszorosa, de az egy
mást követő kötetek a 
szerkesztő bizottság szándéka 
szerint - átfogjálc majd va
lamennyi ágat. 

A szerkesztésben egyébként 
számítanak a népművelők, 
könyvtárosok segítségére is:  a 
szerkesztők szívesen várják 
ötleteiket, javaslaitaikat, cikk
ben feldolgozott tapasztalatai
kait. A várt segítség másik for
mája: a könyvtároook és nép
művelők ajánlják a kiadványt 
intézményeik látogatóinak, s 
kérjék őket arra, hogy észre
vételeiket, kívánságaikat kö
zöljék a Hobby szerkesztősé
gével. 

Budapesten tárgyalt 

az ORE igazgatója 
Az Európai Vasutalk Nem

zetközi Kutatóintézetének 
igazgatója, Wilhelm Saliger 
Budapesten tárgya1t a MAV 
képviselőivel. Ez alkalommal 
interjút adott lapunk szer
kesztőségének 

Elmondotta, hogy az ORE 
igazgatósági tanácsában 1970 
óba a MA V is részt vesz. A 
músz,aki kutatásokat az ORE 
44 albizottságban folytatja, s 
ezek közül 5 albizottság mun
kájában vesz részt a Magyar 
Államvasutak A MAV a kö. 
vetkező nemzetközi kutatási 
témákban vállalt közreműkö
dést: villamosítással kapcsa-

latban az áram.levétel kbdé
sében, azonkívül a szervezet 
legfontosabb té1nájában, az 
önműködő kapcsolókészülékek 
kutatásában, a gurltódombok 
mech�nizálásában, a kerékla
posodás, jelző készülékek ki
dolgozásában, vala.mint a vo
natbefol11.ásoló berendezések 
megtere1'1.tésében. 

Wilhelm Saliger igazgató t!
mondotta, hogy az európai 
vasutak legjobb szakemberei 
nagy elismeréssel fogadták e 
témákban a MAV kutatási 
eredményeit és számítanak a 
jövőben a még szorosabb 
együttműködésre. B. I, 

K E R E S Z T R E J T V E N Y  
Vfzszlntes: 1. Az év végén és a 

Jilvó év elején sorra kerül6 esc,

mények. 13. Szteatit, magnézium
hldroozillkát. 14. Lóverseoyérlll hi
res angol vároo. 15. Gyermekjá
ték (ék. fel.). 16. . . .  óta, burgo
nyéhoz hasonló növény. 17. Be
cézett női név. 18. . . .  Sophus 
(1842-1899) norvég matemati.kus. 
19. Az egyik évszak. 20. Régi nép
dalos (regös. Igric, lantos). 23. 
Heyerdahl hajója. 24. Vörös ten
geri kikötő. 26. Angol regény- és 
drámaíró (1853-1931). 27. Brazillal 

pénz. 29. Naiv, túlbuzgó ember. 31. 
Jelt z.d. 32. Város Iránban. 33. 
Olaez tartomány. 35. A nadir ellen
téte. 36. E:pítőanyag. 38. A Száva 
mellékfolyója. 39. Szív közepe. 41. 
A magasabb kor alapján való 
U\ódlás. 42. A legrégibb róm.a! 
pénzegység. 43. Fogyasztási cikk. 
45 . • • •  vik. norvég kilcötő, 46. cu
kor az elején. 47. Allam1 bevétel. 
48. Mesebeli alak. 50 . . . .  Veit (1438 
-1533) német fafaragó. 52. Rizsből 
és kókuszdióból készített szesze6 
lta:l. 53. Sajtmárka. 55. Menyasz-

6!Zony. 56. Esik rá az esG. 57. 't:ne1c
lö hang. 58. Menjetek (latin). 60. 
Mutatószó. 61. Német elöljárószó. 
63. Becézett Adám. 65. Nyerő kár
tya. 67. Becézett nöl név. 68. &; 
még egy becézett női név. 

Függőleges: 1. Satöbbl. 2. Ho1-
1'lndiai váMs. 3. Nől énekhang. 4. 
Azonos má&salh.angzók. 5, Neves 

jugoszláv labdarúgó volt. 6. Nem 
drámai, nem :!ral. 7. Rés szélei. 8. 
• . •  ai.re, liz.etés nélkül alkalma
zott. 9 . • . .  nela, kiválóság, kitűnő
ség. 10. Kutya. 11. A hajó része. 12. 
Európa! félsziget. 17. A csontokat 
köti ösisze. 20. Nem a hátam mö
gé. �!. ógörög pénzegység. 2.2. Ke
let, latinul. 24. A vízszintes 1. so• 
rán a szakszervezeti szervek en• 
nek is eleget tesznek. 25. Kiváló, 
kiválasztott. 28. Ritka női név. 30. 
Kinga betfü keverve. 32. Da,kota 
ind!áno,k, 34. Hazug. galád. 35. Kel
ta breton ered.etú monda. 37. A 
legnagyobb verőér. 38. Vidéki ud
varház a Szo'1Jetun16ban. 40. Hát
sólndlal folyó, 42. Kl6 sziget az 
Al-Dunán. 44. Folyó Jugoszláviá
ban (ék. fel.). 47. BecézPtt nő! név. 
49. Országos R<mdezö Iroda. 51. Az 
egyik ér-relcszerv. 52. Vajon az? 
54. Joozágot terel a vályúhoz. 56. 
Elkápráztat. 59. Férfinév. 60. Cse
lekvést fejez Id. 62. Gabonafélék 
termése is ez. 61. Igevégz6dés. 66. 
Képző, ill párja. 67. Félszáz! 68. 
Szintén. 

Bekllldendll: vfz,sz!ntes 1. é,a filg-
11�1:1;;'.' 24. Beküldési halár!dll: jú-

Az elöz6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Vonatbefolyásoló be
rendezések felszerelése. 

Egy-egy k6nyvet nyertek az 
19?0. évi 1-0. számunkban megjelent 
ke.-e.'!ZtreJtvény helyes megfejté
séért: SzalmR. Baksi Ferenc, Sz.e
ged, Na.gyállomás II. em. T. Kiss 
Zsuzsanna Ktskunhala-s, Szfics J. 
u. 13. Horváth Jánoo Miskolc. Ka
poo u. 9. Hőgye Imréné. Békés. r., 
Petc5fl u. 1. Gyenge Károly, Bp. 
VI., Majakov.azklj u. 106. II. 1, 

A vasutas sport 
halottai 

Nagy veszteség érte a 
magyar és egyben a vasutas 
sporttársadalmat. 49 éves 
korában elhunyt Németi 
Gyula ötszörös magyar baj-

3 nok, többszörös olimpiai és 
:J világbajnoki helyezett, sok
·l szoros magyar és vasutas 

válogatott birkózó. Egyik 
· legkiemelkedőbb sport-

sikere volt az 1950. évi 
stockholmi világbajnoksá
gon elért 3. helyezés. Fény
korában a Debreceni Vas
utas Sport Club versenyző
ie volt, itt érte el sikereit. 

. Aktív versenyeői pályafutá
sának befejezése után a 
DVSC elnöke lett. Több 
éven keresztül látta el a 
nagymultú ' vasutas sport
lcör vezetésével kapcsolatos 
feladatokat. Később a 
Szombathelyi Haladás bir
kózóinak munkáját irányí
totta. 

A kiváló sportembert 
1970. június 8-án helyeztél< 
örök nyugalomra Debrecen
ben. 

* 

42 éves korában, több 
évig tartó betegség után el
hunyt Hamenda Ferenc, a 
MÁV Repülő Club titkára. 
22 éven keresztül lelkiisme
retes munkájával nagyban 
hozzájárult a jeLenleg 40 
éves fennállását ünneplő 
klub sikereihez. Betegsége 
sem gátolta meg abban, . 
hogy a klub 40 éves tevé
kenységéről szóló beszá
molót elkészítse. Közvetle
nül az ünnepi közgyűlés 
előtti napon ragadta el a 
kérlelhetetlen halál. 

Nagy részvét mellett te
mettélc el június 1-én Buda
pesten. 

Húszéves 

a könyvtár 
Húsz évvel ezelőtt avatták 

fel Szeged állomáson a vas
utas klubot és a klubbal 
együtt a vasutas góckönyvtá
rat. Szerény keretek között, 
néhány száz kötettel kezdte a 
könyvtár a „hódító" munká
ját. Ma a könyvtár állománya 
csaknem tízezer kötet. A 812 
tag eddig 131  204 könyvet köl
csönzött, illetve olvasott el. 
Dicséret illeti a könyvtá1'ost, 
Ördögh Já1Wst, aTci 21 éve füg
getlenített munkatársa a szak
szervezetnek és aki ez évben 
ünnepli a 10 éves könyvtárosi 
jubileumát. Az ünnepi könyv
hét keretében június 4-én 
ünnepelte 20 éves fennállását 
a könyvtár. Ez alkalommal 
Szentiványi Kálmán íróval 
találkozott a szegedi vasutas 
olvasótábor. 

Dr, Bánkfalvy Gyula 
Szeged 

A Hivatalos Lapból 
A Hlvatalo,; Lapból a szakszer

vezeti bizottsftgok és a dolgozók 
.figyelmébe ajánljuk a következö
k-et: 

22. számból: 109 661/1970. 1. D. A 
ko1nmunJsta vasárnapon végzett 
munk.álc értékelése. 

110 044 /1370. 1. D. Arvlzkárosultak 
rendkívüli szabadGága. 

106 108/1970. 8. B. INTERFRIGO 
hűtőkocsik kezelésének szabályo-
zása. 

A vasúti főosztály 
MSZMP-, KISZ-, és szakszer
vezeti bizottsága a geszti álta
lános iskola. tanulóinak „ Tele
viziót az iskolának" mozgalom 
keretében egy TV-készüléket 
ajándékozott. Az ajándékot 
Ökrös István, az általános is
kola igazgató;a vette át és kö• 
szönte meg a tantestület és ta• 
nulók nevében. 

- Vácrátót állomás dolgozói 
az anya.ggazdálkodásnál ebben 
az évben eddig 16 565 forintot 
takarított,a,k meg. Az állomás 
csinosítását, fásítását, virágo
sítását 600 óra társadalmi 
muruk.ában vállalták, amelyet 
nemcsak teljesítettek, hanem 
túl is teljesítettek. 

- Szombathely vasútállo-
más szervezett dolgozói az Or
szágos Béketianácshoz küldött 
levelülcben tiltakoznak és íté
lik el az Egyesült Allamok in

dokínai agresszív politikáját. 

- A világ villamosított vas
útvonala.inak 25 százaléka a 
Szovjetunió területén találha
tó. Az áruszállítás 96 százalé
lcát villany- és Diesel-mozdo
nyokkal vontatott szerelvé
nyekkel bonyolítják le. 

- A MAV a vasúti jármú
park növelése érdekében ez 

ben műsorral kedveskedtek 1 
kicsinyeknek. 

- Gázturbinás vonat Jdlzl� 
kedik Párizs és Caen között. J\ 
vona.t menetideje jelem;Ő6elf 
rövidül. Európában első alka. 
lommal forduil elő, hogy a re
pülésben jól bevált gá:z;turbt, 
nát a kötött pályás közleke,, 
désnél is haszná!já,k, Kísérre. 
tek folynak ,egy másik, órán
ként 300 kilométeres sebes8t!g.; 
gel közlekedő gázturbinás -vo
nat forgalomba állítására is. 

- 1250 kilométer hOIIIII 
vaspálya építését tervezik a 
Szovjetunióban ez évben. A3 
építés alatt álló 35 vasútvonal 
hossza - a tervek s.zerint -
4900 kilométerrel bővül. Fóleg 
Kazahsztánban, arz; Uml!ban, 
Közép- és Dél-Szibériában fo
lyik óriási építkezés. A vasüt.; 
építéssel kapcsolatban 500 ki• 
lométerrel megrövidül az út 
Szibéria és a Volga !környéki 
tájak között. 

- A tapolcai vasutas 57.ak• 
szervezet Batsányi Ján06 kul• 
túrhám és a néphadsereg iiiú
sági klubja közös táncdélutánt 
tart.ott. A bruttó bevétel teljes 
összegét, 1830 forintot az á-r• 
vízkárosultak megsegítésére 
ajánlották fel. 

évben 24 villamos-, 35 Diesel- ;-------------

mozdonyt, 8 motorvonatot, 250 
négytengelyes személykocsit, 
1200 fedett és 800 nyí tett te
herkocsit vásárol. 

- A salgótarjáni járásbíró
ság Baranyi László 38 éves 
ecsegi lakost 5 hónapi szabad
ságvesztésre ítélte, mert Sal
gótarján-Hatvan között köz
lekedő személyvonaton a jegy
vizsgálót bántalmazta. 

- A békéscsabai pálya-
fenntartási főnökség dolgozói 
350 gyermeket köszöntöttek a 
gyermeknap alkalmából. ma;a 
a csomópont közös rendezésé• 

Sportnapközi 
A BVSC Sportiskolája a 

Szőnyi úti sporttelepen (Bp. 
XIV., Szónyi út 2.) sportnap
közit szervez, ahol a tanulók 
megismerkednek a különböző 
sportágak (atlétika, labdarú
gás, kézilabda, úszás stb.) 
alapjaival. A sport mellett 
hasznos időtöltést is biztosí
tunk (strand, mozi, Vidám 
park, játék). A foglalkozásokat 
a sportiskola tanárai, edzői 
vezetik. 

A sportnapköziben a tanu
lók tízórait is kapnak. A fog
lalkozás naponta reggel 8.30 
-12,30 óráig tart (szombat ki
vételével). A tanulóknak heti 
20 Ft hozzájárulást kell fizet
ni. Befizetni csak teljes hétre 
lehet. 

A sportnapközi ;únivs 29-
én nyit és augusztus 15-én 
zár. Jelentkezhetnek azoknak 
a vasutas dolgo,óknak a gyer
mekei, akik 1956. 1957, 1958, 
1959 és 1 960. években szület
tek. 

Jelentkezés: 1970. június 22. 
é� 23-án d. e. 9-12 óráig, jú
nius 24. és 25-én d. u. 15-
18 órái/!". A jelentkezés helve : 
Bp., XIV., Szőny; út 2., BVSC
sporttelep. 

Kicsil< 

a nagy dobogón 
A békéscsabai MA V sport. 

kör fiatal úszói Gáspár Ervin 
oktató vezetésével kiváló 
eredményeket érnek el. Pa. 
alig 10 esztendős gyermekek 
az eddig megtartott különböző 
versenyeken 8 első, 5 második 
és 7 harmadik helyezést ér
tek el. A Szolnokon megren
dezett megyei bajnokságon 
Orosz Mária 100 méteres 
gyors, 200 méteres pillangó 
és vegyesúszásban első helyen 
végzett. A kétnapos versenyen 
Várai Erzsébet 8 éves, a 9 
éves Gajka Magda hivta fel 
magára a figyelmet. A 7 éves 
Megyeri Klára ezüst érmet 
nyert. Szakemberek elisme
réssel nyilatkoztak a békés. 
csabai vasutas gyermekek 
sportkészségéről. 

Boldizsár Gyula 

A szerkesztőség 
üzeni 

Boldizsár Gyula, Békéscsaba1 
Bognár Károly, Tapolca; dr. Bánk• 
falvy Gyula. Szllád1 Sándor, Sze
ged ; Pintér Lajos, Vácrátót; Fülöp 
Beta, Szombathely; Behán Rózsa, 
Miskolc; Murányi Tibor, Bánréve; 
Volosinovszk.1 János, Debrecen ; 
Kenessei Gábor, Dunaharaszti; 
Szép Ferenc, Szolnok: Le\o·eleike& 
lapunk anyagához !elhasználjuk. 

Filz€:Si Tihamér, Debrecen; Ma
gyar Mihály, Kiskunhalas : Leve
leiket illetékes helyre tovább.íiot
tuk. 

IIIAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztó bizottság 

Főszerkesztó: Gulyás János 
Felelős szerkes'lt5 : Visi Ferenc 

Szerkesztöség : 
Budapest VI., Benczür utca u. 

Telefon. városi : 229-872, 
Uzem1 : 19-77 

Kiadja és terjeszu a Népszava 
Lapkiadó Vállalat 

Budapest VII„ RákócZl út M. 
Telefon: 224--819 

Felelős kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
' Csekkszámlaszám : 75.915.001-40 

Szikra Lapnyomda 

Balatoni forgalom 

- l\laml, a kislány nem fért fel a z  utolsó 
vonatra. Nálunk alszik. 

- Furcsa. A múlt vasárnap Is pont ó ma• 
racU le • • •  

- Ne Ijedjenek meg, Az éjszakai ellenőr..; 
zést vasúti forgalmi ügyben tartom. Arra nem 
figyelek, hogy a sátrak között milyen a for
galom. 

(Pusztai Pál rajzaL) 



A XX� vasutasnap 

J 
úlius 12-én huszadszor 
ünnepeljük a vasutasok 
napját. Ezen a vasárna-

pon az ország dolgozó népe, el
sősorban azok, akik az évnek 
szinte minden napján kapcso
latban vannak a vasúttal, egy
egy baráti kézszorítással, üd
vözlő szóval köszön tik a vas
utasokat, akik éjjel-nappal, 
ünnep- és vasárnap őrködnek 
milliós értékek és emberek tíz
ezreinek testi épsége felett. 

Nem a pompa, a dí.szelgés a 
i!ellemzóje ennek a napnak. 
'.Munkanapja ez a vasút sok
ezernyi dolgozójának éppúgy, 
mint az év többi vasárnapja. A 
különleges megnyilvánulások 
elmaradása azonban koránt
sem jelenti, hogy csökkent vol
na a nap tényének jelentősé
ge, a vasutas munka becsüle
te. Mi, vasutasok a számadás 
napjának is tekintjük ezt az 
ünnepet. S ha a mérleget ün
neptől ünnepig vonjuk meg, 
elégedetten állíthatjuk, hogy 
az elmúlt év tovább növelte a 
vasutas hírnevet, a vasutas
munka becsületét. 

Ki ne emlékeznék még az 
elmúlt tél zord időjárására, 
amikor is a Dunántúlon szinte 
egyetlen közlekedési eszköz 
volt a vasút. Emberfeletti erő
vel, de szinte minden vonalon 
fenntartották a forgalmat. Pél
damutatásból, helytállásból a 
katasztrofális árvíz idején is 
jelesre vizsgáztak a vasutasok. 

A kevesebb látványosság és 
a több hétköznapi tett 
egybevág azzal népgaz-

dasági szir-1'.ű törekvései, hogy 
a 'külsőségek helyett többet tö
rődünk a lényeggel. Többet tö
rődünk azzal, ami valóban 
előbbre visz, ami a szocializ
mus eszméinek megfelelően az 
embert, a küzdő, dolgozó alko
tó, teremtő embert sz;lgálja. 

Erről van szó, amikor erő
feszítéseket teszünk, hogy 
megrövidüljön a vasutas dol
gozók munkaideje, emelkedjen 
a jövedelmük. Bérben is kife
jezésre jusson az a különbség, 
ami a munkakörülményeket il
letően a vasutasok és más nép
gazdasági ágak dolgozói között 
fennáll. 

A munkaidő-csökkentési In
tézkedések következtében a 
forgalmi utazó állománycso
portban a havi szolgála ti órák 
személyenkénti szóródása 
egyenletesebbé vált. Kevesebb 
lett a magas szolgálati órát tel
jesítők száma. A gépjárműve
zetők kivételével az egy főre 
eső munkaóra minden állo
mánycsoportban csökJ{ent. 

A munkaidő-csökkentést 
szolgálja a forgalmi nem uta
zó munltakörökben a !onto.. 
sabb állomásokon bevezetett 
közbeváltós rendszer. Július 1-
tól a kollektív szerződés sze
rint valamennyi folyamatos 
üzemi munkahelyen rátérnek 
a napi 8 órás munkaidővel szá
mított éves munkaidő-keretre, 
melynél éves szinten negyed
évi bontási lehetőséget bizto
sítanak. A mellékvonalakon -, 
a.ltol arra lehetőség van - a 
hagyományos 12/24 órás váltá
& rend helyett kötetlen vál
tási rendet vezetnek be. 

A fővonalakon azonban 
n1integy 10-12 ezer fő tovább
ra is 12/24 órás fordulóban ma.. 
rad. Ezeknél a kötelező mun
kaidőn túli szolgálatot túlórá
ban számolják el. 

E gy évvel ezelőtt még 
nagy vonalakban sem 
ismertük azokat a bér-

ügyi intézkedéseket, amelyek 
március l-én életbe léptek. A 

343 millió forint összeget kite
vő bérrendezés során felemel
ték az éjszakai pótlékot, fede
zetet nyert a túlóradíjazás. 
Alapbérnövelést, változó illet
ményemelést lehetett végre. 
hajtani a dolgozók túlnyomó 
többségénél. Az 1970. január 
l-től engedélyezett bértömeg
gazdálkodás lehetőséget ad a 
bérarányok további javítására, 
az ösztönző rendszerek töké
letesítésére. 

Annak ellenére, hogy a mun
kaidő-csökkentési és bérügyi 
intézkedések mellett az elmúlt· 
években korábban soha nem 
tapasztalt magas összeget for
dítottak a dolgozók szociális 
körülményeinek javítására -, 
ezek ma sem érik el a szüksé
ges színvonalat. Jl:ppen ezért 
a negyedLk ötéves tervben to
vább emelik az ilyen célra for
dítandó összegeket. 

Az előirányzatból a követke
ző jelentősebb szociális létesít
mény épül: Budapest-Ferenc.. 
városban üzemi konyha, Ko
máromban üzemi konyha, a 
debreceni vontatási főnökség
nél öltöző, mosdó, üzemi kony
ha, Miskolc - Tiszai pályaud
varon öltöző, mosdó, a pécsi 
központi szociális épület, a 
dombóvári szociális épület, 
Szegeden, Békéscsabán öltöző, 
mosdó, üzemi konyha, a gyön
gyösi kitérőgyártó üzemben öl
töző, mosdó, munkásszálló, a 
Landler Járműjavítóban öltö
ző, mosdó, a szombathelyi jár
műjavítóban üzemi konyha. 
Rákosrendezőn öltöző, mosdó 
stb. 

A vasutas dolgozók egészség
ügyi ellátásának fejlesztésére 
is több, mint 200 millió forint 
az előirányzat. Az épülő léte
sítmények közül jelentősebbek 
az új budapesti rendelőintézet, 
a budakeszi tbc rehabilitációs 
intézet, a péceli kórház bőví
tése, a balatonfüredi szívkór
ház, a havkányfürdői és hé
vízi reumakórház és a parádi 
gyógyszanatórium. 

U 
jabb gépek, berendezések, 
munkaeszközök segítik a 
vasutasok munkáját. To-

vább folyik a villamosítás, die
selesítés. Az év végére a m0-
dern vontatási nemek aránya 
csaknem eléri a 70 százalékot. 

A vasutasnap minden esz
tendőben a forgalom emelke
désének kezdetét jelenti. Erre 
számítani kell most is, amikor 
pedig az év eddigi részében 
sem tudtunk eleget tenni a 
szállítási feladatoknak. 

Az árvízvédelem, az árvíz 
sújtotta területek újjáépíté

sében való fokozott ,·észvétel 
tovább növeli a szállt '.ási te
endőket. 

Az év hátralevő rbzében 
tornyosuló feladatoknak csak 
úgy tudunk elege,t tenni, ha 
meggyorsul a kocsiforduló, le
rövidül a rakodási idő, lego1,ti
málisabb lesz a mozdonyok. 
kocsik kihasználása. 

Az idei vasutasnapon ismét 
néhány száz dolgozó mellére 
tűzik az érdemes és kiváló vas
utas jelvényt. A jók között a 
legjobbakéra. Serkentse ez a 
kitüntetés a jobb, gazdaságo
sabb munkára azokat is, akik a 
kitüntetések korlátozott volta 
miatt az idén nem lehetnek a 
kitüntetettek sorában. A jól 
végzett munka jutalma nem 
marad el. A célok megalapo
zottak, világosak. Biztos, hogy 
a 21. vasutasnapon az eddigi
eknél is nagyobb előrehaladás
ról adhatunk majd számot, 
mind a technikai felszerelést, 
mind a vasutasok élet- és 
munkakörülményeit illetően. 

A vasutasnap programja 
� vasutasnap központi nnnepsé

Ceit - az elműlt évekhez hason
lóan - Budapesten, a BVSC Szó
:i>yt úti S porttielepén rendezik 
meg, Az ünnepségsorozat már 
július 6-án délután megikezdődik, 
amlil<or a Törekvés Művelődési 
Kö:z:p�tban a vasutassport 25 
éves <s a Törekvés Sport Egye
sQlet 70 éves Jubileum! .lciá!IJ!l
Eát, illetve Július 9-én a vasut.a&
Szaksz.ervezet Népszinhár utoa.1 
Központi Képzőmúvmetl �
jában Sz.a.hó Antal, a szakszerve
zet főtitkára a XX. Országos 
Va&utas Képzőművészeti KláHitást Dnnepélyesen megnyitja. 

Július 12-én vasám,ap pedig 
egész naPoS kultúr- és sport
program köszönti a Szőny! út.l 
SJ><>rtf>e]ep vendégeit. R,eggel 9· 
kor ikezdt'5dik a Színészek-Vas
utassza.kszervez.et labdarúgó
mérkőzése, illetve 9.30-kor sakk 
lffllmultán Dely Péter nemzetközi 
mester és Veróczei Zsuz,sa rész
Vételélrel. Ezt a két sportversenyt 
.követi maid 11 órakor ez új vas
utas tisztek ünneoé1yes telav.atása. 

A délutáni p;()(?t':m1b�n atléti
!tai vens.eny, tá,1rányltású re
pQlőmodell-bemutató, toronyug-

ró-bemutató, nemzetJcözl vívóver
seny, nemzetközi vizllabda- és 
J,abdarúgó-mérkőzés, !lletve ke
rékpárverseny szerepel. 

A délutáni sportverseny,!!ldtel 
egy:ldőben a süllyesztett kéz:llab
dapályán felállított 1SZabadtér1 
szlnpadon Hadlcs László vendég
szereplésével az artistaiiskola vég
zős növendékei és ,a Jrlskt'5rös1 
vasutas úttörőzenekar szórakoz
tatja a kicsl.nyeket. 

A viasutasnap ünnepségét az es
te 20 órakor kezdt5d6 kultúrmú• 
sor zárja. A műsorban foe1lépne.k :  
a vasutasok Szaksz.ervezetének 
Központi Zenekara és :enekkara 
Harami András vezényletével, a 
Töre<b."Vtls Múvelődésl Központ 
Kiváló egyUttes címmel k!!Unte
tett n�pi tánccsoportja. Szerepel 
még az est foly.amán Palcsó Sán
dor és veres :eva, a Magyar Al
larni Opera�1áz két mfivésze. Zen• 
tRi Anna érdemes-mt'ivész, Petreo::s 
Zstt-zsa és Németh Sándor, a Ft5· 
városi Ooeretbszfnház tag1a, vala.
mint a Moulin Rouge tánc1e-ne• 
los,r. Sároot Katalin. Toldi Mária 
és Radics László. Konferál : Lász
ló zsuzsa • .  

... ., .... 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZET.ÉNEK LAPJA 

XIV. tVFOLYAM, 13. SZAM Ára 40 fillér 1970. JúLIUS 3. 

A JJÁ V Vezérig11zg11tóstig11 és 11 V asut11sok Szakszervezete 
lelhívtis11 az tirvízktirok /Jelyretillíttistin11k 

lokozott11/Jb ütemű elősegítésére 
Szolgálati helyek! Szocialista brigádok/ If- ményezései alapján úgy irányítják, hogy a.zok 

fúsági kollektívák! Vasutas dolgozók! teljesítése az 1970. évi nemzeti jövedelem 
A MAV Vezérigazgatósága és a Vasutasok legalább 1 százalékos túlteljesítését eredmé-

Szakszervezetének Elnöksége intézkedett a nyezze. 
vasútüzemet, a vasutas dolgozókat és nyugdí- A Minisztertanács és a Szakszervezetek Or-
jasokat ért árvíz által ol�ozott károk megálla- szágos Tanácsa Elnöksége Vörös Vándorzász-
pítására. Zajával kitüntetett szolgálati helyeink felhívá-

Az eddigi felmérések szerint a vasúti pályá- sára a vasútüzem területén növekedett a mun-
ban, berendezésekben és tartozékaiban sok kaverseny-mozgalom hatékonysága. 

1 TIBTIL0MB6L: 

Haggyülés 
az !szaki Jármüjavít6ban 

(Tudósítás a 2. oldalon) 

• 

.Atadtúk 
az ukk-zalaegerszegi 

vasútvonalat 

♦ 

lz életükkel játszanak 
(Riport a 3. oldalon) 

♦ 

Tragikusan 
is végződhetett volna 

(Riport a 4. {)l,dalon) 

• 

millió forintos kár keletkezett. Az árvíz súj- A Magyar Allamvasútak a továbbiakban 

Mi újscíg a Szamoskiizbent 
(5. oldal) 

totta területen lakó vasutas dolgozók családi azzal járulhat hozzá a népgazdaságot ért 
házai közül összedőlt és súlyosan megrongá- veszteségek pótlásához, hogy javítja gazdci.l-
lódott 164, melyből teljesen újjá kell építeni kodásának eredményét, melyhez a következők 
132 családi házat, a további 32 nagymérvű ja- szükségesek: 
vítással helyrehozható. Ezek az építésí és ja- - maradéktalanul ki kell elégíteni a ;ezent-
vítási költségek közel 48 millió forintot tesz- kező szállítási igényeket; 
nek ki. - csökkenteni kell legalább 1 százalékkal 

A MAV Vezérigazgatósága, a Vasutasok az 1970. évi tervezett önköltséget. 
Szakszervezetével egyetértésben úgy határa- Az önköltségcsökkentést úgy kell elérni., 
zott, hogy a vasutas dogozók családi házai fel- hogy a tervezett költségeink terhére állítsuk 
építéséhez, helyreállításához építési kapaci- helyre az árvíz okozta károkat és emiatt más 
tást, eszközöket biztosít (gép, szerszám). tervezett nagyobb volumenű munkák az év 

Meggyőződésünk, hogy ez az elhatározás folyamán nem maradhatnak el. 
találkozik a vasutas dolgozók teljes egyetérté- A vasútigazgatóságok, főnökségek és 1lze-
sével, messzemenő támogatásával és segítsé- mek a fentiek alapján vegyék számba lehe-
gével, mely alapfeltétele az újjáépítés síkeré- tőségeiket és biztosítsák a hálózati célkitűzé-
nek. sek maradéktalan teljesítését. 

Az árvíz okozta károk gyors helyreállítása A feladatok nagyok, de feltételeink általá-
jól szervezett és összehangolt munkát igényel. ban megvannak azok végrehajtásához. Dolga-
Az építési munkák kivitelezésének elősegíté- zóink tenniakarása, a szocialista brigádmoz-
se érdekében külön építési részleg felállításá.- galom, az ifjúsági kollektívák segítőkészsége, 
ra kerül sor. Az újjáépítéshez szükséges mun- a társadalom összefogása olyan erőt képvisel, 
kaerő biztosításánál számítunk azokra a kez- amely képes az elemek okozta káron is felül-
deményezésekre, amelyek már ez ideig is kerekedni. 
megnyilvánultak a szocialista brigádok, az if- A vasutas dolgozók méltóan az elsők között 
júsági kollektívák és dolgozóink többsége vették ki részüket az árvíz sújtotta lakosság 
részéról. megsegítésére kibontakozott országos méretű 

Az újjáépítésí munkák fokozottabb mértnl társddalmi akcióból is. Szinte egyöntetűen 
beindulása folyamatban van. Az építés üte- megajánlották az egynapi keresetüknek meg-
mének megfelelően válik szükségessé a na- felelő pénzösszeget a segélyezés céljára. 
gyobb számú társadalmi munkaerő, melyről a A Magyar Allamvasútak Vezérigazgatósága, 
vasútigazgatóságok és érdekelt szolgálati he- a Vasutasolc Szakszervezetének Elnöksége a 

lyek megfelelő tájékoztatást kapnak. helyzet reális elemzése után attól az elvtől 
Az árvíz okozta károk az állampolgárokat vezérelve, hogy a vasutas dolgozók tettrekész-

ért személyes veszteségeken túlmenően nép- ségére most is támaszkodhat, felhívja vala-

gazdasági vonatkozásban is rendkívül súlya- mennyi szolgálati hely vezetőit, a szakszer-

sak és hatásuk kedvezőtlenül jelentkezik az vezeti mozgalom tisztségviselőit, kéri a vas-

1970. évi nemzeti jövedelem alakulásában. utas pártszervezetek és a KISZ-szervezetek 

Az árvíz elleni védekezésben hosszú idő óta eddig is tapasztalt segítségét, hogy az előttün1t 

több ezer fő dolgozik, elvonva a termelésből. álló nagy feladatok végrehajtásáTa szervezzék 

Az így előálló termeléskiesés még tovább nö- a dolgozók kezdeményezéseit, irányítsák úgy 

veli a már meglevő károkat, amelyek érintik a munkákat, hogy biztosítsák a kitűzött célok 

a népgazdaság egészét. mielőbbi elérését. 
Kettős feladat hárul ma minden magyar ál- A dolgozók foglalkoztatása az újjáépítésen 

lampolgárra, és közöttük fokozottan a vasutas szervezetten történik. A szolgálati helyek ve-

dolgozókra. zetói és dolgozói segítsék eló, hogy az épít-

Ujjá kell építenünk az árvíz által elpusztí- kezésen önkéntesen részvevők munkahelyén 

tott vasútvonalakat, segítséget kell adnunk folyamatos és zavartalan legyen a munkavég-
dolgozóink családi házainak felépítéséhez. zés. 
Mindezel,kel egyidőben hozzá kell járulni a A vasútüzem 1970. évi eddigi eredményei 

vasúti közlekedésnek a népgazdaság nemzeti biztatóak. Megvan tehát a reális gazdasági 

jövedelmében jelentkező kiesések pótlásának alapja a súlyos károk időben történő helyre-
elósegítéséhez is. állításának. 

A népgazdaság termelő üzemeiben a Ma- A szolgálati helyek jelen felhívást hozzák 
gyar Szocialista Munkáspárt X. Kongresszu- a dolgozók tudomására és tegyék meg a szük-
sának tiszteletére kibontakozott szocialista séges intézkedéseket a feladatok, célkitúzé-
munkaverseny vállalásokat a dolgozók kezde- sek teljesítésének biztosítására. 

Szabó Antal s. k. Dr. Pethes Imre s. k. Rödönyi Károly s. k. 
Vasutasok Szakszervezete KPM I. Vasúti Főosztály miniszterhelyettes, 

főtitkára MSZMP Pártbizottság titkára a MAV ,·ezérigazgatója 

♦ 

Miskolcon 
a vándorserleg 

(Riport a 6. oldalon) 

ZÁHONY 
HOLNAPJA 

Mind nagyobb feladat vár 
Záhony állomás dolgozóira. 
Az építővállalatol!i brigádjai 
munkaversenyszerzódést kö
töttek, melyben vállalták, 
hogy az új átrakót november 
7-re átadják. Az új körzet
részben egy 5 tonnás daru fog 
dolgozní. A tervek szerint 100 
személye! munkásszállás ia 
épül. Rövidesen átadják az új 
orvosi rendelőt, ahol gomb
nyomásra nyílnak majd az 
ajtók, és míkrofonon szólít
ják be vizsgálatra II betege
ket. 

Egy-két esztendő múlva 150 
vasutascsalád új, modern la
kásba költözhet. Nemcsak az 
állomás lesz egyre szebb és 
nagyobb, hanem a község is, 
ugyanis ez év Július l-én 
nagyközséggé lép elő Záhony. 

Nábrádi Lajos 
Mátészalka 

Eredményes 
a kongresszusi verseny 
Miskolciak is részt vesznek 

a kongresszus tiszteletére in
dított munkaversenyben. Már 
az első negyedévben lemérhe-: 
tő volt a teljesítmények javu
lása. Az igazgatóságok egy
másközti versenyében 102,3 
százalékos teljesítményt értek 
e!. A kocsitartózkodási idó -
egy kocsira vonatkoztatva 1,2 
órával jobb, mint az 1969. étJ 
azonos időszakában. 

Fazekas László 
Miskolo 

Két álló óra 

Balatonfüred állomás várc5-
termében és a jegyváltó elő
csarnokban - évek óta 
2.45, illetve 6.20 órát mutatnak 
az órák. Senkinek sem tűnt 
fel eddig, hogy az idei, !'Ol'\b
sabban az óra megállt Bala
tonfüreden? 

tú.'. _ _  �--

Kiss Lajos 
Alsóőri 

SZÉPÜL 

BALATONAKALI 

Emlékc:.:és és emlékczl,M;: 'l'udó-;Ítás �
,-

2.oldalon 
,La�zkó !Z<!ikó fe,lv�telel 

A régi öreg Balatonakallra 
lassan sen.'ti sem ismer rá. Új 
járdák, parkok épültek. Az új 
kikötó, új rangra emelte a 
községet: nemzetközi üdülő
hely lett. A vasutasok nem
csak a községfejlesztésben, 
hanem sok n:i.inden más mun
'kában is clő!járnak. 

B. K. 



2 MAGYAR VASUTM 
1m. �ros 3. 

Emlékezés és emlékeztetés Az egészség és testi épség védelme 
Nagygyűlés az: Északi Járműjavítóban ♦ 20 évvel ezelőtt robbant ki 

a koreai háború -.r• apillantás a munkavédelmi jogszabályok fejlödésére .rl8SZ 

Június 25-én délután zsúfolásig megtelt a Vasutas Szak• 
szervezet Törekvés Művelődési Központja, hogy megemlékez
zen 1950. Június 25-röl, a koreai háború kirobbantásának 20. 
évfordulójáról A nagygyűlés sok száz részvevőjét ünnepi dísz• 
ben fogadta a nagyterem, ahol koreai és magyar zászlók hir• 
dették a két nép testvéri barátságát. 

Nemrégen tért haza a Koreai Népi Demokratikus Köztár
saságban Járt magyar szakszervezeti küldöttség, amely június 
10-16. között tartózkodott Koreában. E küldöttség tagja, Gál 
Lá$zló elvtárs, a SZOT titkára volt a nagygyűlés szónoka, aki 
a tracikus napok felidézése mellett magával hozta az újjá
épült népi Korea meleg üdvözletét is. 

1950. június 25-én, vasárnap 
hajnali 5 órakor megrázkódott 
a föld, o1Jthonok, gyárak lettek 
a tűz martalékává. Néhány 
óra múlva már v1lággá röp
pent a hír: háború van Koreá
ban! NemTég, alig 5 éve an
nak, hogy befe;eződött a má-

Gál László 

amerikai légierő és hajóhad 
támogatásával néhány hét 
alatt eldönti Észak sorsát. Az 
agresszorok azonban méltó fo
gadtatásban Tészesültek. Az 
AP tudósítója kétségbeesetten 
jelentette: ,.MagunkTa ma
radtunk, a dél-koreai hadse
regnek nincs többé egyetlen 
egysége sem." A támadókat 
visszavetették a 38. szélességi 
fokon túlra, Dél-Korea össze
omlott. Amerikát az egész vi
lág felháborodása tárgyaló
asztalhoz kényszerítette. s 
1953. július 27-én Panmind
zsonban fegyverszüneti egyez
mény jött létre. 

A 38. szélességi fok foga
lommá vált, s azóta is az el
ső látványos amerikai veresé
get jelenti. A katonai veresé
gen túl még valamire rá .kel
lett döbbennie az imperiaI.is
táknak. Fel kellett adni egy 
rrútoszt, az erőpolitikát és 
szembe kellett nézni az egész 
világ lelkiismeretével, amely 
már akkor érezte a mai viet
nami tragédiát is. A vil
lámháborús tervek kudarcot 
vallottak, és Clark ameri
kai parancsnok világszerte is
mert szavai: ., ... én vagyok 
az első amerikai paTancsnok, 
aki vesztesként ÍT alá fegyver• 
szüneti egyezményt", mégsem 
szolgáltak mély tanulságként. 
Ma is pusztít az imperialista 
hadágépezet, pedig már Kore
ban is óriási veszteség érte 
katonai és politi!Qai téren egy
aránt. 

Korea népe a háború alatt 
barlangokba kényszerült, álla
ti körülmnéyeket kényszerí
tettek· rá - mégis megórizt.e 
emberi méltóságát, szabadság
vágyát. Ez adolt erőt ahhoz, 
hogy - egy amerikai pilóta 
szavait idézzük - a Hold krá
t.ereihez hasonló, holdbeli ,tája
kon újjáépítse hazáját. Sajnos, 
nem túlzott ez az a.merikad pi
lóta. Az akkor 400 ezer főt 

nép hősiességét megsokszoroz
ta a nemzetközi támogatás, 
szolidariJtás. A magyar orvosok 
segítsége, népünk internacio
nalista támogatása is része 
volt e világot átfogó őszinte 
megnyila�kozásnak. Ma máT 
- min.! azt a szakszervezeti 
küldöttség tapasztalt.a, egy új
jászületett, gazdaságilag meg
eTősödött ország Korea, ahol 
modeTn gyárak, textiWzemek, 
virágzó mezőgazdaság Tepre
zentálja az új éle>tet. 

Gál László elvtárs, a SZOT 
titkárának ünnepi beszéde 
után a KNDK budapesti nagy
követségének t.anácsosa - Kim 
Dok Szong - meleg szavakkal 
mondott köszönetet a magyar 
nép te.9tvéri segítségéért, mely 
része volt a győzelemnek. 

- Népünk nem akar hábo
rút - mondotta -, de a fo„ 
lyamatos provokációk mind 
jobban veszélyeztetik a békés, 
nyugodt életet. 

A fokozódó dél-koreai ellen
állási mozgalom arra utal, 
hogy az ország békés egyesí
tése az egész nép szent célja. 
Jogos büszkeséggel vázolta ha
záia elért eredményeit és sok 

Kim Dok Szoqg 
Laczkó Ildikó felvételei 

sikert Jcivánt a testvéri ma
gyar népnek a békés, építő 
munkáfrloz. 

Standovár Tibor 

A munkavédelem kialaku• 
lása és fejlődése szoros kap
csolatban áll a munkásmozga
lom kibontakozásával és 
megerősödésével. A kezdeti 
kapitalizmus embertelen mun
kakörülményei súlyosan ve
szélyeztették a dolgozók éle• 
tét testi épségét és egészsé
gét. .,A tőkés teT�lés , cé_lja 
mindig a maximahs ertek
töb blet, vagyis a ma_ximális 
teTméktöbblet létrehozasa mi• 
nimálís előlegezett tőkével; 
ha ezt az eTedményt nem 
éTik el a munkások különö
sen megfeszített munkatel• 
jesítmények kipTéselésével; 
létTe jön a tőkének ama ten
denciája, arra iTányuló tö
rekvése, hogy a lehető leg
kevesebb költséggel termel• 
jék az adott termékeket, ta
kaTékoskodjanak a munka
"Tővel és a költségekkel ••• " 
- írja Marx. 

A munka szocialista 
szervezése 

Hazánkban a munkavéde
lem törvényhozási rendezésé
re irányuló törekvés a múlt 
század első felébe nyúlik 
vissza. Az 1840. évi gyár
t.örvény - az akkori viszo
nyokhoz és uralkodó felfo
gáshoz képest bizonyos 
vonatkozásokban haladó el
veket tükröz. A ma máT el
képzelhetetlen körülménye
ket jól érzékelteti a töroény 
ama rendelkezése, amely sze
rint a 12. (!) életévüket még 
he nem töltött személyek 
csak olyan gyári munkára al• 
kalmazhatók, amelyek egész
ségükTe nem áTtalmasak és 
testi feilődésüket nem aka
dályozzák. Ugyanakkor a 16. 
/,vüket még el nem ért mun
kások munkaidejét napi 9 
órában állapították meg. A 
fejlődés lassúságára volt jel
lemző az is, hogy a vasárnapi 
kötelező munkaszünetet csak 
1891-ben iktatták törvénybe 
és csupán két évvel később 
történt intézkedés a balese
tek elhárítására, illetve meg
előzésére. 

A Tanácsköztársaság, amely 
politikai jogokkal ruházta fel 
a munkásosztály és a pa
rasztság tömegeit, a · munka 
megszervezésében is a forra• 

dalmi jogalkotás útjára lé
pett. Hatalmas eredményeket 
ért el - a többi között - a 
jóléti és kulturális szolgál
tatások, vala01,int a munka
védelem fejlesztése tekinte
tében. A Tanácsköztársaság 
utáni kormány visszaállította 
a burzsoá rendet és csak a 
felszabadulás után vált le
hetővé ismét a munka szocia
lista szervezése. 

A munkavédelem szabályo
zása különböző szinteken 
történik. Az egészség és a 
testi épség védelmét szol• 
gáló munkakörülmények meg. 
teremtésének szabályait a 
Munka Törvénykönyve tar
talmazza s részletesebben az 
Altaláno� Balesetelhárító és 
Egészségvédő óvórendszabály 
állapítja meg. Az egyes sz�
mák sajátos követelményeit 
és viszonyait, valamint az 
ezekből adódó sajátos munka
védelmi követelményeket a 
szakmai óvórendszabályok 
foglalják magukba. Ezen elő
írásokat a szakmába tartozó 
tevékenység során a népgaz
daság minden területén al
kalmazni kell. Sok esetben 
előfoTdul, hogy egyes válla
latok üzemek, az említett 
Tend;zabályokon túlmenő vé
dőintézkedéseket igényelnek. 
A jogszabály ki is mondja, 
hogy a vállalat köteles min
den rendelkezésre álló intéz
kedést megtenni a dolgozókat 
fenyegető veszélyek elháritá
sára. Ebbe a körbe tartoznak 
a vállalati munkavédelmi 
szabályzatok. Természetesen 
e kategóriába soroljuk a MAV 
valamennyi szolgálati helyé
re és dolgozójára érvénnyel 
bíró Vasúti Munkavédelmi 
Szabályzatot, amely a vasút 
speciális helyzetéből fakadó 
óvintézkedéseket tartalmazza. 

Üj jogszabálygyűjtemény 
A közelmúltban rendkívül 

hasznos művet jelentetett meg 
a Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. DT. Weltn.eT An
doT ,,Az egészség és testi ép
ség védelme" című könyvében 
összefoglalja a hatályos mun
kavédelmi ;ogszabályokat és 
kim.mtő magyaTázatokat fűz 
azokhoz. A szerző a terje-
delme.� több mint 600 
oldalas munkában jól 

rendszerezve, közérthetően 
tárgyalja az elméleti és gya
korlati tudnivalókat. Külön 
kiemeli művében a szak
szervezetek munkavédelmi te
vékenységét, ezen belül a jo
gi szabályozásban való rész
vételt és a munkavédelmi 
felügyeletet. Ide kívánkozik 
annak, a már többször felve
tődött kérdésnek a megem
lítése, hogy Weltner a „mun
kavédelem" kifejezést nem 
tartja elég szabatosnak. ,.NYil
vánvaló, hogy az ismertetés
re kerülő szabályok és megol
<lások nem a munkának, ha
nem ahogyan azt a Munka 
Tövénykönyve helyesen ki
fejezésre juttatja, a dolgo
-,ók egészségének és testi ép.. 
�égének védelmét szolgálják. 
Hozzá teszi azonban: ,.Ennek 
<!llenére fejtegetéseinkben to
vábbra is általában a „mun
kavédelem" kifejezést hasz
náljuk, mert ez a Jtifejezés 
.a napi szóhasználatban már 
megszokottá vált". 

Szakszervezeti 
bizottságok figyelmébe ... 

Befejezésül rá kell mutat
nunk arra, hogy a legjobb 
munkavédelmi szabályozás 
sem éri el a kívánt ered
ményt, ha a végrehajtás so
rán hibák, hanyagságok je
lentkeznek. Ezért van külö
nös jelentősége az oktatásnak. 
A dolgozót az előÍTt anyag
ból be kell számoltatni, mtg 
kell győződni aTTól, hogy jól 
elsajátította-e az elméleti és 
gyakoTlati ismereteket. A 
munkavédelem eredményes
sége nagymértékben attól 
függ, hogy a dolgozókban tu
datossá válik-e a veszély, és 
jó értelemben vett megszo
kássá válik-e a vonatkozó sza• 
bályok fegyelmezett magatar• 
tása. a különböző védőberen
dezések és védőeszközök ren
deltetésszerű használata. Eb
ből a szempontból igen lényt-
ges a hatásos munkavédelmi 
propaganda és agitáció kifej
tése, melynek érvényesülé
sét elsősorban a munkavédel
mi felügyelók, a munkavédel• 
mi telőadók és biztonsági meg
bízottak segíthetik elő. 

Dr. Horváth Károly 

IOdtk tnlágháború, még friss 
,ebek éktelenkednek az em
beriség testén, és ismét fel• 
rémlett egy világégés veszé
lye, amely az indokínai téTsé
oen túl a világbékét is fenye
r,ette. A már közel 4 éve tar
t,ó hidegháborús korszak. veze
tői - Dulles szavaival élve -
úgy wlték, ,,az idő megérett" 
a támadásra. Az erófitogtatá
son túl bizonyítani kell az 
USA világcsendór szerepét, 
meg keLl törm a világháború
ból épülő népek szabadság
rnozgal.mát, a demok.raitiikWI 
fejlődést. számláló Phenjanra négyszáz-1 ___________________________________________________ _ 

húsz ezer bomba hullott! Szin-
Az amerük.a4 imperlaliizmus 

gond06all készLtette elő az ag
ressziót. A ketté szelt ország 
déli részében olyan viszonyo
kalt teremtettek a Li Szin Man 
bábkormány létrehozásával, 
amely húséges kiszolgálónak 
bizonyult. A KNDK megala
kulása után megyorsí,tották 
Dél-Korea milltarizálását. 1950 
tavaszán a bábrezsim már 
száze2lel' főnyi hadsereggel 
rendelkezett, amelyet ameri
k!ai mt.ollai tanácsadók ké
peztek .kii. Abban bíztak, hogy 
a .,menetelés Észaik.ra", az 

cshönben - Korea Lidicéj'é
ben - 800 embert élve temet
tek el egy ércbányában. Ko
reában mindenhol, mindenki 
emlékezik a háborúra, a há
borúkra. A japánok pusztítá
saira, a sok évtizedes gyanna
ti megszállás idején és a má
sodik vilá�ború napja!ilban, s 
az amerikaiak kegyetlenkedé-
seire a vandál háború éveiben, 
1950 és 1953 között. A penta
gon uámítógépei 20-30 évre 
bec$(ibték, amíg talpraáll Ko-
TOO, s ma máT alig emlkkeztet 
valami e ke.seTű évekre. A 

Felkészültünk a nyári idényre 
Sajtót6jékoztató az Utasellátó ny6ri terveiről 

Tóth László az Utasellátó fő• 
igazgató;a a Hunyadi Sétahajó 
fedélzetén táiékoztatta a sajtó 
munkatáTsait az Utasellátó 
nyári teTveiről, munkáiáTól. 

Felkészültünk a nyári idény
re - mondotta bevezetőjében 
-, s reméljük, az elmúlt évek
hez viszonyítva még eredmé
nyesebben és sikeresebben 
szolgálhatjuk az utazóközönsé
get. A kultúráltabb utasellá
tás érdekében szervezeti és ke
reskedelmi módszereket alkal
mazunk az alkoholizmus ellen, 
s a hatósági előírásokat meg
szegő dolgozókat szigorúan 
megbúntetjük, sót még lét
számhiányunk ellenére sem ri· 
adunk vissza az esetleges el
bocsátástól Az üdítőitalok foT
galmát tovább növeljük 
folytatta tájékoztatóját a fő
igazgató -, s bevezetjük a tej
és te;termékek árosítását. Első 
lépé;ként a Keleti pályaudva
ron kívánunk tejbüfét létesí
teni s ezt követi hamarosan 
Kesrlhelyen Is egy tejbüfé. 
Tervszerűen folytatjuk a kor
szerútlen söntések bisztrókká 
történő átalakítását, ahol már 
hidegkonyha-készítményeket, 
gyümölcsöket, grill- és gyors. 
fogyasztott ételeket árusítunk. 

A hálózatfejlesztésről és az 
üzleti tevékenységról szólva a 
főigazgató elmondotta, hogy 
június végére befejezik a 
Knopp utcai Előre Sporttele
pen levő vendéglő korszerűsí
tését, valamint a ferencvárosi 
kultúrotthon melegkonyhás 
vendéglőjének építését. A Ke
leti pályaudvaron Tészben a 
mozgóáTusok helyett 11 új pa
vilont építettek, biifé- és kis
kereskedelmi profillal. Ugyan
itt a későbbiek folyamán a 
meglevő étterem mellé egy 
modern bisztTó is épül. Az épí
tését még ebben az évben sze
retnélc megkezdeni. A nyár fo
lyarr.á.n új büfé-pavilonokat 
adnak át NyfTegyházán, Békés
csabán, Szolnokon, Balmazúj
városon, Oroszlányban, Solt
vadkerten, Alsóőrsön, vala
mint a komlói, esztergomi és 
békéscsabai MA VAUT pálya
udvarokon. 

összhangban az uJ nyaTi 
menetTenddel, kilenc nemzet
közi expTessszjárathoz közle
kedtetnek étkezőkocsit, s a 
vállalat fennállása óta első íz
ben Utasellátó hálókocsi jár az 
Északi tengeTtól a Fekete ten
geT partjáig. 

Sz. J. 

Vége a tan.évnek, itt a vakáció· Els� a Keleti-csomőpont 
Befejeződött a budapesti területi bizottság 

szellemi vetélkedője Hazánkban nemcsak a gye
rekek örülnek a sikeres vizs
gáknak a nyári vakációnak, 
hanem ' sok tízezer felnőtt Is. 
Az ő soraikba tartoznak azok 
a vasutasok, a'kik tanulmá
nyailkat kihe.lyezett általános 
és középiskolákban folytatják. 

A budapesti szolgálati he
lyekröl ebben az évben 650 
dolgozó tanult. Közülük már 
százötven az új típusú magán• 
vizsgára előkészitő tanfo�ya: 
mokon, rövidített tanulmany1 
időben tanult. Különösen si
keres volt a Déli Vontatási Fő
nökségen múködó 'kihelyezett 
osztályok munkája. A ;anuári 

és júniusi vizsgákon senki sem 
tru.kott meg, a tanulmányi át
lag 3 1 volt- De dicséretes 
munkát végeztek a Hámán 
Kató vontatási főnökség, a 
LandleT ;árma;avító, az P:sza
ki Jánnújavító, a Nyugati ál
lomás, a feTencvárosi vontatá• 
si főnökség, a Józsefvárosi Pá
lyaf enntaTtási Főnökség kihe
lyezett iskoláiban ís. 

A középiskolák tanulóina'k 
sem kellett szégyenkezniük. A 
vasutas tanulók tanulmányi 
átlaga ott is az országos átla
gok felett volt. 

V.J. 

,, Vakvágány" Rékasi lstván, a területi bizottság titkára megnyitja a szel· 
Iemi vetélkedő döntőjét. 

az Állami Déryné Színház elóadása A VASUTASSZAKSZER• 

J;;rdekes, újszerű vasutas tár• 
gyú társadalmi dráma bemu
tatására vállalkozott az A!la
mi Déryné Szinház. Szinre ke
rült Majoros István: Vakvá
gány c. háromfelvonásos drá
mája Szécsi Ferenc rendezésé
ben. A nézők egy kis forgal
mú mellékvonal pályaórének 
sorstragédiáját követhetik 
nyomon a darab végk:ifejlódé
séig. 

„Boltlog Csikós Mihály, az ő 
paradicsomában" - ez volt a 
mottója 22 évig a pályaőr éle
tének- - De ide is betört a 
kor: a változás. A környéken 
szénbányát fedeztek fel, ezért 
a pályaőr földjére új vágányok 
kerülnek, a kis őrházat állo
mássá fejlesztik. Felajánlják 
Csikósnak, hogy végezze el az 
állomásvezetői tanfolyamot, de 
ő paTaszti csö::3nyösségével 
ragaszkodik a megszokott élet• 

VEZET budapesti területi bi
fonnához, az élet csendjéhez, a zottsága a múlt év decembe• 
változatlansághoz. Lelke nem rében felhívással fordult 
képes követni koTunk fOTTadal- azokhoz a vasutasfiatalokhoz, 
mi átalakulásának ütemét, éT-- akik még nem töltötték be a 
telmét, ezéTt menthetetlenül 35. életévüket, hogy kapcso
bukásTa ítélt. Ezt a keretet lódjanak be a felszabadulá
egésziti ki szerencsésen a csa- sunk 25. évfordulója tisztele
ládjában kialakult konfliktus: tére indított versenymozga
fele5ége és leánya a másik pó-- lomba. A szakmai, politikai, 
luson állnak, és haladást, a történelmi és irodalmi témá
fejlódést igenlik. kat felölelő szellemi vetélke-

A néhány évvel ezelőtt köz- dőre 1_8 cso�óponton mintegy 
vetített, azonos témájú rádió- 3�00 fiatal }elentkeze�t, s a 
játékot az író, Majoros István I 

har�mf?rdulos szellemi �etél
jó dramaturgiai érzékkel adap. k�do vegén 16 csopor� Juto\; 
t"lta ·npadr 

I 
dontőbe, melyet a „Törekvés a szi a. Művelődés! Központban tar-

A darabot elsőnek Nyíregy. tottak. 
házán mutatja be az Allami A döntőt Rékasi István, a 
Déryné Színház. A tervek sze- b_ud�pesti . területi bizo�:s�g 
rint az ország nagyobb vasúti ti!kár!J nyitotta �eg. Kulon 

• . . kiemelte a Keleti csomópont, csomop?.n_:Jam. s�erve�tt ke- az P:szaki JáTműjavító, a Déli retek �o:ott
_ 
v1sz�k szmre v�- pályaudvar, Rákos, Székesfeutas kozonseg elott a „Vakva- hérvá1' és GyőT állomások táT• 

gányt". sadalmi, illetve szakmai veze-

(Balogh Lajos felvétele.) 

tóinek lelkes tevékenységét, 
akik segítették a felkészülést. 

Ezután megkezdődött a 
csaknem 6 órás döntő, amely• 
nek során „holtverseny" ala
kult ki az Északi Járműjavító 
és a Keleti csomópont csapa· 
tai között, amiből végül is a 
Keleti csomópont került ki 
győztesen. 

A zsüri - amelynek elnöke 
Tóth János, a budapesti igaz
gatóság vezetője volt - elis
merésre méltó munkát vég
zett. 

A KÖZEL Ffi-tvES VER
SENY LEZARULT. 1. a Kele
ti csomópont, 2. az 11:szak:i Jár
műjavító, 3. a rákosrendezói 
csomópont, 4. a győri csomó
pont, 5. a székesfehérvári jár• 
műjavító, 6. a ferencvárosi 
csomópont lett. A díjakat 
Tóth János, a budapesti igaz
gatóság vezetője adta át. Az 
I. díj: 8000, a II. 6000, a III. 
5000, a IV. 3000, és az V. díj: 
1500 forint volt. b, L 
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Az életükkel iátszanak ! Átadták rendeltetésének 
A közlekedésrendészet szakemberével két veszélyes 

vasúti átjárónál jártunk 
a korszerűsített ukk-zalaegerszegi 

vasútvonalat vés pedig, hogy majd a Szege
di utat kikerülve a Hungária 
úti felüljárón közlekednek az 
autók, nem bizonyult helyes
nek, mert tapasztalatunk sze
rint - a Szegedi úti sorom
póknál dolgoz6 vasutasok sze
rint is - nem csökkent a 
forgaJom. A giépkocsdlkinak ke
rülni kellene, s a gépkocsi.ve
zet&: ezt nem váJIJLaljálk. 

Akladnalk: természetesen fe
gyelmezellt gyail.ogosok és fe
gyelmerziett gépjárműve-z,etők 
is. Pedig a Szegiedi úti vasúti 
átjáJró próbára teszi a.z ember 
türelmét. :&<; mégis nagyon so
kan, hosszú sorokban, türel
mesen várnak. 

,,Rohamosan korszerűsödik 
Zala megye vasúti !közlekedé
se" - állapították meg a me
gyei párt és tanácsi vezetéik 
azon az ünnepségen, am,e
lyen Lindner József MAV 
vezérigazgató-helyet,tes átad
ta rendeltetésének az Ukk
Zalaegerszeg közötti korszerű
sített vasútvonalat, az új Za
labér-Batyk állomást és a 
zalaegerszegi üzemi épületet. 
Lindner József a Zalabér
Batyk új felvételi épület előtt 
tartott ünnepségen hangsú• 
Zyozta: 

egerszeg !között a menettartam 
20-30 perccel rövidült. 

A MAV vezérigazgató-he
lyettese és a Betonútépítő Vál
lalat igazgatója ezután ki
tüntetéseket, jutalm-aka,t adott 
át a legkiválóbb műszaki ve
zetőknek és dolgozóknak. 

Zalaegerszegen a régi fel
vételi épület tőszomszédságá
ban új, korszerű üzemi épü
let létesült. Ennek építéséről 
lapunktban már a múlt év>ben 
beszámoltunk. 

FEJLŐDIK A VÁROS, 
FEJLŐDIK A VASÚT 

pártbizottság titkára az üzemi 
épület á,tadásán kiemelte, h0{11I 
a város vezetői és lakossága 
nagy figyelemmel kísérte e lé

tesítményt, mert a felszabadu• 
lás óta ez az első jelentős va.,
úti korszerűsítés, ami a város
sal közvetlenül kapcsola,los. A 
régi. fel vételi épületet a 30-as 
években a város 12 ezer l.aiko
sának építebték, most a lakos• 
ság száma 40 ezer. Akkor nem 
volt ipar Zalaegerszegen, ma 
18-20 ezer ember dolgozik az 
iparban. A város fiatal, dina
mikusan fejlődik és ez egy na
gyobb volwnenű vasűti kor
szerűsítés szükségességét veti 
fel elkerülhetetlenül. 

Egy ellesett pillana&. A gyalogos a tilosban jár. Több türelmet! 

- Az u:k!k-Zalaszentiván 
állomások között a vonal 
hossza alig több 30 kilomé
ternél, - a teljes vasúti háló
zatnak csupán lkis hányada. 
Jelentőségét azonban nem a 
vonal hossza, hanem Zala me
gye gazdasági életében betöl
tött fontos szerepe határozza 
meg. Az átépítés előtt a pá-Iya 
alacsony tengelynyomásra és 
30-40 km/óra sebességre volt 
alkalmas. Az állomások a 
vonalat egyenlótlen szakaszok
ra bontották, s egymástól rö
vid távolságra !két elágazó ál
lomás üzemelt, Türje és Zala
bér. Ezek helyett most, új el

Az új üzemi épületben ka
pott helyet a forgalmi iroda, a 
távközlő- és bi.zJtosítóberende
resek helyiségeit is itt helyez
ték el, s az állomás műszaki 
kiszolgálásához szükséges ösz.. 
szes szolgálatot egy épületbe 
összpontosították. A régi fel
vételi épületben felszabaduló 
helyiségeket az utaskiszolgálás 
javítására használják fel. At
építik, korszerűsítik az Utas
ellátó Vállalait éttermét, kony
háját. 

A vonal egy részének re
konstrukciója tehát - néhány 
utómunka kivételével - befe
jeződött. Nemsokára megkez
dődik a Boba-Ukk közötti re
konstrukció is, nagygépláncos 
vágányfektetéssel. A munkák 
befejezése után a koI'S2JerÚ 
vasú-t mentén lassan átalalrul 
a környék gazdasági arculata 
és Zala megye végre az ország 
vasúti közlekedésének egyen
rangú részese lesz. 

űJSAGHIR: hetóleg reális képet lklapjunlk e RiportunJk során felkerestülk 
a Nyugati pály,audviar vasúti 
rendőrségét is, ahol Cemmel 
Mátyás rendőrhadnagy, az 
őrsparancsnok helyebtese el
mondotta, hogy ellenőrzésük 
során gyakran ellátogatnak a 
Szegedi úti átjáróhoz is, de 
egész nap nem tar,tóz:Jrodhat
n.ak ott, s így bi2JOny elóflor
dul a szabálysértés. Azt is el
mondotta, hogy ezen az álla
poton lehetne változtatni az
zal, ha a forgalmi szakembe
rek jobban együtt dolgozná
nak a vasúti rendőrőrssel. A 

kölcsönös megértés, az össze
hangolt munka segítene. 

A lezárt vasúti sorompót 
megkerülve akari át
menni a síneken a mo
nori vasútállomáson Ko
vács Sándorné '71 éves 
nyugdíjas, s egy áthala• 
dó tehervonat halálra 
gázolta. (Esti Hírlap.) 

Egy eset a sok lközül, hiszen 
oldaLakat tölthetnének meg a 
baleseti jelentéseik, a felelőtlen 
emberek tragédiái. Mert fe
lelőtlenek, könnyelműek az 
emberek. Bizonyítja ezt a kö
velkezó riport is, amikor a Bu
dapesti Rendőrfókapitányság 
közlekedésrendészetének szá
zadosával, Sztéhló Györggyel, 
a rákoslceresztúri, illetve a 
Szegedi úti vasúti átjáróhoz lá
togattunk el. 

A Rálk,osilreresztúri út és a 
Jászberényi út Irereszteződésé
nél most engedilk le a sorom
pót, pontosabban, a fél sorom
pót. Ez azonJban mit sem za
varja azt a kerékpárost - egy 
fiatal fiút -, aki a fél sorom
pókat kerülgetve lker'ék.e'Li.k a 
sínek között. Majd iköveti öt 
egy gyia11ogos, aiilm.ek máir sza
ladni is kell, hiszen a Rálkos 
állomásról kihúzó tehervonat 
gyorsan közeleg. 

A figyelmeztetés 
nem használ 

röpke riport a.llmlmávall.) 
Nem valami bízitató kép fo

gadott bennünket Rákosrende
ző mellett, a 87.egedi úiti so
rompó!k:ná!l sem. Az emberek 
itt is fegyeilmezetleneik. 

- Legtöbb bajunk a teher
autókkal és a tehertaxilokal 
van - mondja Sződi Lajos so
rompókezelő, aki 18 éve dol
gozik Rákosrendező állomás 
bejáratánál. - Naponta 200-
250-szer kell le- és felengedni 
a sorompót, s ezalatt az idő 
alatt számtalan szabálysértés 
történik. A csúcsforgalomban 
legalább egy közlekedési rend
őr kellene. Az egyenruhániak 
taki.n,télye van. Azx>nkí vül na
gyon kellene már a felüljáró. 

Ami i-gaz, az igaz, a felül
jáJróra nagy szükség lennie, s 
bár késő megemlíteni, de 
mégis azt tesszük: talán fonto
sabb lett volna itt felépíteni a 
felüljárót, s nem a Hungária 
körúlt folytatásalkénJt. az AlLat
kertnél, mert ez az űtvon,a,l. jó
val forg,almasa_bb. Az a felte-

A végleges megoldás azon
ban, 'kétségtelen, a felüljáró 
építése lenne. S addig? Addi.g 
több fegyelmet, nagyobb fele
l&ségérnetet és sok-siolk tü
relmet kérünJk a V"asúti átjá
rón közlekedőktől, mert in
kább 10 perc vagy aikár fél 
óra a sorompó előtt, mint egy 
tra.gillrus pillanat a oorompók 
között. 

Szerényi József 

Puhánszki Ferenc, a városi Bermann István 
ágazó állomás épült: Zalabér r------------------------

-Batyk. A két régi állomás 
megszűnt. Türje új megálló
helyet kapott. 

Az építési munkák 1966-ban 
kezdődtek. A Betonútépítő 
Vállalat 800 ezer köbméter 
földet mozgatott m,eg, 16 kilo
méter vágányt és egy sor mű
tárgyat épített. Az állomások 
korszerűek, nagy befogadóké
pességúek. Növekedett a ten
gelynyomás és a pályasebes
ség is. 

NAGYOBB SEBESSÉG, 

NAGYOBB TENGEL YNYOM,ÁS -

lngahatású, nagy sebességű 
villamos vonat 

JAPANBAN CSAK AZ OJ vételével minden más vona
TOKAIDO vonalon normál a ton - a teljes menetidejilknyomtáv (1437 milliméter a sí- nek 25-45 százalékában esőknek között), és a kanyarok kentett sebességgel halad• mind nagyon enyhék, ami nak. 
jelentős mértékben könnyíti 
meg a 210 kilométer/óra se- A Japán Allami Vasutak 
bességű szuperexpressz köz- műszaki gárdája évek óta foly
lekedését. Máshol mindenhol tatja a kutatómunkát, hogy 
keskeny nyomtávúak a vasút- a keskenyvágányú vonalakon 
vonalak (1067 milliméter a nagyobb sebességgel járat-
nyomtáv). A J·apán dombor- hassa a szerelvényeket, és 

A vonalon végig új felvé- h k" 1 b zati viszonyokat " sok hegy- ogy oze e b hozhassa e vo-
teli épületek, magasított pe- t k b · é 
ronok, korszerű utasfogadó és vidék jellemzi, · ság na- na o se esseg t az új To-

kiszolgáló helyiségek fogad- gyon ritka az o,., _;ban. ka.ido vonal szuperexpl."'e66Z 

ják az utazni szándékozókat. Ennélfogva sok a kanyar a vonatainak sebességéhez. 

Kényelmesebb lett az utazás, vasútvonalakon. Még a korlá- NEMR€G ELK€SZULTEK 
mert a szárnyvonalakra uta- tolt hosszúságú expresszvo- a tervek egy olyan villamos 
zóknak csak egyszer kell át- natoknak is, amelyek 120 ki- vonat megvalósítására, amely 

_ Sajnos, mindennapi eset 
szállni a korábbi két-három lométer/óra legnagyobb sebes- a lehető legkisebb mértékű 

az ilyen _ mondja Tamás Ist- átszállással szemben. ségükkel a leggyorsabb sze- lassulással haladhatna át a ka-

11án sorompólcezelő. - A fi- Az új menetrendben már relvények Japán hagyomá- nyarokon. Rövidesen össze-

gyelmeztetésünik nem használ. figyelembe vették a vonal nyos vasútvonalain, 70-80 állitanak három személyko-

Egyébkénit is, mit érünlk, ha korszerűsítését, s Budapest- kilométer/óra értékre kell csib9l egy kísérleti szerel-

egy kerékpárosra vagy egy Zalaegerszeg !között a gyors- csökkenteniük sebességüket a vényt az ellenőrző vizsgála-

motoro= rá:ki.áltunlk _ met1t vonati utazási sebesség 63,6- kanyarokban, aminek követ- tok elvégzéséhez. 

motorikerekpáros is nem egy- ról 68,1 km/órára növekedett. keztében az átlagos sebesség Az új megoldás lényege az, 

•·- áthai·t a i--L-' -��ompo'k A helyi személyvonatoknál a legfeljebb 90 kilométer/óra ha.gy a forgo"vázon "o··rgo"ket � =' = Vannak azonban türelmes várakozók is, akik a sorompó fel- tt rta 1 ., 
között _ his7Jen két-három 

mene a m a rövid szaka- ehet. A helyzet az, hogy a ja- helyeznek el a kerekek és a 
pillaniat �tt eltűnnelk a sre-

nyitása után indulnak el. szon is 5-10 perccel csök!kent. pán vonatok a sok kanyar kocsiszekrény között, úgy-
münlk elől. Ha a rendszámot 

(Márton Emese felvételei.) Balatonszentgyörgy-Zala- miatt - az új Tokaido ki• hogy maga a kocsi ezekre a 
;ól látom, alokor felírom, és át--;-------------------------------------------------------1 görgőkre támaszkodik. Aml-
lldom a vasúti rendőrségnek. kor a vonat bekerül egy ka-
Sok szabálysértési eljárást r r r nyarba, a kocsik automatiku-
folytattaik már le bejelenté- VITAS KERDESEK A SZOCIALISTA BRIGA'D � ��i�f:�ég�= san elfordulnak hossztenge-
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tükkel játszan:afic és mégís. . . hatását. A kanyar elhagyása 
- Amióta i1!t dolgozik, volt- A szocioosta címet olyan után magától kiegyenesedik 

e már baleset ?- kérdeztük a fokon kell adományozni, ami- minden kocsi. Erre utal az 
soromp(jkezelőt. A:r. előző !Wlmbaln m.egje- vántartási okmánya. Ezeken brigádoknak - egyedi elbírá- lyen szín=alon eleget tesz a ,.ingahatású, nagy sebesség!l 

- Tíz éve vagydk eren a lent cikküníkben a Stroeialista folyamatosan kell feltüntetni, lás alapján - tevékenységük kollektíva a vállalásánalk, fi- villamos vonat" elnevezés. Az 
helyen, s bizony nem egy bal- b�dok anyagi elismerésénél hogy melyik évben, mikor, mi- eredményeit és színvonalát és gyelembe véve a művelődést, új megoldás előreláthatólag 
esetet láttam már. Volt olyan felmeruló vitás kérdéseikre lyen elismerésben, illetve ki- azzal arányban álló elismeré- magatartást és a kömyezetére 20 kilométer/óra értékkel nö
eset is, amikor a lezárt so- igyekeztünk váilaszt adni. Most tüntetésben rés=ült a bri- S€lk, bronz, ezüst, arany bri- gyakorolt hatást. Ezt kívánja veli meg a kanyarokban a se
rompó közé beszorult autó és a címek odaítélésével, adomá- gád, illetve a brigádtag. Ezre! gádénnek bármelyíke ismétel- biztosítani az új határozat a bességet, és a legnagyobb me

r,ezetöje csak úgy menekwlt nyozásával és nyilvántartásá- egyidejűleg megszúnJik a kan:- ten is adományozható, nem 
szocialista cimek adományozá- netsebesség 130 kilométer/óra 

meg, hogy a mozdonyvezető- vw. fog]Ja]Jcozunllc. ronnyilvántartás. sánál. A brigádok önfejlődése lesz. 

llek sikerült gyorsan m,egállí- Az 1971-tól rendszeresített SZükséges az sem, hogy aiz al- és munkája határozza meg, A FELBORULÁSI VF:SZ""LY 
tan· t t De 1966 6�- .,_ kí d.,_ kerül" ,_,_ sóbb lioklo.-i,a,tok birtokában le- hogy milyen rolrozaitú elisme- "" 

ia a vona o. ""' (J1'·'e"e'/ e·� .. :,._0,u,,:'IIY 
= a ...,,.. · o o"""'vele- ___ ,_ bb"l kiküszöbölésére az uJ sze-

amióta f lszerelték fél, il líll .,, � •:, .. ..,, '""' ken, brigád,tag-igazo.lványok- gy.,,"""- E o következik, résre, kitüntetésre jogosultalk. 

1 f 
e a - hogy a brigádok a cím hair- mélykocsik az eddigi acél-

etve énysorompót, nem tör- Elsőnek ól szólunlk ... �. ban viSStllamenólegesen rögzí- Az új határozat - a méltá- anyag helyett könnyű alu-
tént baleset, rneiit a sorompók milyen te�enység aia';i'Z,;; teni kell az eddig elért elis- madízbeni elnyerésekor - ha nyosság szellemében - hang- míniumötvözetból készülnek. 
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ranni. A ,,szocialista brigád" cím folrozatok elérését. ve ezüstérmet. De előfordulhat megtarthatják az eddig elnyert lyek a jelenlegi személyko-
Sztéh!6 György rendórszáza- atlománY(>zásár61, itlletve me,g- A S2JOCial.ista cím másodszo- olyan eset is, hogy egy brigád elismerést kifejező brigádér- csíkon az utastérben vannak 

dossal mintegy 20 pereet vá- védésérál általában legalább rd elnyerése esetén a brigád- többször egymás után CSaJk a meilket, ha a soron következő - az új kocsikon a padló 

rakoztunk az átjárónál, s ad- egyéves eredményes munlka niak brigád-zászlót, a ta.golmalk bronzérmet tudja elnyerni. termelési tanácskozáson nem alatt helyezik el. hogy minél 
dig Tamás István hatsror en- alapján a „Szocialista módon kis alakú zöldkoszorús jel- ítélik oda számukra a swcia- lejjebb kerüljön a súlypont. 
gedte le, illetve húzba f€11 a dolgozni, tanulni és élni" jel- vényt kell adni. A rnásodilk a, � 1 Iisba címet. Uj elismerést, ki- Az állami vasutak i1sazga-
sorompót, s közben három ke- szó követelményeinek mara- évben nem automatikusan kell ,vagyol,I, re,e/ősségge/ tüntetést azonban csak a szo- tóságának tervei S7Print a rö-
rékpáros és ikét gyalogos lkoc- déktalan figyelembevételével adományozni a brigádzászlót, cialista cím visszasze:-zésétől videsen sorra kerülő kí&�rletl 
káztatta életét a sorompók kö- - a brigád önértékelése, vala- illetve a zöldkOSZlOrÚS jel- A rendelet megjelenése óta számított két év után kaphat- üzem eredmény<"itól fü�góen 
zött. mint az illetékes gazdasági és vényt. Annak jogosságát min- többször hallottunk olyan vé- na.k. már a most áprilisban kezdó

társadalmi szervek értékelése den esetben a brigád és tagjai leményeket, hogy a jövőben a Természet.esen más a hely- dó költségvetési évben meg
ailapján - kell dönteni. munkája, tevékenysége, illetve pénzügyi keret szabja meg a ze:t; akikor, ha valamely brigád indulhat az új típusú s-ze-legtöbb baj 

a teherautókkal van 

- Ha rendőrt látnak itt -
mondja a sorompólrereló -, 
aklkor betartják a szaJbály-o'.k!at 
a járókelők és a gépjárműve
zetők (Sztéhló százados civil
ben volt épp a:zkrit, hogy le-

A srooialista cím első ízbe- az adományozó szervek döntik szocialista cím elnyerését, il- vagy annak tagja súlyos, a mélykocsik tömeggyártás3., 
ni elnyerése eset.én a b�d el. Előfordulhat, hogy a brigád letve adományozását. Ez a né- közerkölcsöt, törvényt sértő hogy az 1972-re tervbe vett 
részére oklevelet, a brigád csaik több éves munkája t,tán zet téves. Az igaz, a jövő- magatartást tanúsít. Ez eset- menetrendi módosítások után 
tagjainak pedig brigádtag-ig)a- Jt,apja meg másodízben a szo- ben csak a hármas jelszó egy- ben határozott intézkedés ilyen kocsikból álló, rövid 
zolványt ktell adományozni. A cialista címet, nem pedig két séges értelmezése alapján vég- szükséges a szocialista cím, il- szerelvényeket lehessen ösz
köveúkezókben ez az oklevél év uúán. zett munkáért lehet adomá- tetve az elnyert elismerések és szeállítani a fő vonalakon 
és igazolvány lesz a 62lOCiaJis- A srroci.ailista cím harmad!z- nyozni az elismerések és ki- kitüntetések viss:zavonásáro. közlekedő expresszvonatok-
ita brig:ádok és tagj,ailk nyil- beni elnyerését követően a tüntetések bármely fokozatát. Molnár László hoz. 
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Tragikusan is végződhetett volna ... Válasz a MAY 1 969/70. évi kollektív szerzodését 
AMIKOR A Mo1D0Nm1Erö NEM n,rEL módosító függelék vitájában elhangzott javaslatokra 

1 
1970. május 18-án Gátér és 

Kis,kunfélegyháza állomások 
ikÖ7JÖtt az 58-as s-zelvényben 3 
óra 45 perckor a 7420 számú 
vonatot a motorvezető megál
lította, mert a vonattal s-zem
be a 7419/II. számú moz... 
donyvonat jött. Baleset nem 
történt, mert a 7420 számú 
vonat személyzete fillllelme3en 
látta el a szolgálatát, de vég

zádhetett volna tragikusan ú 
az eset. A veszélyhelyzet be
következéséért a 7419/II. szá
mú mozdonyvonat m<YZ.dony
:vezetöje a felelős. 

Súlyos mul11Sztás . • •  
Ilyen iI'Öviden és tömören 

szól a szegedj igazgatóság 
vasútüzembiztonsági osztá
lyának jelentése. A t.ényállás 
is egyszerűnek látszik: a vég
rehajtó forgalmi szolgálatnál 
egy kulcshelyzetben levő dol• 
gozó - a mozdonyvezetö -
súlyos hibát vétett. A teljes 
!igaz,;,ág azonban ettál. jóval 
bonyolultabb. 

A Szentes-Kiskunfélegyhá
za 1'0nClon levő Gátér állo
máson 22-8 óráig egyszeriisí• 
tett forgalmi szolgála.t van, 
t1a'71M a forgalmi szoli7á'latte
vő e1711edül van. 

Az állomási végrehajtási 
utasítás rendelkezése s-zerint 
ebben az időszakban az állo
más !két szélső váltóját - az 
l-es és 2-es számút - egye
nes iJrányban állandóan zárva 
ke'Jil. tartani. E-z idő alatt a2 
állomáson - mivel a ren.dkí
vüli áthaladás előfeltételei 
nincsenek meg -, a vonatok 
nem haladhatnak át. Az F. 2. 
sz. Utasítás előírja, nagy rend
kívüli módon áthalaóni csak 
ott szabad, ahol !külön előjel
zóvel rendelkező kijárati jel
ző, vagy pedig a kijárati jel
zőre előjelzést adó bejárati 
jelző van, ezek ,,Szabad" ál
lása mellett a forgalmi S'ZOl
gálattevő adja a „Felhívás az 
indításra" jelzést. Amennyiben 
ezek a biztonsági előfeltételek 
nincsenek meg, akkor két sze
mélynek kell az áthaladtatás
ban közreműködni : egynek a 
bejárati oldal váltóinál, ahol a 
,,Felhívás az áthaladásra" jel
zést kell adni és második.fként 
a forgalmi szolgálattevónek, 
aki a fentebb már említett jel

végére, ahol a 2. számú vál
tót a szabványos egyenes 
irányából - a váltózár kin:;i
tása után a keresztező 7420 
számú vonat számára -, kité
ro irányba, a II. számú vá
gányra állította. Utána visz
szatért a for,galmi iroda elé, a 
bejáró mozdonyvonatot fogad
ni. Kézi jelzóeszköz nem volt 
nála, mivel a váltóellenőrzés
hez nem vitt - és nem is 
kellett magával vin?l:ie -, a 
vis,,;zatéréskor pedig már nem 
volt ideje magához venni. 

A 7419/II. számú mozdony
vonat behaladás közben sebes
ségét mintegy 15 km/órára 
csökkentette. A mozdonyveze
tő a fordított állású 3:M. soro
zatú mozdonyból ki.könyököl
ve figyelt, majd onnan visz
szahajolt. A forgalmi szolgá
lattevó az előtte elhaladó 
mcrzdonyra fölkiáltott, hogy 
várnak a 7420-asra. Amiikor a 
mozdony 30-35 méterrel már 
el!haladt, s sebességét tovább 
sem csökkentette, a forgalmi 
szol�attevóben már felme
rült a gyanú, hogy esetleg 
nem tudnak :megállni és a II. 
számú vágányra lezárt váltót 
felvágják. Ennek elkerülés" 
végett sap1,ájával „M egá!lj" 
;elzést adott, majd hangjel
zéssel is ezt folyamatosan is
mételte, számítva arra, hogy a 
mozdonyszemélyzet a váltófel
vágásruíl haliható 1'opogásra. 
va{ll/ az attól kb. 300 méter
re nyitott áltapotban levő so
Tompó miatt visszanéz é., 
megáll. A mozdonyvonat 
azonban felgyorsulva haladt 
Kiskun.félegy,háza felé. 

Gátér állomás forgalmi szol
gálattevője ezekután azonnal 
felhívta telefonon a 274. szá
mú 6rhely dolgozóját, hogy a 
7420 számú vonatot ne en
.gedje tovább. A vonat azon
ban ott már elhaladt. Kiskun
félel7llháza állomás forgalmi 
szolgálattevője az események
ről érlesülve felhívta a va.sú.t
vonal mellett levő mezőgaz
dasági gépállomá,., portását, 
hogy 6 Tohanjon a. közeledő 
7420. számú vonat elé és ál
lítsa azt meg. A vonat azon
ban már ott is elhaladt. Ekkor 
még egy lehetőséggel kísérle
t�tt: az egyik dolgozóját 
motorkerékpárral küldte a 

vooat után, azonban a rossz út 
miatt ez sem vezetett ered
ményre. Gátér állomás forgal
mi szolgálattevője közben fel
keltette az állornásvezetőt és a 
szomszéd állomás dol.gozóival 
együtt tehetetlenül várták a,: 
események bekövet1cezését. 

A 7420 számú személyvonat 
AB moton.1rncsival vontatva 
menetrend szerint haladt. A 
:motorvezető és a mellette levő 
vonatvezető mir.dketteo 
Szente.� honállomásúak -. 
utasítássz,erűen folyamatosan 
előre figyelt. Eközben meglát
ták, hogy .a vonalon velü�, 
szemben két fehér fénnyel ki
világított vonat közeledik. Sa· 
ját vonatukat azonnal megá.1-
litották, a vonatv=tó leug
rott, a közeledő vonat felé sza
ladt és „Megállj" jelzést adott. 
A 7419/II. számú vonat moz
donyvezetöje a jelzéseket ész
revéve megállt. 
íefelötlen mozdonyvezető 

A 7420 számú vonat vonat
vezetöjének kérdésére, amikor 
ő a szembehaladlás okáról ér
deklődött. azt mondta, hogy 
Gátér állomáson menesztet
ték. A 7419/II. számú moz
donyvonatot ezután a sze
mélyvonattal egyesítették és 
úgy közlekedtek Gátér állo
másra. Ott a bejárati jelzőnél 
értesítést kaptak, hogy a 2. 
számú váltón 5 km/óra sebes
séggel haladhatnak be, mert 
azt előzőleg felvágták. 

A balesetvizsgáló bizottság 
a tényekból - a mula.sztást 
elkövetó mozdonyvezető vallo
másával ellentétben -, két
ségen kivü.l megáilapította, 
hogy a forgalom biztonságát 
súlyosan veszélye;i,t,ető utasí
tásellenes munkáért a 7419/II. 
vonat mozdonyvezető;e a fe
lelős. 

Azt is :megállapította a bi
zottság, hogy a veszélyhelyzet 
megszüntetése nem a véletle
nen, hanem az éber, utasítás
s-zerú munkát végző, a 7420 
számú vonatot továbbító moz
dony- és vonatvezető érdeme. 
Vonatjukon 120 utas tartózko
dott. 

'l1ragikusan is végrodhetett 
volna . . .  · 

Dr. Gérlnger Ferenc 
zést adja. Ha a vonaiszemély- ,-----------------------
zet részéról nincsen. akadálya 
a rendkívüli áthaladásnak, 
alcltor a m<YZ.donyvex.ető „Féket 
ereszd meg", ha van akadálya, 
akkor „FÉl!ret húm meg!" jel
zést !kell adnia. 

A 7419/II. számú mO'Zldony
�at, amely előzőleg egy te
�onatot továbbított Szen
tes.re - egy kalauzkocsival, 
melyben a vonatkísérők utaz
tak önköltségben -, Szentes
ről indult eL A szentesi for
oalmi =lgála.ttevő masítá.sel
ienesen, Jci3 formátumú me
netlevelet adott a. 11onathoz a.z 
eláírt három részből áiló he
htett. Nem ke1'illt kiállításra 
t1ona.tterhelési kimutatás sem. 
N e:m adtak írásbeli rendelke• 
zést arra sem, hogy az állo
másak között levő :megáJ'lóhe
lyeken történő áthaladásra 
rendelkeztek-e. A 7419/II. szá
mú vonat menetrenddében 
ugyanis ezeken a helyeken 
menetrend szerint megállás 
van. 
· A mcrzrlonyvonat Szentesról 
elindulva a megállóhelyeken 
és Csongrád ál!omáson átha
ladva közeledett Gátér állo
máshoz. Az itteni forgalmi 
:szolgálattevő a vonat részére 
időben váltó- és vágányútel
lenőrzést tartott, majd a nem 
biztos&tott bejárati jelzőt „Sza
bad", az előjel:rot a ,,Bejárati 
jelzőn szabad jelzés várható" 
állásba állította. Eközben kért 
r.igedélyt a Kiskunfélel7llháza 
állomás forgalmt szolgála.tte
t,áje a menetrend szerint in
duló 7420 számú 11onat részé
re. Az engedély'kérésbe be
'\'onták a 274. számú pályaőrl 
gzolgálati hely dolgozóját is, 
hogy az engedélyadást rögzít
se� Gátér állomás forgalmi 
szo1gá1attevóje a menetenge
c:iélyt megadta, közölte, hogy 
vonatot nem indít és kér-te, 
hogy a 7420 számú vonat sze
mélyzetét írásbeli rendelJke-
2:éssel értesítsék, hogy állo
másán a menetrendtól elté
:roen, kitérő irányba járnak 
be. Számolva a :mozdonyvo
nat :menetidejével, s annak 
várható érkezése előtt még 
kerékpárral kiment az állo
lllás Kiskun!éle,gyháza felóli 

Felelőtlen 
szakvéleményezö 
„AZ ELFELEJTETT," ÜGYIRAT 

A ,zocialísta demokrácia 
é1vén11esűlése érdekében az 
1957. évi IV. törvény, valamint 
az 1013/1959. (IV. 8.) Korm. 
számú hatá.rozat TÖgzíti a dol
gozók panaszainak intézési ha
táridejét. A :rendelkezés sze
rint a bejelentett panaszt 30 
napon belül iilltézni kell. 

Az 57/1967. (XII. 19.) Korm. 
sz. rendelet 13. §. 1. bekezdése 
a következo7ret írja elő: ,,Újí
tásként benyújtott javaslattal 
kapcsola.tos bármely sérelem 
esetén a jaooslattevá a hatá
Tozat kézhezvételétől számított 
60 napon belül az illetékes 
szakszervezeti szervhez pa
nasszal fordulh,a.t. A szakszer
vezet egyeztetési eljárást foly
tat le és ha ennek eredmé
nyeként lll? ügy felülvizsgála
tát tartja szükségesnek, a vál
lalatnak az ügyet 15 napon 
belül újra meg kell vizsgálni." 

Kazári József újító évekkel 
ezelőtt jaivaslaltot nyújtott be 
a ,.Badacsonytomaj-Bada
csonytördemic állomások kö
rott az 1065/84. sz. srel.vény
ben <terverett tőzegkiszedési 
munkák tervm6dosítására. Az 
egyszemélyi elbíráló a javas
latot elutasítoflta. Az újító az 
idéwtt rendelkezés értelmében 
felülvizsgálati kérelemmel 
fordult a vasutasszakszerve
zet közgazdasági osztályá
hoz. 

A kérelem ki11iz3gálása után 
a sza.k8z�ezet 1968. decem
ber 18-án Harmati Sá.ndor ve-
zérigazgat6-helyettestől kért 
felülvizsgálatot, aki 4183/T. 
szám alatt a SJ?akszervezet ké
rését a 6. SzakosztáhJnak adta 
kivizsaá.lás-ra. Igy kerü,lt az 
ügyirat most már új számmal 
(127244/1968.) 1968. december 
21-én a 6. A. osztál:vba Szi.iártó 
József mérnök tanácsoshoz. 

A 6. A:. osztáily v�tóje, 
mert ugyanazt a szakértőt je
lölte ki szakvéleményezőnek, 
aki már az első alkalommal is 
szakvéleményezője volt a ja
vaslatnak, ezzel hibát követett 
el. 

Mivel az újító a felülvizsgá
htt eredményéről értesítést 
nem kapo1l1:, ismételten a szak
szerveret:hez fordult. Ennek 
a,1apján a szakszervezet :meg
vizsgáilta az ügyet és megálla
pí<totta, hogy Szíjártó József 
1968. december 21. óta a fe
lül11izsgálati kérelmet arra 
sem érdemesítette, hogy író
asztalából k!vel7lle, véleményét 
111? Ülll/iratba bejegyezze. 

Az 57/1967. sz. kormányren
delet az újítómozgalmat uJ 
alapok.ra helyezte, :megadja a 
lehetőséget a vállalati önálló
ság nagyobb kibontakoztatá
sára. Nem adja meg viszont a 
lehetőséget arra, hogy egyesek 
önkényeskedjenek és felelőtle
nül lejárassák az újítómozgal
mat, ezen kereszttll közvetlen 
és felsőbb vezetőiket. 

A vasutasszakszervezet el
nöksége 1969 októberi ülésén 
tárgyalta a vasút úiítómozgal
:mának helyzetét és :megállapí
totta, hogy az újítási ja'Vasla
tok elbírálá..."3 ,a felülvizsgá
lati kérelmek intézése e�-es 
szakosztályoknál indokolatla
nul sok időt vesz Igénybe. E 
megállapítással a MAV vezér
Igazgatója is er,yetértett és 
tt.tas!tást adott ki a '/>átrolékos 
újítási ügyek mielőbbi lezárá
sá?'a. E rendelkezésnek S<'m 
tett elec1et Szijártó J 6zsef. De 
nemcsak a vezetői utasítást 
nem tartatta be. h'1nem a tör
vényes rendelkezéseket SE'.m. 

s. E. 

JAVASLATOK a 31. §-hoz: 
a) A tolatómozdonyok sze• 

mélyzete és a tolatócsapatok 
tagjai is ltapjanak a munka· 
időn felül étkezés és tisztálko· 
dás céljából 30 pere fizetett 
munkaközi szünetei. 

VALASZ: A munka.vi• 
szonyra vonaikozó központí 
szabályok a kollektív szer
ződésre bízzák annak el
d-öntését, holll/ a vállalatnál 
a munka természetére való 
tekhtettel, a munkaidőn 
belül biztosítják-e a mun
kaközi szünetet. Ha. a mun• 
ka olyan jellegű, holll/ az 
nem ad lehetőséget a mun• 
Ica.idő megsza,kítása nélkül 
az étkezésre, akkor a mun• 
kaidő megszakításával kell 
a dolgozónak lehetőséget 
biztosítani az étkezésre. 

Ez egyben azt is jelenti, 
ho{ll/ a napi munkaidőt 
munkavégzéssel kell eltöl
teni, mert a mu·nka..lcözi 
szünet ideje nem számít 
munkaidőnek, hanem az a 
munkaidőn kívül ;ár, a 
ezért a munkahelyen töltött 
ídő a munloaközi szünet 
idejével meghosszabbodik. 
Ezért kerülhet so,r ilyen 
esetben a MAV Kollektív 
Sze-rződés 31. §. 4. (bek.) 
szerint a munkaközi szünet 
díjazására. Olyan munka• 
helyeken és munkakörök
ben viszont, ahol a munka 
tennészete lehetővé teszi az 
étkezésnek a munkaidő 
megszakítása né!Jcü:li bizto
sítását - ott a munJcaközi 
szünetet a munkaidőn be
lül kell megoldani. 

Természetesen az Íflll biz. 
tosított munkaközi szünetet 
a munka.időn belül adjá,k 
és arra munkabér jár, f,gy 
külön dí;a.zást nem lehet 
megál!apítani, viszont a 
munhahelyen töltendő idő 
sem hosszabbodik meg. 

Kétségtelen, hOflll a to-
latószemélyzet kötelező 
munkaid,ejének tartama 
alatt - éppen annak sajá
tos jellegéből adódóan -
vannak olyan meddő idők, 
amelyek lehetót>é teszik a 
dolgozók részére az étke
zést és a tísztálkodást anél• 
kül, hogy a munkaidőt meg 
kellene szakítani. Ezért ide 
kellett sorolni az utazósze
mélyzetet és a forduló szol
gálat szerint foglalkoztatott 
dolgozókat. (MAV Kollele
tív Szerződés 31. §. 2. (beik.) 
b. pont.) 

Igaz, hogy a korszerű 
11ontatójármüvek beállítá
sával nőtt a dolgazók leter
lwlése és egyre kevesebb az 
a meddő idő, ami étkezés 
és tisztálkodás céljaira for
dítható. Mégis tartani kel
lett az eddigi szabályokat, 
mert egyrészt a kérdéses 
munkakörökben éppen a 
folyamatos szolpálat ellátá
sa m-iatt a munkaidőt meg
szakítani és a munkaközi 
sziinetet a munkaídón kivül 
biztosítani nem lehet, más
részt pedig azért, mert ez-

szünetre járó dfjazás mér
tékéne!c megállapítása a 
kollektív szerződés szabá
lyozási körébe tartozik 
ugyan, de annak a javas
lat szerinti felemelésére a 
bérintézkedések kapcsán 
rende!kezésre álló korláto
zott bérkeretek 11em nyúj• 
tottak lehetőséget. 

JAVASLATOK a 3Z. §-hoz: 
a) A Itözbeváltás nélküli 

fordnlószolgá.Iat szerint (12/2·1) 
foglalkozt:i.tot1 dolgozók '1eti 
pihenőnapja úgy tegyen m�g
állapítva, hogy abból keltő 
vasárnapra essen. 

VALASZ: A kőzbeváltás 
flélküli fordulószolgálatos 
dolgozók heti pihenőnapja 
a jelenlegi szabályozás sze
rint Úlll/ van bw..ositoo, 
hogy az mindig egybeesik 
a két szolgálat közö-tti pi• 
henőidővel, 11 dolf}Oz6 sza• 
badnapjával. 

Ezekkel e szabad-napok
kal el7llidejüLeg tehát a heti 
pih,enőnapok is ki vannak 
adva. Ennek ellenére még-
1em lehet azt mondani, éa 
úgy felfogni, hogy ezek sze
rint minden olyan szabad
nap, ami a Teggeli váltás• 
tál a másnap reggeli váltá
sig tart - az egyben heti 
pihe-nőna.p ís, mert a tör
vény szerint a dolgozóknak 
hetenként csak egy pihenő
nap ;ár. Ellenkező esetben, 
mivel egy hónap folyamán 
10 ilyen szabadnap van, 
akkor az ilyen dolgozónak 
10 heti pihenóna.pja lenne, 
amí nyílvánvalóan lehetet• 
len, mer.t törvénybe ii.tközik. 
Ezeket a szabadnapokat 
másrészt azért sem lehel 
egyben heti pihenőnapok• 
nak i,s minősíteni, mert ak• 
kor minden olyan esetben, 
amikor a dolgozó munka
beosztása megváltozik, és 
az eredeti munloarend sze
rint ilyen szabadnapján 
munkát végezne, akkor ez 
a munloavégzés heti pihená
napon végutt munkána-k 
minősülne, elvileg mind a 
tíz esetben. 

A pihenónapokm tl07lat• 
kozó törvényi előírás vég
rehajtása céljából kellett 
Úlll/ szabályozni és kijelöl• 
ni a MAV Kollektív Szer• 
zádés 32. §. (2. bek.) szerin
ti heti píh,enőnapokat kízá• 
rólag csak abból a célból, 
hogy a fordulószolgálatos 
dolgozók se lel7llenek ki1'e• 
kesztve és részükre is biz
tosítva legyen a. kijelölt he
ti pihenőnapon végzett 
munkához fi'LZódő megvál
tási kötelezettség. 

Abban az esetben um,an
fs, ha a heti pihenőnapon 
valami okból munkát kell 
végezni. akkor elsősorban a 
munk4idó terhé7e másik 
pihenőnapot kell biztosíta
ni. Ennek elmaradása ese
tén pedig a munkát száz. 
azázalékos pótlékkal kell 

kifizetni. Ha mszont il11e,i 
munkavégzé�-re ne,n kerül 
sor, akkor a heti pill.enónG. 
pok kijelölésének a dolgo. 
zók szempontjából ninc, 
semmi g-,1akor!ati je!ewtóré. 
ge. Ezért nem kerülhmtt 
scr a ;auaslat fi1111elem.be
vételérc sem. 

b) összevont heti pihenőm, 
esetén a pihenőidő 60 óra he
lyett '72 órában legyen me,
illapítva. 

V AL.1.SZ: Az eU5ző J)Ollt• 
ban ismertetett nabályo. 
zással szemben ez II szabá
lyozás lén11egesen kedve
zőbb helyzetet teremt, mm 

olyan heti pihenőnap köte
lezó kijelölését írja elő, ami 
nem esik egybe a dol{IOZ6 
egyébkénti, két szolgáld 
közötti píhenóidejé11el. 

A munkamszonyra i,o. 
natkozó központi szabályok 
(Mt, Mt. V.) két munka7141J 
közöt.ti kötelező minimáli, 
pihenóidá ( 8 óra.) bizto.núi• 
sára rendelkeznek. Ettől el· 
térően és kedvezábbeii 1 
MAV Kollektív Szerződét 
ez esetben ú magasabb -
12 órás - pihenöid6t ven 
fillllelembe. Ehhez kapcso
lódik II két pihenÓ'llaJI 
24-24 órá;o., ami összesen 
60 óra. 

Két egymáshoz kape3oló
dó heti pihenőnap közötti 
pihenóídő (mint két mun
kanap között) bi.ztoritásái 
nem írják elő a. rendelkezé
sek és ilyen objektíve �
hetetlen is, mivel az egyik 
pihenőnap befejezését kö
vetően n1,10moon II mási1' 
pihenőnap kezdődik el. Pi• 
henóidő csak munkavégzé1 
wtán já.r, pihenónap utá11 
nem lehet pihenőidőt bizto
sítani. E körülményre te
T<intettel tehát két egvmás
hoz kapcsolódó heti pihenő
nap közé nem lehet még 
egy to11ábbí 12 6-rás pihenő• 
időt közbeiktatni, s ezért s 
javaslat elfogadására nem 
kerülh.etett sor. 

e) Az utazószemélyzetd a 
beü pihenőnap kijelölésérol 
csak három nappal korábbaa 
kelljen ériesítenL 

VALASZ: A spontán je
lentkező vezénylési igén11ek 
miatt nyilt1ánvalóan eg-,1-
szerűbb volna egy olya11 
szabá.ly, mint, amit a javas
lat tartalmaz. Ez azonbatt 
mégsem volt elfogadható, 
mert egy ilyen szabályozás 
a dolgozók szempontjából 
a jelenlegi helyzettel szem• 
ben lényeges visszalépést és 
kedvezőtlenebb megoldást 
jelentene. Az utazószolt]ála
tot ellátó doli7ozóknak il 
meg kell adni a lehetőségei 
arra - a tőbbi dolgozók• 
hoz hasonlóan -, ho(ll/ 
megfelelő időben előre szá• 
mítha.sson pihenőnapjára. 

Ezé·rt a javaslatot Mlll 
foga.dták el. 

zel tovább növelnénk azt az r--------------------------

időt, amit a munkahelyen 
k,eUene eltölteni. 

Ezenkívül a ;avaslat elfo
tmdása maga után vonná a 
kapcsolód6 munkakörökben 
a szolgálatot teljesítő dol
gozók ha..o,onló elbírálását 
is, aminek következtében 
az érintett do1.gozók mun
kahelyen töltend.6 ideje, 
vagy meghosszabbodna, 
1'(1,(/1/ az eddigí munkaide
;;;,ket kellene a díjazott 
munkaközi szünet tartamá
ra meg.�zaJcítani. Az ilyen 
intézkedésnek viszont az 
lenne a konzekvenciája. 
hogy a díjazott munkaközi 
szünet tartamára munka
bért a dolgozók nem kap
hat1>.ának. 

Ezért a javaslat - éppen 
az érintett dolgozók érde
kében - nem volt elfogad
ható. 

b.) A munkaközi szünet di• 
jazását Ml\elj?lc fel és annak 
elszámol:í.sa a fizikai dolirozók
nál a személyi órabér alapul
vételével törlénjen. 

V ALASZ: A munkaközi 
szüneit tartamára a mun
kásállomány-csoportba tar
tozó dolgozókat ern,séges.en 
4 forintos 6rabérrel szá
molják el. A munkaJcözi 

Egymi l l ió k i lometer tengelyen 
Egy veter6n vasutas életútja 

Mezőhegyes! - hangzik a 

jegyvizsgáló szava, amikor a 
8528-as szán1ú vonat megáll az 
állomáson. Turgovány István 
öreg vonatkezelő jegyzékkel a 
kezében ereszkedik le a :mere
rek lépcsőn. Valami fáradtság, 
valami szomorúság érződik a 
mozgásában. Ballag befelé, 
hogy még egyszer, utoljára je
lentkezzen, és ;ele-ntse, talán 
éppen a milliomodik kilomé
ter szerencsés megtételét. 

Már az úton - mUll!ka köz
ben - foglalkoztatta ez a na.rzy 
szám. Elvonult előtte küzdel
mes élete: nincstelen paraszt-
emberként !t,f;-ott alkalmi 
:munkával tengette életét. 
Majd jó SO!'Sll - {gy mondja 
- a vasúthoz sodorta. Pálya
munkás lett. Kemény tenyerét 
rögösre marta a csákány. Az 
már új, rangos beosztás volt, 
amikor elkezdte a millió kilo
métert morzsolni, mint vonat
féke1.ó. Később kira._1;:ómun'kás 
majd jegyvizsgáló lett. ' 

Aztán tovább peregtek sze
me előtt a hosszú, kétezyhiizi 
évek: A lelket, testet ölő hi• 

deg, téli éjszakák, utar.1s a hll
zatos fékbódéban, a sok mun• 
k:a, a :megannyi veszélyt rejtő, 
mozgó kocsik között. Lát;<! 
magát karácsonv- és szilvesz• 
terestéken a huzatos fékállá• 
son. Az 1940-es éveket 3el!I 
felejti, a.mikor a Tdlométer
könyv még 400 órás teljesít• 
ményt is mutatott. 

Csak akkor enyhült a nehés 
helyzete, amikor kerelő lett. A 

:mi11iós szám, a megtett kilo
méterek száma csak nem megy 
ki a fejéből. 

Gondoikodlk ; ; :  A tenge
lyen megtett út hossza 25-ször 
több, mint a Föld átmérője. 

Kicsit büszkén, mint aki 
tudja, hogy jó munkát vég
zett, adja le a szerelését, de a 
szeme sarkában megbújva egy 
könnycsepp csillog. Nemcsak a 

vonat, hanem az öreg kezeló, 
Turgovány István is végállo
másra érT:ezett, mert ezentúl 
má1' nincs mozdony, nlncl 
munka. Csak emléke/e vanna.k, 
a.melyel:et a nyuQdíja.s éflelt 
alatt oly sol-szor felidéz. 

-e- j.-
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Szeged térségében még folyik a védekezés 
___ ....................................................... -.... --.1 

.JJ.of árvíZnel rohama i 

Beton-talpfákkal terhelték a makói Maros-hidat, hogy el
lenálljon a víz sodrásának. 

...; Apám is a vasutnál dol
gooott valamikor. Korán meg
tanultam becSülnl a vasutasok 
munkáját. J!:s mégis: elképzelni 
sem tudtam, hogy a MA V dol
gozói olyan példásan fegyel
merett, bámulatosan jól 
szervezett munkára képesek, 
mint amit legutóbb, városunk 
lakosságának ki- és visszatele
pítésekor tapasztaltunk ré
szükróL 

Makón, a városi tanács épG
letében hangzottak el ezek a 
szavak. Dr. Karsai András vb
titkár tg11 kezdte a rendkívim 
ciradás következtében kialakult 
helyzet ;ellemzését, amikor a 
napokban a tanácshoz is ellá
togattunk Horváth Imrével, a 
szegedi igazgatóság III. osz
tál11ának hel11ettes vezetójével. 

A vasutasok helytálltak 

De idézhetnénk Békés és 
Csongrád megye párt- és ta
nácsi vezetóinek elismerő sza
vait is arról a helytállásról, 
melyet a MA V szegedi igaz
gatósága területén dolgozó 
vasutasok tanúsítottak nem
csak a Maros, hanem a Berety
tyó é,; a Körösök vidékén is ki
alakult, súlyos helyzetben. E
hel11ett inkább megpróbáljuk 
roviden összefoglalni a vi
szon11la,g nag11on hosszú, több 
mint egy hónapja tartó, igen
igen küzdelmes idószak króni
k6.ját. Si� talán valame
lvest ér:rekeltetni. hogy valójá
ban milyen feladatokat kellett 
errefelé a vasutasoknak meg
oldani, az árvízvédelmi, víz
ügyi és más hatóságokkal szo
rosan együttműködve. 

De maradjunk Makónál. A 
Szamosközt május 16-án ért 
katasztrófa után ezen a kör
nyéken lett válságos a helyzet. 
Helyenként ezer és ezer ember 
dolgozott éjjel-nappal a vé
delmi vonalakon, köztük ma• 
gyar és szovjet katonáJc, a la
kosság apraja-nagyja, férfiak 
és nők, vasutasok, üzemi és 
mezőgazdasági dolgozók 
mondotta Elek György, az 
igazgatóság helyettes vezetője. 
- Csak így lehetett a szemlá
tomást növekvő áradattal 
versenyre kelni és legyőzni ... 

A legkritikusabb pillanatok
ban. amikor kérdésessé vált, 
hogy teljesen sikerrel jár-e a 
küzdelem, a vasutasok akkor 
is fegyelmezetten, még na
gyobb erőfeszítéssel, kimagasló 
szaktudással folytatták mun
kájukat. Fő feladatuk közé 
tartozott a forgalom biztosítá
sa, a védekezéshez szökséges 
anyagok helyszínre szállítása, 
a kitelepítő - illetve visszate
lepítő - szerelvények h-ész.en
létben tartása, majd alkalmas 
pillanatban történő bevetése. 
Az ezzel kapcsolatos szerve
zést sikerült úgy lebonyolíta
ni, hogy munkájUk nem za
varta az ország egyéb területé
nek forgalmát. A Szegedre, il
letve körn11ékére és innen a 

másfelé iránl/Uló távolsági for• 
galom ebben az idószakban is 

menetrendszerűen bon11olódott. 
A jól szervezett. összehangolt 
munkával leg11ózték a vasút 
forgalmi dolgozót azokat az 
akadálVokat, melyeket az át
menó, romániai rendeltetésű, 
ebben a térségben összewűlt, 
csak a Szolnok-Békéscsaba
Lökösháza közötti 1.>0nalon 
több mint ezer vagon torlódása 
okozott. A román vasútállomá
sok ugyanis az árvíz miatt nem 
tudtak vonatokat fogadni. Eb
ben és más vonatkozásban is 
szerepet játszott természetesen, 
az a példás e�yűttmúköd!.<i, 
amely a szegedi és a többi 
Igazgatóság szakszolgálata kö
zött kialakult. 

Ez.zel kapcsolatban elég ta
lán egv példát említeni. 

Miután június 13-án az ár-

vízvédelem és a tanácsi szer
vek elrendelték a Berettyó és 
a Körösök mentén levő közsé
gek, falvak, - Dévaványa, 
Körösladány, Szeghalom, sar
kad, Sarkadkeresztúr, Méhke
rék, Kötegyán lakóinak kitele
pítését - amihez idejében ösz
szegyűjtötték és készenlétbe!l 
tartották a szegediek a sze
mély- és teherszerelvényeket, 
a debreceni igazgatóság, a sz-e
gedi igazgatóság kéréséhez, 
jelentéséhez igazodva közle
kedtette vonatait az odatarto
zó, de nem veszélyeztetett vo
nalakon. Elsősorban Kisúj
szállás-Dévaványa és Püs
pökladány-Szeghalom között. 
A budapesti igazgatóság vi
szont: a kocsiigények kielégí
tésében nyújtott messzemenő, 
gyors támogatást. 

Amikor a Csongrád és Békés 
megyei tanács vezetői úgy 
nyilatkoztak, hogy a „vasuta
sok hozzáértóen, rugalmasan 
és öntevékenyen oldották m�g 
feladataikat", értékelik azt is, 
hogy más és más módon, kü
lönböző szervezési formák kö
zött ment végbe a Maros vidé
ki és a Berettyó, Kőrös menti 
vasútforgalmi tevékenység. 
Ahogy a helyzet kívánta. 

A Maros szinte váratlanul, 
hirtelen támadt. Május 20-án 
még csak érdeklődtek btzo
n11os szervek az igazgatóságtól, 
hogy miként tudna a vasút egy 
esetleges kiteuipltésT& /elké
szülni. Másnap már tanakodás
ra sem jutott idő: Kiss Károly 
igazgató kiszállt Makóra és az 
árvízvédelmi bizottsággal 
együttműködve a helyszínen 
irányította, szervezte a mun
kát. Három napon át el sem 
hagyta a várost ..• 

A „speciális•l 
lrvízvédelmi központ 

A másik két folyónál, ahol 
csaknem egy hónappal ké
sőbb következett be a rendkí
vül kritikus helyzet, több fel
adat Jutott az igazgatóság be
osztott szakembereinek és a 
külszolgálati vezetőknek, Bé
késcsaba, Gyoma, Orosháza, 
Kétegyháza és a többi állo
más főnökének. A megyei, vá
rosi és községi tanácsoknál 
működő árvízvédelmi bizottsá
goknalc ők is tagjai vagy ö.sz
szekötÓi voltak, s az esemé
nyekról pontosan vezetett fel
jegyzésekben gyakran szere
pelnek a vasutasok nevei, in
tézkedései. A leggyakrabban 
szerepló nevek - Kis& Ká• 
rol11 igazgatón kfvül -: Dó
czi Jenó felügyeló. Gera Jó
zsef főintéző, Lovász Lázár 
vontatási osztál11vezetó, Hor
váth Ferenc pályafenntartási 
osztályvezető, Dobó AntaZ vo
nalbiztos, Boro& Imre mérnök, 
Lovas lAjos pál11afenntartási 
főnök, Bóka István gépésztech
nikus, Nóvé Lajos hidász fő
építésvezető, Selypes András 
műszaki tanácsos, Gulácsi 
Antal vezető mérnök, Molnár 
Gábor állomásfőnök, Báló Jó
zsef műszaki főintézó, Herpaí 
László, Selmeci Lajos, Balla 
Béla árvlzvédelmi összekötók. 

Nem szóltunk még arról a 
különleges szerepről - mond
hatnánk: hősies erófeszítésról 
-, ami az árvizl védekezés
ben az építési és pályafenn
tartási osztály, ezenbelül a 
hídcsoport dolgozóinak nevé
hez fűződik. 

- Ebben a küzdelemben a 
mi szerepünk május 18-án 
kezdődött, amikor a Vízügyi 
Igazgatósághoz berendeltek 
bennünket Szeged és környéke 
árvízvédelmi tervének megbe
szélésére - mondotta Selypes 
András, a hidcsoport vezetője. 
Osztályunk ettől kezdve „spe
ciális" árvízvédelmi központ
tá változott. Először ,,csak" 

olyan feladatokat igyekeztünk 
jól megoldani, mint például: 
Nagylak állomáson buzgár 
figyelése. A Maros árterülete 
az állomás újszegedi végénél 
kiszélesedik, s az ártéri töltés 
(melynek sz.intjét két méterrel 
haladta túl a folyó vizének 
magassága) alig ötven méterre 
van a oályától Vagy: a Sám
son-Apátfalva közötti főcsa
torna 12 méter nyilású provi
zóriumán - miután zsilippel 
lezárták a vizet - 10 kilomé, 
teres lassújelet rendeltünk el. 

De már akkor a Maros el
sodrással fenyegette a makói 
hidat. A kint dolgozó munká
sok előbb betonaljakkal, majd 
homokkal rakott vasúti szerel
vény rátolatásával leterhelték. 
Ez már a lakosság kitelepítése 
után történt. A fol11ó vize ek
kor átszivárgott a híd és Ma
kó állomás elóje!zóje közötti 
töltésen. 

A pálya lokalizációs 
vonal lett 

- Tudtuk, hogy ennek bár
melyik pillanatban a töltés el
mosása lehet a következménye, 
de embereinknek - Gilicze 
Sándor pályamester irányításá
val - végül mégiscsak sikerült 
homokzsákkal megmenteni. 

S a veszély egyre csak nőtt. 
A Vízügyi Igazgat.óság szak
emberei újal>b utasítást adtak 
a vasutasoknak: gondoskodja
nak arról. hogy a Maros jobb 
oldali gátjainak átszakadása 
esetén a Makót Hódmezővásár
hellyel összekötő vasúti pálya 
szolgálhasson lokalizációs vo
nalkén t. Ennek érdekében a 
34 kilométer hosszú pályán 24 
csóáteresz, teknő-, illetve ke
rethíd és egyéb műtárgy nyí
lását kellett fóliával és homok
zsákokkal eltömiteni. 

- Akkor már a Tiszán is 
drámai védekezés folyt Szeg�d 
megmentéséért ... 

Újabb utasítás: Al!llló és 
Hódmezővásárhely között is lo
kalizációs vanallá kell kiépíte-

ból a vásárhelyi, kecskeméti 
pályafenntartási főnökség dol
gozói Is. Segítettek ezenkívül 
valamennyi szakszolgálat tár• 
sadalmi munkásai. nem kevés
bé a MAV szegedi tanintéze
teinek diákjai, a 16-18 éves 
fiatalok. 

• •• = 
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Hazám, Kol vá��ak, ;::ak s érlá 1 

Szeged-Rókus állomás gép. 
telepé-nek m<>gmentésében J3ó.. 
ka István technikus szerzett 
kiemelkedó érdemeket. Szeged 
-Tisza pál11audvarra szintén 
átszivárgott a töltésen a víz, 
amikor a fol11ó szintje elérte a 
960 centimétert. Félméteres 
víz borította az állomás rak
tára előtt húzódó 8. számú vá
gán11t. Itt 500 homozsákkal 
terhelték a töltést és úgyneve
zett kazettákat képezek ki a 
védekező vasutasok, majd szi- -
vattyúkat állítottak munkába, 
hogy ne bénuljon meg a szál
lítmányok rakodása. 

kalászok ellen árvizek '
=====:==
= 

rohama jött, s a barbár árnak 
kiszolgáltatott otthonok 
átkiáltottak a határok 
felett, s itt benn a hazáoan 
egyet-érző-lelkek riadtak; 
segítő ezrek s milliók 
keze nyúlt, szíve dobbant a föld 
űzöttei felé, s értük 
álltunk gépeink mellé a hét 
hetedik nap'1án, - győzelmünlc 
napja még messze van, - össze l<ell 
raknunk a széttört utak acél 
sugarait, a folyóknak A Szolnok-Kiskunfélegy

háza közötti vasútvonalon a 
kecskeméti pályafenntartási 
főnökség dolgozói - Felek! 
Pál főtanácsos, a főnökség ve-
zetőjének Irányításával 
ugyancsak sikeresen birkóztak 
meg a töltéseken átszivárgó 
vízzel. Különösen Lakitelek 
pályamesteri szakaszának 
munkásai - Tőserdő megálló. 
hely közelében, mintegy há
romszáz méter hosszban -
kényszerültek szívós védeke
zésre. S erőfeszítésük nem volt 
hiába: a vonatok rendesen 
közlekedtek. 

Nem maradnak egyedül ... 

S ekkor néhány napos 
„csend" következett. De júruus 
11-én megjött az újabb riasz
tás: a Berettyó szintje gyorsan 
emelkedik. 

A békéscsabai pályafenntar
tási főnökség dolgozói - Ká
dár Pál pályafenntartási főnök 
helyszíni irányításával - Szeg
halomnál sínekkel terhelték le 
a folyó vasúti hídját, ezenkí
vül az ártéren húzódó töltés 
kritikus pontjait fóliával és ho-

keményebb parancsot adunlc, 
=
-i
=====-s a szívektől elűzzük végre 

a félelem ordas-árnyait. 
Fazelccis Lajos � 
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Mi 'ujság a S!Za,noshötsben � 

TÁRSADALMI MUNKA 

AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKÉRT 
Megkezdi munkáját a helyreállítási bizottság 

A debreceni igazgatóságtól 
kaptuk a következő tájékoz;ta
tást: 

A Szamosközben ütemesen 
halad a vasutat és a vasutaso
kat ért károk helyreállítása. A 

_i_gr�bw. il,Pad.ás.t. �iúmus.._e!ső 
feleban újabb árhullám követ
te, aminek következtében 
megrongálódott az addig Je
lentősebb károkat nem szenve
dett mátésmlka-nagyecsed
ágerdőmajori vasútvonal Is. A 

pál11afenntartási dolgozók 
azonnal hozzáláttak a hel11re
állltáshoz, így június 15-én es
te ezen a vonalon ismét meg
indulhatott a forgalom.. 

ennek megfelelően, építési, 
műszaki, • illetve pénzügyi 
szakemberekből jelölték ki. Az 
ideiglenes testületben rovább
ra is képviselve lesz a vasutas
szakszervezet, illetve anruidt 
területi bizottsága. A vezetői 
'teendőket Papp Sándor mér
nökre bízták, aki eddig Is ta,g. 
ja volt az operatív bi:rothság
nak. 

Szeged Tisza pályaudvart is homokzsákokkal védik a fel
törő víztől 

A debreceniek sikeresen mű
ködtek közre a szegedi igaz
gatóság dolgozóira hárult ki
telepítési és védekezési felada
tok végrehajtásában is, min
denekelőtt a Berettyó és a Se
bes-Körös által veszélyeztetett 
Szeghalom, illetve Dévaványa 
térségében. 

A forgalmi és pályafenntar• 
tási dolgozók sok helyen kez
deményeznek árvízi műszakot. 
Ennek keretében Pöspökla• 
dán11, Kisújszállás, Tiszacsege, 
Kunhegyes, Polgár, Baktaló
rántháza, Biharkeresztes állo
másokon bontanak vagy bon• 
tottak le régebben selejtezés
re ítélt raktárakat, irod<ikat, 
szertár- és melléképiiletekd 
társadalmi munkával, how a 

hasznosítható an11agokat, eZs6-
sorban a naw menn11iségú 
téglát, feia;ánlják az árvízká• 
rosultaknak. (MTI Fotó Kunkovács László f-elvételeJ 

ni a pál11át. Ez a fe1.adat a vá
sárhell/i pál11afenntartási fó
nökség dolgozóira hárult. A 

munkálatokat Boros Imre ve

zetőmérnök trán11ftotta. 
A vasútvonalak által hatá

rolt háromszögben 37 millió 
köbméter víz fért volna el, de 
az olajmezők mérhetetlen ká
rokat szenvedtek volna. Ezért 
kellett minden elképzelhető 
erőt bevetni a további véde
kezésre. 

SegHettek a lcecskemétiek is 

S még csak ekkor kezdődött 
valójában a szegedi pályafenn
tartási főnökség dolgozóira 
háruló munka nehezebbik ré
sze. Ennek megértéséhez tud
ni kell, hogy Szeged város vé
delmét mindenekelőtt az a 
körtöltés biztosítja, amelyen a 
rendez5 pályaudvar fekszik. A 
soha nem tapasztalt, igen ma
gas vízállás következtében 
szembe kellett nézi azzal a 
ténnyel, hogy a körtöltésnek az 
a része, ahová annak Idején 
Szeged-rendező pályaudvart 
építették, egy méter húsz ceri
tivel alacsonyabb, mint a töl
tés többi pontja. Ezért az úgy
nevezett hattyasi útátjárótól 
- Szeged állomás felé - a 
szenel6-támfalig, mintegy hat
száz méter hosszban, homok
zsákokból védővonalat kellett 
építeni. Zhhez mintegy 25 OOO 
homokzsákra volt szükség. 

- A munka nagy részét Lo
vas János szegedi pályafenn
tartási főnök helyszíni irányí
tásával sikerült elvégezni, s az 
Ide beosztott munkásokon kí
vül részt vállaltak a feladatok-

mokzsákokkal védték. Jel!em
zó hel11zetükre, hogy az em
lített híd és hozzátartozó ár
téri áteresz vasszerkezetét 
70-90 centiméter magasságig 
érte el a víz. A forgalmat 
mégis - 5 km/órára korláto
zott sebességgel - végig fenn 
tudták tartani. 

Az emberek � reméljük -
ez alkalommal végleg legyőz
ték a természet erőit, anélkül, 
hogy a Felső-Tisza vidéket ért 
csapáshoz hasonlítható károk 
bekövetkeZJtek volna. A nagy
szerű helytállással a szegedi 
igazgatóság területén szolgála
tot teljesítő vasutasok - az 
ott élő, más foglalkozású dol
gozókkal együtt - kivívták az 
ország népének elismerését, 
köszönetét. 

Károsultak persze, ezen a 
vidéken is akadnak. Makón 
például tizenhat vasutas csa
ládja szenvedett károkat az 
árvíztől. Közülük néhánynak 
- özvegy Tánczos Józsefné 
nyugdíjas szakácsnak, Nacsa 
Antal n11ugdíjas raktári mun
kásnak, Tóth L. András n11ug
dí;as pál11amunkásnak, a Kis
zomboron lakó Tóth János to
latásvezetónek - lakhatatlan
ná vált az otthona. A nagy 
egész szempontjából ugyan el
enyésznek ezek a károk, de 
egyénileg ugyanolyan elbírálás 
alá tartoznak, mint a Szamos
közben lakó emberek ügyei, 
tragédiái. Ezek ugyanúgy ér
zik a szaks7,ervezet és egész 
társadalmunk gondoskodását, 
segítőkészségét: 

- Nem maradnak 6k sem 
magukra •.. 

Kovlics József 

A Mátészalkára telepített 
operatív bizottság tagjai elis
merésre méltóan látták el fel
adatukat - állapították meg a 
debreceni igazgatóság vezetői 
saját tapasztalatuk és az ille
tékes tanácsi szervektől kapott 
információk alapján. Ez a bi
zottság, amelynek első és leg
fontosabb tennivalói közé tar
tozott a Szamosközben lakó 
vasutasok gyors, szervezett 
megsegítése és a károk felmé
rése, most helyreállítási bi
zottsággá alakult át. Tagjait 

Mint.egy ötszáz ilyen épület 
van az igazgatóság vonru.a.!n, s 
lebontásukra eddig csupán 
munkaerőhiány miatt nem ke
rülhetett sor. Most e munkák 
elvégzésével Is megvalósul az 
a törekvés, hogy az árvízká
rok helyreállításában azok a 
dolgozók is részt vehessenek, 
akik a távolság, illetve szabad 
idejük rövidsége miatt köz
vetlenül a helyszínen nem 
végezhetnek társadalmi mun
kát. 

(k) 

Mátészalkán, a TUZ2P Ideiglenes telepére idáig 700 vagon 
építőanyag érkezett. A képen látható hullámpalákat testvéri 

segítségként a Szovjetunió küldte. 

(MTI Fotó, Kovács Sándor felvételeJ 



• MAGYAR VASUTAS 

Nagy ero/Jróba elótt K.ÖNYVISMERTETÉS 

Gulyás J•: Szabad úton 
SZAMADÁS A VASUTAS SZAKSZERVEZET 

MUNKÁJÁRÓL (1945-1970) 

a· vasutas ifjúsági válogatott 
Miskolcra került a vándorserleg + 18 játékos a válogatott keretben 

:& ha& nsúügazgatóság ifjúsági labdarúgó-tornájának gyó:rie
se, � miskolci &erület válogatottja. 

(Hemző Károl11 felvétele.) 

az volt, hogy felkutassuk a t.e
hetséges fiatalokat. 

A versenykiírás szerint a 
hat igazgatóság ifjúsági válo

olasz Casale Monferrat6 és 
az l!:DOSZ csapata. Válogatot
tunk első mérkőzését július 
5-én Tatabányán játssza a 
szovjet válogatott ellen. A kö
vetkező ellenfél július 7-én 
Szolnokon az olasz együttes 
lesz, a ha!mad'ik csoportmér
kőzésre, az l!:DOSZ-válogatolt 
ellen július 9-én Székesfehér
i,árott kerül sor. 

A döntőt július 11-én, szom
bat délután Csepelen bonyo
lítják le a két csoportgyőztes 
részvételével, a harmadik he
lyért a csoportok második he
lyezettjei küzdenek. A torna 
győztese elnyeri az Ifjúsági 
Kupát, a második és harma
dik helyezett csapat éremdí
jazásban részesül. A szervező
bizottság külön díjazásban ré
szesíti a legsportszerűbb csa
patot és játékost, valamint a 
legjobb és legeredményesebb 
játékom. Szakszervezetünk 
külön díjat ajánlott fel a tor
nán legtöbb gólt rugó csapat
nak. 

Visi Ferenc 

MINDAZOK AZ ERO-
FESZlT:i:"SEK, amelyek a fel
szabadulás előtt egy önálló 
va.sutasszakszervezet megala
kítására irányultak, csak idő
szakos, részleges eredménnyel 
jártak. Anna!< ellenére, hogy 
több évtizedig folyt ez a küz
delem, csak 1945, az ország 
felszabadulása hozta meg a 
vasutasoknak a szabad szer
v�edés jogát. 

A Szakszervezeti Tanács tá

mogatásával 1945. április 22-re 
összehívott nagygyűlésen 
mondtáTe ki a Magyar Vasuta
sole és Hajósok Országos Sza
bad Szakszervezetének meg
alakulását. Ettől az időtől 
mutatja be a könyv a szak
szervezet vázlatos történetét. 

jainak lerakásáíg,. az_ ,,Arc� 
a vasút felé!" jelszo kiadásátol 
a vasút napjainkba.'l folyó 
műszaki-technikai forradal
máig. 

Emléket kíván állítani a 
könyv azoknak, akik az él
vonalban küzdöttek a rom
eltakarításban, az újjáépítés
ben terveink teiljesítéséért. 
Kö;zönetnyilvánítás ez az írás 
mindazoknak, akik egy-egy 
téglát tettek a vasutas-szak
szervezet építményéhez. 

Mint lapunk március 16-i 
IIZámában már besz.ámoltunik 
róla, a szaJmrerveretek: és az 
MLSZ rendezésében július 5-
11 között bonyolítják le � ,,If
iúsági kupa 1945-1970" nem
zetközi. labdarúgó tornát. A 
SZOT sportalosztálya, a Vasas, 
az Jl:DOSZ, a Bálllyász és a vas
utasszakszer'Ve2Jetet !kérte fel 
ifjúsági válogatott lk:ialakításá
ra, illetőleg a nemretközi tor
nán való részvételre. A négy 
magyia.r szakszervereti váloga
tott mellett ugyancsaik négy 
külföldi csapat, a Mos:zlk:vai 
Szpartailcra épülő szovjet szak
szervezeti válogatott, az NDK
beli FC Magd,ebw:g, a lengyel 
se Stal és az olia.sz Casale 
Monferrató ifjúsági csapata 
vesi: :rés'.i'lt a tornán. 

gatottja június el6ó felében r------------
so�lás alapján, kieséses 
rendszerben mérkőzött egy
mással. Valamennyi mérkő-
2lésre Bu<lapesten, a BVSC 
Szónyi úti sporttelepén került 
sor. Milyen eredménnyel zá
rult a torna? 

Amikor az elnökség úgy ha
tározott, hogy a jubileum évé
ben készítsünk számadást a 
szakszervezet huszonöt évéről, 
az volt a célja, hogy doku
mentáljuk annak a tíz- és tíz
ezer tisztségviselőnek, aktivis
tának, szakszervezeti tagnak a 
munkáját, alti dolgozótársai 
nevében és megbízásából fá
radowtt, hogy szervezetünk 
betöltse azt a feladatot, ame
lyet népünk, pártunk elvárt 
tőle. 

Nevek nem szerepelnek a 
könyvben. A szak:szervezet 
teljes történetének megírása 
- amely nem lesz lehetséges 
a személyek, nevek feltünte
tése nélkül - még sok kutató
munkát igényel, s a jövő tör
ténetíróira váró feladat. De a 
nevek hiánya mit sem változ
tat azon a tényen: a vasút 
szervezett dolgozóinak harcát, 
tevé.1<enységét irányító, segítő 
vezetőknek, aktivistáknak, 
döntő szerepük volt abban, 
hogy ma, a szakszervezet te
vékenységét áttekintve, ered
ményes mun.káTól adhatunk 
számot. 

Szakszervezetünk kultúrne. 
velési és sportosztály.a még az 
év elején Gyarmati János 
mesteredzőt bízta meg a vas
utas ifjúsági. válogatott felké
szítésével. Hogyan, milyen el
�ndolás alapján történt a 
tornán szereplő csapart; ki.ala
kítása ? érdeklődtünk a 
mesternél. 

- Azzal szeretném t=deni, 
hogy a vasutas labdarúgó
sport számára nagy megtisz
teltetés a nemzetközi tomán 
való részvétel - kezdte a be
SZ'élgetést. - A felik€SZüléshez 
ellJllek megfelelően láttunk 
hozzá. Közismert, hogy a vas
utas egyesület-elk labdarúgó 
sza.kxls.ztályahban évek óta ki
váló nevelő munka folyik. Él
vonalbeli labclia.rugó-csapaba
inkban jelenleg is sok olyan 
játékos található, aki,k vala
melyik vidélú va.,ay fővárosi 
vasutas egyesületben nőttek 
fel. Tehetségekből ma sincs 
hiány, még sem volt könnyű 
megtalálni a válogatás legjobb 
módját. A tavaszi idény kez
detén sokat foglalkoztatott 
bennünket, hogy hol kezdjülk 
el a munkát. A kultúrnevelé
si és sportosztály végül is úgy 
határozott, hogy a hat vasút
igazgatóság legjobb ifjúsági 
válogatottja részére vándor
serl�et ír lci. A kiírás célja 

Az On 

munkájánál 

életkérdés 

a tartalék 

szemüveg ! 

- örömmel mondhatom, 
hogy beváltotta. remén11eink.et 
- mondotta az edző. - A hat 
csapatban az egyes területek 
legjobbjai, mintegy 90 ifijáté
kos k,apott helyet. A mutatott 
játék alapján közülük jelöl
tük ki azt a 22 játékost, aki
ket meghívtunk a keretbe. A 
területi válogatottak döntőjé
be egyébként a miskolci és a 
debreceni terület csapata ke
rült. A mérkőzést nagy küzde
lem u,tán, 2 :1 arányban a mis-· 
koki fiatalok nyerték. A 22 
tagú válogatott keretbe is ez 
a két csapat, valamint a 
szombathelyi terüle!Ji válo
gatott adta a legtöbb játékost. 

- Mi a további program? 
- A nemzetközi tornán 

minden csapat 18 j6Mkossal 
vehet részt. Hogy kik kerül
nek a 18-as keretbe, azt a jú
nius végé re tervezett két ed
zőmérkőzés után dpntjiik el. 
A lceret ezután már mindvé
gig egyiött marad. 

- Mit vár a csapattól? 
- Nehéz a .kérdésre vála-

szolni. A !külföldi csapatokat 
nem ismerem. A másik három 
szalcszervere!Ji válogatottról, a 
va.sasról, az élelmezésiekről és 
a bányászokról annyit tudok, 
hogy több olyan játékost is 
felvonultatnak, akik már az 
NB I légkörét is megismerték 
vagy az UEFA-keret tagja
ként nemzetközi rutinnal is 
rendelkeznek. E:n bízom ab
ba.n, hogy a fiúk megáUják 
majd helyüket a torna várha
tóan erős mezőnyében. 

A nemzetközi tornán sze
replő nyolc csapat két cso
portban játszik. A vasutas ifjú-
sági válogatott az I. csoportba 
került. Ebben a csoportban 
szerepel még a szovjet szak
szervezeti válogatott, az 

MEGÁLLTAK 

A HELYiJKET A szernónek nem volt célja 
a vasutasok mozgalmána.li: 
egész történelmét feldolgozni. 

A XXIX. Súlyemelő Euró- Ezt a mű rerjedelme és jelle
pa-bajnokságon eredményesen ge :rem tette lehetővé. 
szerepeltek a vasutasverseny- A SZABAD lJ'TON elsősor
zők. A második napon Nagy ban visszaemlékezés. Vázlatos 
Róbert, a Szombathelyi Hala- bemutatása annak a tevékeny
dás versenyzője állt rajthoz, 8 ségnek, amelyet a szak:szerve
kitűnő kezdés után _ nyo- zet negyedszázad �att, végze�t, 
másban és szakításban is _ a vasutas dolgozok elet- es 
egyaránt 107,5 kg-os ered- mu�akörül_m�_yeinek javí
ményt ért el - a lökésben [ tás_aert. Felidezese azokna,k az 
már combsérülése miatt saj- erofeszítéseknek, amelyeket a 
nos nem tudta hozni" a tőle j vasutasok tanúsítottak a vasút 
várt eredményt." A 130 kg-os ú.jj�építésének gigászi, küzdel
súlyt felemelte ugyan, de ki- meitol a modern va,sut alap
lökni azonban már nem tudta. 
Nagy Róbertet így is dicséret 
illeti, hiszen sérülten is végig- Május e/sejétol: 
küzdötte a versenyt. 

AZ úT SEM VOLT SIMA, 
nem volt zökkenőmentes. Té
velygések, kudarcok, eredmé
nyek, biztató jelek váltakozá
sa egyaránt jellemzői. De el
jutva a mához, elmondhatjuk : 
nem volt hiábavaló a 25 év 
munkája. 

A Szabad úton 7 fejezetre 
tagolódik. A felosztásnál ál
talában a kongresszusok jelen
tik a mérföldkövet. A könyv
höz Szabó Antal főtitkár írt 
előszót. A 130 oldalnyi szöve
get 48 oldal mélynyomású. 
mellékiet - 95 képpel - egé
szíti ki. 

A tetszetős borítóval ellátott 
könyv ára, vászonkötésben kb. 
16 forint. 

Az Európa-bajnokság ne
gyedik napján, szerdán került 
sor a váltósúlyúak versenyé
re, amelyen Szarvas Gábor, a 
Testvériség versenyzője, a 
Landler Jenő jármiljavító 
dolgozója is indult, és izgal
mas versenyben Európa-baj
noki ezüstérmet szerzett. 

Változott az utas-balesetbiztosítás 
Változatlan biztosítási díjak - magasabb kártérítés 

Tóth_ Géza, a Szombathelyi 
Haladás veteránja félnehéz
�úlyban egyéni csúcsered
ménnyel, 500 kilóval az 5. he
lyen végzett. 

F E L HIVAS 

Mindazok a vasutasok, akik 
a budai önkéntes ezredben 
harcoltak, találkozó megren
dezése céljából jelentkezze
nek dr. Buru Jánosnál, Bp, 
X., Teherkocsi u. 10/c. Üzemi 
telefon : 12-14. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Apafa állomáson 
levll 2 szoba konyhás szolgálati 
lakásomat hasonló lakásért a bu
dapesti iga2g.atooág terUletére. 
:E:rdekllldn.1 : 3-16-43 telefonon az 
állomásfőnllknél. 

Elcserélném Szombathely, 
Bem :fózsef u. 19/b sz. alatti !. 
emeleti 2 Ezoba össz.komfortos, 
erkélyes, gáziütáses, telefonos 
modern lakásomat debreceni ha
sonlóra. Jelentkezni augusztus t
ig Debrecen, Fáy András u. 22. 
sz. alatt lehet. özv. Német! Gyu
láné. 

Május elsejétől az Allami 
Biztosító felemelte az utas
balesetbiztosítás szolgáltatá
sait, s ettől az időponttól 
kezdve a súlyosan sérültek
nek és a rok'kantaknak maga
sabb térítési össreget fizet. 

Amint azt az Allami Bizto
sítónál megtartott sajtótájé
koztatón Magyar Lajos főosz
tályvezetőtől megtudtuk, az 
új feltételek szerint a betegál
lomán:v idejére - de legfel
jebb 100 napig - a dolgozók
nak napi 50 foTint, a munka
viszonyban nem állóknak na
pi 30 forint jár. Ha a balesetet 
szenvedett biztosított társada
lombiztosításban nem része
sül, az igazolt orvosi. ápolási 
költségeket 5 ezer forintig 
megtéríti a biztos!tó. Ha a 
baleset maradandó rok'kant
ságot okoz, a rokkantság sú
lyosságától függően 100 ezer 
forintig terjedhet a térítés az 
eddigi 50 erer forint helyett. 
Ha a baleset alkalmával a 
poggyász vagy a ruha is meg
rongálódik, vagy tönkre
megy, az eddigi 5 ezer forint 
helyett 8 ezer forintig iéritil: 
meg a kárt. Az utas-baleset
biztosítás díja változatlan, a 
100 ezer forintig terjedő szol
gáltatásra jogosító biztosítás 
díja: 50 km-nél rövidebb uta-

zásnál 20 fillér, 50-100 km-re 
40 fillér, 100 km-en f,e1ül 60 
fillér. 

Különösen nagy kedvez
ményben részesülnek a bér
lettel utazók : havi bérletnél 
1 Ft, negyedévi.:nél 2 Ft, félévi
nél 3 Ft, egész évi bérlet.nél 5 
Ft a biztosítás díja. 

Fontos tudnivaló, hogy a 
biztosítás az állomáson és az 
utazás egész tartama alatt ér
vényes, mindaddig, amíg a 
biztosított a járművet, illető
leg a személyforgalom céljára 
szolgáló állomást, megállót el 
nem hagyja. A balesetet do
logi kárt a vasút - autóbusz 
hajó - elhagyása előtt be kell 
jelenteni a jegyvizsgálónál 
iármúvezetőnél vagy a forgal� 
mi irodában, és ugyanakkor 
igazolni kell az utasbiztosítást 
is. 

Május l-től - egyelőre csak 
egyes pénztáraknál - új je
gyek kerülnek forgalomba. Ha 
valaki nem kívánja a biztosí
tást igénybe venni, a pénztá
:os levágja a szelvényt. Az új 
Jegyeket csak fokozatosan ve
zetik be. A régi típusú jegye
ket_ ugyanis még felhasználják, 
anug el nem fogynak. Addig 
az utasok kétféleképpen: az 
új típusú jegy szelvényével 
vagy bélyeggel igazolhatják 
biztosításukat. 
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Gépkihasznalá·s 

- Addig se heverjen itt ez a traktor, amíg 
a vonat ácsorog. Kölcsön vesszük egy kis 

munkára. 

Kánikulában 

- Mozdonyvezető kartársi 
- Itt vagyok . . •  

(Pusztai Pál rajzai.) 

1970. .TOLIDS 3. 

trtekezletet tartottak 
Gyöngyös állomás szocialista 
brigádvezetói, melyen pótvál
lalást tettek. Vállalták az 
egész állomás tisztogatását és 
a gyomtalanítást. Az így meg_ 
takarított össreget az árvíz
károsultaknak ajánlották fel. 

- A hatvani csomóponton 
kibővített pártbizottsági érte
kezleten a budapesti' igazgató
ság politikai és szakmai veze
tőinek jelenlétében tárgyalták 
meg a gazdaságpolitikai fel
adatok el végzését. A tanács
kozáson felszólalt Szabó Fe
renc, a hatvani városi pártbi
zottság titkára, Szúcs Zoltán 
vezérigazgatóhelyettes és Tóth 
János, az igazgatóság vezető
je. 

A DNYEPRODZER-
ZSINSZKI VAGONGYAR 
gépkocsiszátlításra alko.lmiu 
emeletes kocsikat gyárt. Egy 
kocsin 17 személyautót szállít
hatnak. 

Kölcsönös csereiidülte
tést szerveztek a miskolci jár
műjavító dolgozói a moszkvai 
vasúti járműjavító dolgozói
val. A szovjet vasutasok Mis
kolc és a Balaton környékével, 
a. miskolci vasutasok pedig 
Kijev, Moszkva és Leningrád 
nevezetességeivel ismerked
nek majd. 

- VASUTAT ABRAzOLó 
'ERTE:KES FESTMIJNYT kap
tak ajándékba a debreceni 
Nagyerdőben levő úttörővasút 
dolgozói a vasút tízéves fenn
állása alkalmából Móna Sán
dor festőművésztől. A fest
mény a vasutas dolgozók 
klubját díszíti. 

- 85 évvel ezelőtt, 1885-be11 
alakult meg a miskolci MAv 
műhelyi dalkör. A dalkör 
annyi sikeres szereplés után 
legutóbb a Kossuth rádióban 
is hallható volt. A férfi kó• 
rus főleg a járműjavító fizikai 
dolgozóiból áll. 

- Az árvizkárosnltak részé• 
re ajánlották fel az összegyűj
tött vashulladékért kapott 
pénzt Hatvan állomás KISZ· 
fiataljai. 

- A BUDAPESTI TERV• 
LETI BIZOTTSÁG június 12-
én kösZőntötl:e azokat a peda• 
gógusokat, akik a szolgálati 
helyekre kihelyezett általános 
és középiskolai osztályokban 
tanítanak. A rendkívül han• 
gulato• ünnepségen Vígh Já• 
nosné méltatta a 20. pedagó
gusnap _jelentőséget, majd Ré• 
kasi Jstvin, a terület! bízott• 
ság titkán1 nyújtotta át a 
szakszerve�et ajándékát a pe
dagógusokn-.k:. A jól sikerüU 
kultúrműsor "tán a résztve• 
vők sokáig be�,;élgettek az el• 
múlt tanév él.,.ényeiről, de 
már a következő tanév tervei
ről is. 

- 160 ezer forinto� gyújtöt• 
tek össze és küldtek t'I az ár• 
vízkárosultaknak Th•brece11 
állomás dolgozói. 

A SZERKESZTöStG UZENI 

Fazekas László, Pál István 
Miskolc;  lÖlber Endre Gyöngyös; 
dr. Bánkfalvy Gyula Szeged; 
Nábrád] Laj05 Mátészalka ;  Szücs 
Ferenc Hatvan ; Boldlzsár Gyula 
Békéscsaba ; Bánáti :rözsef Pécs; 
Czeglédl Sándor. Marosán Pál 
Debrecen ; dr. Buru János Bp.: 
Leveleiket 1apunk anyagához fel• 
használjuk.. 

A HIVATALOS LAPBót 

A Hlvatalos Lapból a szaks:oervezetl bizottságok és a dolgozók 
figy;,!mébe ajánljUk a következőket: 

24. számból : 110995/1970. 1. D. Az án„rz elleni véd,ekezés.c;el kapcso• 
latban felmerült díjazások elszámolása. 

25520,'1970. BVKH, I. Blztosi'tésl 
k�1.:'it�.

yel készUlt menetjegyek 
25. számból : 110133/1970. 2. A. A 

Vasutasolk sz.ianaszervezet-e válasz
tott vezet6 szerveinek felad.a ta a 
gazdaságJ vezet&k tevékenységé
nek véleményezésében. 

111520/1970. 4. C. Az űjitásl dljak; 
Jutalmak és kUlönclíJak elszámo
lásának és folyósításának sZ4bá• 
lyozása. 

Pálvázat technikum! és &Zakkl5• :i:épiskolai tan.irt állásra. 
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ünnepség a szakszervezet fennállásának 
25. évfordulója tiszteletére 

A központi vezetőség jubileumi ülése 

A szakszervezd központi vczetösége július 10-én 
flnnepi ülésl'n emlékezett meg a vasutasszakszervez<'t 
legális működésének 25. évfordulójáról. Részt vettek az 
ülésen az alapító tagok, valamint a vasutas veteránok 
közül számosan, akik már a felszabadulá� elött is har• 
coltak a vasutasok szervezkedési szabadságáér�. 

Az elnökségben helyet foglalt dr. Csanádi György 
közlekedési és postaügyi miniszter, Vas-Witteg Miklós, a 
SZOT alelnöke, Timmer József, a SZOT titkára, Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes, a MA V vezérigazgatója, Gyó
csi Jenö, a szakszervezet elnöke, Pánti Béla alelnök, 
Szabó Antal fötitkár, Gulyás János titkár, Urbán Lajos, 
az MSZMP KB gazdaságpolitikai osztályának munka
társa, dr. Bakos Zsigmond, a VI. kerületi Pártbizottság 
első titkára, Mészáros Vilmos, a budapesti Pártbizottság 
munkatársa, Gábor Zoltán, a KPM Pártbizottságának 
titkára, dr. Pethes Imre, a Vasúti Főosztály Pártbizottsá• 
gának titkára. 

Gyócsi Jenő elnök megnyitója után Szabó Antal fő
titkár mondott ünnepi beszédet. 

1970. jubileumi esztendő. 
április 4-én ünnepeltük ha
zánk felszabadulásártak ne
gyedszázados évfordulóját. 
Aprilis 22-én emlékeztünk 
meg a világtörténelem 
egyik legnagyobb géniusza, 
Lenin születésének 1-00. év
fordulójáról. 

A vasutasoknak még egy ju
bileuma esik erre az évre. S 
ha jelentóségében el is marad 
az előbbiektől, de a legszoro
sabb okozati összefüggésben 
áll azokkal. 25 éve múlt, hogy 
a Szovjebunió felszabadító 
hadserege a haza szabadságá
val egyit.tí a magyar vasuta-
11oknak is meghozta a szervez
kedés szabadságát. 

25 éves a szakszervezetünk! 
Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a felszabadulás előtt ne 
történt volna kezdeményezés a 
vasutasok szervezkedési jogá
nak elnyerésére. A magyar 
munkásmozgalom legdicsőbb 
lapjaira beírták a nevüket a 
vasút neves és névtelen hősei. 

Hálával adózunk mind
azoknak, akik a legna
gyóbb terror idején sza
badságuk, életük kockáz
ta.tásáva.l sem szűntek meg 
harcolni a vasutasok jobb
létéért, s akik harcának 
elévülhetetlen érdeme van 
abban, hogy most szabad
ságunk 25. évét ünnepel� 

hetjük. 

EZUitán ismertette azokat a 
megmozdulásokat, amelyek a 
felszabadulás előtti vasutas 
munkásmozgalom legfontosabb 
momentumai voltak. Majd így 
folytatta: A Vörös Had.sereg a. 

tasizmus fel.ett a.ra.tott győzel
me eredményeként lehetősé
,-ük nyílt a. vasutasoknak is a. 

Jegáli:s szakszervezeti életre. 

A Szakszervezeti Tanács tá-
1nogatásáva1 április 22-én vas
utas nagygyűlést hívtak össze, 
amelyen 26 évi kényszerű hall
gatás után megalakult a Ma
gyar Vasutasok és Hajósok Or
&zágos Szabad Szakszervezete. 
A fiatal szakszervezet semmi
féle szervezeti formát nem 
örökölt. Keresnie kellett a.zt a.z 
útat, módot, amely lega.lka.Z
ln4sabb arra, hogy a. szervez
kedés jogától hasszú időre 
megfosztott vasutasolcat egysé
ge. azervezetbe tömörítse. 
Hogy a helyes utat megtalál
ták annak egyik bizonyítéka, 
hogy 1945. november 24-én a 
Vasas székházban összeülhe-

A VASÜTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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Javult a vasutasok élet- és munkakörülménye 
A KPM és a szakszervezet vezetői közös ülésen vitatták meg 

a legfontosabb tennivalókat 

lassú fejlődés indult meg, új 
vonások jelentkeztek, de a 
huzavona miatt erfüebb ki
bontakozásra csak az SZKP 
XX. kongresszu.sa után került 
sor. 

A Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium és a Vasutasok 
Szakszervezete között 1967-
ben létrejött együttműködési 
megállapodás alapján a két 
szerv vezetői először 1969 má
jusában talá1koztak a vas
utasszal,szervezet Benczur ut
cai székházában. A találko
zón megtárgyalták a vasutas 
dolgozók élet- és munkakö
rülményeit érintő ké1·déseket, 
m!ljd meghatá:rozták a. leg
fontosabb tennivalókat_ 

A minisztérium és a szak
szervezet vezetői július 3-án 
ismét tanácskozásra ültek ösz-

A szakszervezet IV. kong- sze, ezúttal a Közlekedés- és 
resszusa, amely közvetlenül az Postaügyi Minisztériumban. A 
ellenforradalmat megelőző nn.- megbeszélésen dr. Csanádi 
pokban ülésezett ( 1956 október György közlekedés- és posta-
20-21-én), alapjában helyesen ügyi miniszter töUötte be a 

jelölte meg a szakszervezet házi.gazda szerepét. 
feladatát a szocialista vasút _ Egy évvel ezelőtt a szak
építésében, a vasutas dolgozók szervezetben vizsgáltuk meg a 
élet- és munkakörülményeinek közös tennivalókat, most az 
iavitásában, szocialista öntu- előterjesztés alapján nézzük 
datának kialakításában, a szer- meg, mit valósítottunk meg, s 
vezetek erősítésében. mil>en nem sikerült előbbre 

A feladatok végrehajtását az lépnünk - mondotta dr. Csa.. 

ellenforradalmi események nádi György, miután üdvö

megzavarták. Az ellenforra- zölte a megbeszélés részve

dalmárok áldemokratiku.s jel- vőit. 

tesebbé vált. A tiontatásl 

utazószemélyzetnél például 
1968-ban a dolgozóknak mint
egy 39 százaléka 261-300 óra 
között teljesített szolgála.tat. 
Ez a szám 1969-ben 27 száza
lékra csökkent. 

A forgalmi nem utazóknál a 
fontosabb középállomásokon 
bevezetett közbeváltó rend
szer segí,tségével a havi mun
kaidő átlagosan 210 órára 
csökkent. Valamivel kisebb 
mértékben, de a kisebb for
galmú szolgálati helyeken is 
csökkent az érintett dolgozók 
havi átlagos munkaideje. Je
lentős az az intézkedés is, 
mely szerint július l-től va
lamennyi folyamatos üzemi 
munkahelyen rátértek a napi 
8 órás munkaidővel számított 
éves munkaidőkeretre, amely
nél éves szinten negyedévi 
bontási lehetőséget biztosíta
nak. 

Ezzel az Intézkedéssel az 
utazószemélyzet kötelező 
munkaideje 1970-bcn 
mintegy 8 órával - tehát 
210 óra alá -, a forduló
szolgálatot ellátó, nem 
utazó dolgozóké pedig a 
hónap munkanapjainak 
számától függően 210 órá• 
ra, illetőleg az alá csök-

ken. 

A múlt ev1 értekezleten 
mindkét fél reális igénynek 
tartotta, hogy a vasutasok 
azonos munkaidőre eső bére 
elérje az ipari bérszínvonalat. 
Allást foglaltak abban is, hogy 
rendezni kell az éjsza,kai, s a. 

vasárnapi munka pótlékolt e!.. 
számolását,, valamint a.. túl
munka díjazását, központi tá
mogatás igénybevételével. 

A minisztérium, a vasút és 
a szakszervezet vezetőinek 
kezdeményezésére, mint isme
retes, március l-től 323 millió 
forint bérfejlesztésre került 
sor. 

Az értekezlet különös gond1 
dal foglalkozott a vasutas 
dolgozók szociális és lakás� 
helyzetével. Megállapították, 
hogy a vasúton a szociális kö
rülmények az utóbbi években 
elért eredmények ellenére sem 
érik el a kívánt szintet. Ezért 
a minisztérium és a szakszer
vezet fontos feladatának te
kinti, hogy a negyedik ötéves 
terv időszakára tervezett szo
ciáUs beruházások időarányo
san megvalósuljanak. Allást 
foglaltak abban is, hogy na
gyobb erőfeszítésekre van 
szükség a lakáshelyzet javí
tását, a lakásépítés elősegíté
sét illetően is. 

V. F. 

szavakkal igyekeztek lejáratni A miniszter rövid beveze
a szakszervezetet. De a szak- tője után megkezdődött a vita 
szervezeti moz.ga\om a hibák a KPM Önálló Mun,kaügyi 
ellenére sem lett méltatlan a Osztálya, a Vasúti Főosztály 
múltjához, hibái ellenére a 1 szakosztálya és a szakszer- r----------------------------

szocializmus támasza volt. vezet közgazdasági osztálya 
közös együttműködésében ké
szült előterjesztés felett. 20 éves a MÁV 

Magasépítési Főnökség 



MAC.VAR VASUTAS 
1910. rouus 1a. 

t'nnepsé/ a szakszervezet lennlilllistínak· 
25. évlordulója tiJzteletére 

A központi vezetőség jubileumi ülése 
tatásra érdemesült, amelyben 
nehézségek, sikerek ötvöződ
tek és összességében eredmé
nyes munkát érleltek. 

Szab6 Antal fóutkár ünnepi bcszédH mondja 

Az eddig megtett útra min
denképpen visszapillantva 
most mégis a jelen és a jövő 
feladataira kell összpontosítani 
figyelmünket. Sok nagy kér
dést oldottunk meg, de hat
ványozottan még több, talán 
nehezebb, de mindenképpen 
bonyolultabb feladat megoldá
sa áll előttünk. Társadalmi 
körillményeink változtatásával 
még erőteljesebb igény jelent
kezik szervezeteink iránt a 
magyar és benne a vasutas 
társadalom részéről, gond
jaink feloldásában, életviszo
nyaink gyorsabb fejlesztésé
ben. A fokozódó igény nagy 
felelősséget ró ránk, a munká
sok, dolgozók képviselőire. Azt 
követeli tőlünk, hogy még 
gondosabb, figyelmesebb kísé
rői legyünk az emberek ér7é
se!nek és törekvéseinek. Még 
jobban és határozottabban ka
roljuk fel és közvetítsük a tö

rekvéseket kifejező akaratu
kat. 

(MTI Foto: Kovács Sándor felvétele) 

(Fol11tatds az 1. Olldalról) ket szer\rezetük újjáalakulásá

Ezt követően az 1957 utáni 
időszakról beszélt az előadó. 
Ismertette azokat a bér- és 
munkaügyi intézkedéseket, 
amelyek végrehajtásában a 
szakszervezet hathatósan köz
reműködött. Beszélt a szak
szervezetek megváltozott he
lyéről, szerepéről, megnöveke
dett jog- és hatásköréről. A 

szociális és munkakörülmé
n11ek javítására tett intézkedé
sek taglalása után kitért G 
szakscerveztek szerepére a 
gazdaságirányítás új rendsze
rében. Szólt az új vasúti tör
vényről, a közlekedéspolitikai 
koncepcióról, az 1970-ben l!,J 
közvetlen megelőzően sorra 
került munkaidő-csökkentésről 
és a bérrendez.ésról. 

A 25 év eredményeit, esemé
nyeit, pozitív és negatív vo
natkozásait, a negyedszázados 
út keresztmetszetét igyekez
tünk bemutatni - mondotta. 

A legmozgalmasabb időszak 
kétségkívül, az 1945-öt követő 
évek voltak. Ami a gazdasági 
és politikai előrehaladást, a 
szakszervezetek felelősségét, 
jog- és hatáskörének bővülését 
illeti, kétségkívill kiemelkedő 
az 1968. január l-től napjainkig 
terjedő időszak. 

Erról központi vezetósé
gűnk részletes értékelést 
köteles lesz adni a jövö év 
elsö negyedévében össze
illó VIII. kongresszusnak, 
majd az azt követöen Olé
sezö szakszervezetek XXI. 

kongresszusának. 

Szakszervezetünk VIII. 
kongresszusa lesz lúvatva 
megszabni az elkövetkezendő 
négy évre a választott szervek 
feladatait, a vasutas dolgozók 
le�ontosabb problémáinak 
tervszerű megoldását elÖ6egítő 
irányelveket. 

Az év végén és a jövő év 
elején sorra kerülő választá
soknak szolgálniok kell az 
MSZMP X. kongresszusa hatá
rozatából és a negyedik ötéves 
terv feladataiból adódó szak
szervezeti tennivalók konkrét 
meghatározását, széles körű 
1-smertetését és az azokból kö
vetkező 1971 évi feladatok 
megvalósítását. 

Végezetül köszönetet mon
dok minden vasuta., dolgozó
nak, aki részt vett a szocialista 
vasút építésében, minden volt 
és jelenlegi szakszervezeti 
ti,sztségviselónek, aki munká
jával hozzájárult a mozgalcnn 
elóbbreviteléhez. Biztosak va
gyunk abban, hogy az elkövet

nak negyedszázados évforduló
ja alkalmából. Köszöntésünk
kel egyetemben méltatjuk azt 
a munkát is, amelyet a vasúti 
közlekedésben dolgozók érde
keiért folytattak új társadal
mi rendünk megszületése óta. 
A jubileumi ünnep a távolab
bi múlt nehéz körillményei 
között dolgozó osztály,harcos 
vasutas tevékenységének elis
merését Is s2limbolizálja, akik
nek odaadó. áldozatos munká
ja mély gyökeret eresztett a 
mozgalom teljes kibontakozá
sában. 

Közillük sokan elé,•ülbe
tetlen érdemeket szereztek 
abban a történelemfor
máló harcban, amelyet az 
egész magyar munkásosz
t.ály élén pártjaival és 
szervezeteivel folytatott a 
vele szemben álló osztály-

erökkeL 

A megváltozott társadalmi 
viszonyok megszilárdításában 
az egész magyar nép emberi 
felemelkedésében Jelentős sze
repe volt és van a vasutasok 
nagy családjának és fiaUll, de 
már mégis nagy tradíciókkal 
rendelkező szervezetének, a 
Vasutasok Szakszervezetének. 
:E:ppen ezért nem formális az 
üdvözletilnk. Ellenkezőleg, 
szervezetük, mozgalmuk mé1-

Nincs és nem Is lehet 
szebb feladat számunl<ra, 
mint az emberek további 

felemelésének ápolása. 

A negyedszázad tapasztalatai 
és céljai táplálják bennünk to
vább azt az erőt, amellyel 
hozzájárulhatunk az emberek 
még szebb, jobb életének ki
alakításához. 

Amikor mégeuvszer üdvöz
löm és köszön,!öm Önöket, 
egyben azt is kívánom a vas
utasok szervezetének, minden 
munkásának, hogv mélyérzé
sii,kból fakadó hivatásuk tel
jesítésében érjeruek el újabb, 
további sikereket a vasutasok 
és az egész mauvar dolgozó 
nép javára. 

Timmer József beszéde után 
átadta a Szakszervezeti mun
káért jelvény arany fokozatát 
7, az ezüst fokozatot 3 funk
cionáriusna'k. 

Gyócsi Jenő elnök zárszava 
után kulturmúsorral zárult az 
ünnepi központi vezetőségi 
illés, majd a résztvevők előtt 
levetítették a vasút 25 éves 
fejlődéséről készült színes fil
met. 

T.immer Jó�sef, a SZOT ti&kára átadja a kitüntetést dr. Csa
nádi György közlekedés- és postaügyi miniszternek 

(MTI Foto: Kovács Sándor felvétele) 

kezendő évek újabb sikereket ,----��---------------------
hoznak a szakszervezeti mun-
kában a vasutas dolgozók és 
az egész társadalom javára, az 
!tgész emberiség érdekében -
:ejezte be beszédét Szabó An

Kitüntetések a jubileumi 
:al főtitkár. 

Ezután G11ócsi Jenó átadta a 
!lZakszervc:ret ajándékát - egv 

központi vezetőségi ülésen 
�24-es gózmozdony modelljét Sza.ksurvezettlnk fetmállásának 
- és a jubileumi ém.léklapo- 115_ �ordulóJa alkalmából a 
Tcat a szakszervezet alapitó „sz.aks7,e,-vezetl mu.nltáért" l<itün
tagjainak, s a megjelen.t t..l<és arany fokozat.át kapl4l<: dr. 
,asutas veteránoknak. Az em- Csanád! Gy� közJeked.é&- és 
:.éklapok átadása után Timmer postaügy:! tnl.nisZoler, Gulyás J4-
József, a SZOT titkára. kö- nos tJ.1J<á', Maorton Gy-örgy, Teme
qzöntötte a 25 éves szabad ju- s1 Béla, !!zllcs Istv"'-, oni.1 Jó
öileumát ünneplő vasutas- zsef, Csiki LaJos. 
iizakszervezetet. A „Szaks-..ezetl munMért" ki-

- A Szakszervezetek Orszá- tüntet.és e:tOst fokozatában része
'tl>S Tanácsának Elnöksége, sült: Kummer István, NSCY TI• 
'nltkársága és az egész magyar bomé, Megyes István. 
szalkszervezeti mozgalom ne- l A szalasunleret emlB<LapJát és 
\'lében forrón üdvözlöm önö- a.JAndékát a 1"övetkező a!ApitO ta-

gok kapták :  Ta:-a� István, B-al
ezer István, Fazekas József, K.áldl 
Ietván, Sáros Jem5, Kiss József, 
Hosszú Ferenc, Pán.ti Béla. clr. 
Stlng1l Kálm&l, Gátal Agoston. 
Varga György, Kócsa Mihály, Ró
zsaivölgyi Béla, dr. Szücs Zol,tán., 
Előd J(n9ef, Kádár Uszló, Bodnár 
Lajos, Müller Dezső, Gál Sándor, 
Gyapru Lajos, Györke Miklós, Na
szádi János, Kazi Ferenc, Sz.n.oha 
Ernő, Vasecz A.n,tal, Pleskó Al
be:rt, Srekely Ign.ác, �pár Sán
dor, KováeG József, Molnár Inwe, 
G;yóc.sl Jen6. 

JÚLIUS 1-TÖL 

Változott a kórházi ápolás időtartama 
Július l-én lép életbe az a 

törvényerejű rendelet, mely 
kimondja, hogy a kórházi ápo
lásra szoruló dolgozót. vala• 
mlnt családtagját, illetve a 
nyugellátásban részesülő sze
mélyt és családUlgját - a be
tegségi biztosítás keretében -
időbeli korlátozás nélkill kell 
díjtalan kórházi ápolásban ré
szesíteni. 

Ez alól kivétel : ha a bizto
sítási jogviszony (munkavi
szony, ipari tanulói tanvi
szony, nyugdíjjogosultság 
megszünése után a 3. és 15. 
nap között kerül sor a család
tagok, nyugdíjasok vagy ta
nulók kórházi ápolására. Ilyen 
esetben a kórházi ápolás leg
feljebb 13 hétig jár, ha az 
utolsó biztosítási jogviszony 
legalább 90 napon át tartott. 

ládtagok és nyugdíjasok, Illet
ve családtagjaik is időbeli kor
látozás nélkül vehessék igény
be a kórházi ápolást. A Té
szükTe biztosftott 90 napi kór
házi ápolás Időtartama a sú
lyosabb betegségek gyógyítá
sára sok esetben rövidnek bi
zonyult. Bár a betegeket a 90 
nap eltelte után Is tovább 
ápolták a kórházban, a túl
ápolás költségeit a betegeknek 
vagy helyettük házastársuk
nak, gyermeküknek, szülőjük
nek, illetve annak kellett mel!
fizetni. aki a beteg eltartására 
kötelezhető volt. 

Apolási költséget 
nem kell fizetni 

Azok a vasutas biztosítottak 
helyett, akik a 1/, szá7,alék 
OTA-honáiárulást megfizet
ték, az ÖT A vállalta a túlápo-

lás költségeit. Azoknak vi
szont, akik nem tagjai ai 
ÖTA-nak, a túlápolás költsé
geinek megfizetése nagy 
anyagi megterhelést jelent. 
Volt ugyan lehetóség a túl
ápolási költség elengedésér, 
az ó esetükben is, azt azonban 
a tanácstól, illetve a társada
lombiztosítási bizottságtól kel
lett kérni. Ez az eljárás a be
tegnek vagy hozzátartozójának 
sok utánjárást, az elengedésre 
i lletékes szerveknek pedig 
többletmunkát okozott. 

A kórházi ápolás idóbeU 
korlátozás nélküli biztosítása, 
azon túl, hogy ezután nem 
kell túlápolási költségeket fi
zetni, egyszerűbbé teszi a kór
házi ápolás igénybevételét is 
mert szükségtelenné válik � 
kórházi utalvány kiállítása, a 
kórházi ápolás időtartamának 
nyilvántartása. 

Dr. Kiss Ferenc 

Nagy előrelépés ez. Hiszen 
a felszabadulás előtt a dolgo
zók egy évi, családUlgjaik pe
dig naptári évenként 42 napig 
reszesülhettek kórházi ápolás- ,-------------------------

ban. A járadékosok, valamint 
ezek családtagjai nem voltak 
jogosultak ingyenes kórházi 
ápolásra. 

Növekedett a kórházi 
ágyak száma 

A felszabadulás után a dol
gozók es családtagjaik kór
házi ápolásának időtartama 
fokozatosan bővült es az ápo
lásra jogosultságot kiterjesz
tették a nyugd1jasokra, Jára
dékosokra, valamint ezek csa
ládtagjaira is. A dolgozók csa
ládtagjai 1947-tóL naptárt 
évenként 60 napi, majd 1952-
töl 90 napi kórházi ápolásra 

Kitüntetések 

váltak 3ogosulttá. Ugyanak-
, kor az egyes különleges beteg

ségek gyógykezelésére (.gyer
mekparalizis, reumás szív
betegség, Little-kór, tbc) hosz
szabb időUlrtamú kól1h.ázi ápo
lás igénybevételét tették lehe
tővé a családtagoknak. A 
nyugdíjasok és járadékosok, 
valamint családtagjaik részé
re először 1950-ben vált lehe
tővé a naptári évenkénti 30 
napi, majd később a 90 napi 
kórházi ápolás. A kórházi 
ápolás időtartamának emelése 
összefügg a kórházi á1111ak szá
mának növekedésével. 1963-
tól ke;,,dve a dolgozók, vala
mint azok a nyugdíjasok, akik 
bányanyu.gbérben vagy egész
ségre ártalmas munkakörben 
eltöltött munkaviszony alap
ján részesültek nyugellátás
ban, időbeli korlátozás nélkül 
vehették igénybe a kórházi 
ápolást. 

1965-től kezdődően a gUmő
kóros betegekről, valamint az 
egyes fertőző- és ragályosbe
tegségben szenvedőkről való 
fokozott gondoskodás érdeké
ben biztosított időbeli lrorlá
tozás nélküli kórházi ápolást 
az állam. 

Ebben az évben értek meg 
a feltételei annak, hogy az ed
dig naptári évenként 90 napi 
kórházi ápolásra jogosult csa-

Kitüntették 
a vasút legjobbjait 

A XX. vasutasnap alkalmá
ból az Utasellátó Keleti pá
lyaudvari éttermében ünnepé
lyes külsőségek között került 
sor a kiváló és érdemes vas
utas kitüntetések átadására. 
Az ünnepségen megjelent dr. 
Csanádi György közlekedés
és postaügyi miniszter, Rödö
n11i Ká,-ol-y miniszterhelyet
tes, a MAV vezérigazgatója, 
Szabó Antal, a szakszervezet 
fótitkára. A MA V vendége
ként részt vett az ünnepsé
gen Sz. V. Hvascsov altábor
nagy és A. Sz. Klom!n vezér
őrnagy, a szovjet hadsereg 
két tábornoka, akik Magyar
ország felszabadításért har
coltak. 

Az ünnepség résztvevőit, a 
megjelent vendégeket Rödönyl 
Károly miniszterhelyettes kö
szöntötte, majd dr. Csanádi 
György közekedés- és posta
ügyi miniszter üdvözölte a ki
tüntetés átadására megjelent 
vasutasokat, s rajtuk keresz
till a MA V valamennyi dol
gozóját. A meleg hangú üd
vözlő szavak után a minisz
ter átnyújtotta a kitüntetése
ket. 

A kitüntetettek egy csoportja 

(MTI Foto: Kovács Sándor felvétele) 

A közlekedés- és postailgyi 
miniszter a XX. vasutasnap 
alkalmából a vasúti közleke
dés érdekében kifejtett ered
ményes és példamutató mun
kájáért KIVALO VASUTAS 
kitüntetésben a következő 
dolgozókat részesítette: 

AranyO&I József mérn. főlnt., 
OPV Prágai U:rernel(eté,i Iroda . 
<lr. Bánhidi A-,,pád főtan., Va&úti 
Tud. Kut. Int. ; Berula Pál mGsz. 
�ügy

Ká 
Vasút.lg. szombath, ;  BQr-

F�vez�. ��- B
f
ii1�ó �� 

re masz. ell., Pft. főn. Klsúj
szálű. ; Berrult Lásúó mérn. tan., 
Bp. Terén>. Pft. főn.; Bal� Mi
hály masz. eli., Vont, Főn. Bp. 
Keleti pu. ; Collogn.At,h Dezs6 
masz. fllelL, Vont. Főn. Celldö
mölk ; Csa!>al István fllell., MAV 
Gépjav. Ozem; Qsajka István fő
tan., Vasútig. Mlskolc; CSóti Ist
ván tan.. 4. s:z.akoszt. ; Dömötör 
JÓ2.Sef f6tn1� Al,lomásflln. Várpa
lota ; Domozy János felügy. Allo
másfőn, Mezlltúr; -e!tető Zoltán 
mém. tan., u. sza.koszt. ; Földi 
István műsz. főell., M\lsz. Kocst
szol,g. Főn. Bp. Nyugat!; Ge.-ge1Y1 
Sándor felvigyázó, l!ls7.akl Pft. 
Főn. Debr. ; Gólya Mihály m\lsz. 
Mint. :tp. Főn. Bp. ; Gál Sándor 
szak1iechn. tan .. Vasútl,g. Miskolc; 
Héja Gyula fMelügy.. Autófuv. 
Főn . ;  Hegedüs D. Sá.ndor mém., 
tan� KPM Közp. Uzemirányitó 
Hiv.; Hidvégi l6tván főell.. Járm\l
jav. U. Miskolc: Holpár Ján.os fel
vtgyázó, Pft. Főn. Sopron.; Hor
váth Gy-örgy ma.sz. flllnt., Táv
közi. és Bizt. Ber. Közp. Flln. ; 
Horváth István főfe!ü.gy .. Gy6r-
5opr.-:tbenif. Vas'1bl.g. Sopr. : dr. 
Hámo,-y Károly orv .. tan., Vasút-
1,r. Pécs; Horváth Antatné Int., 
Pft. Főn. Kecsikemét. rvánYi Ede 
főtan„ Al'omás-flln. Gy&-; Józ«va! 
Tibor Min-t., Vasúti�. Bo. : Kál
mán MUlálv tan„ Fele. Vesútforg. 
Távközl. és Blzt. Ber. Techn.; 
Kiss Emil főfelüs,v.. Allomáscf6n, 
Pápa : Király Lámó flltn,t., U,n,
kez. és Garzd. Hiv.; Körmend1 La
jos tan., VoMlMn. TDoolCJI : Ka1<'
csa1 I,:nác flllnt.. Járm\ljav. U. 
Szfeh<m>. : Kop1árl Károly masz. 
feliigy .. Vont. F6n. Debl'. ; Kovács 
Béla főtan.. Allomásfőn. Debr. ; 
Kovács Zoltán Mint., Allomás!őn. 
Debr. : Kulcsár József m\lsz. fő• 
Int .• :tp. Foo. Debr. ; Kovács Kál
mán fllel-l., Allomásf6n. Rákos; 
Klad<!k János fllell., szertárflln. 
Sztehérv. ; Kiss Antal flleLl.. Allo
másfón. Apc-Za.gyvö.!'.z.án:  Kele
men Arpád mém, Mint .. MAV 
Kltérllgy. 0. Gy0n,gyös; Korányi 
Gyula mérn. főtan. MA V Hldép. 
Főn. :  Kovács Sándor fllell„ Mlsk. 
-Tlsz•I pu . :  Kovács Sándor fll
ln-t_ Ep, F6n, Mlsk. : Kecskeméti 
Ferenc !6tan., Vasút.J.g Szeited; 
Lőrincz Mihály fMelügy,. BVKH : 
La-zánvt Sándor mérn .• tan„ Vas
lltlJ!. Debr. : Lukácsházi lstvánné 
flle!'., Allomás-főn. Dtmall1v. ; Lu
k-ács Gyula mO,::,z. etl .. Rámán Ka
tó Vont. Főn.;  Lantos Józs,,f 
mas :. flllnt., Bp. An..-va'fll'dl Pft. 
F6n. :  Locskal Ferenc fllfel\l,rv .. 
V::ts1lt1g. Szombh. : Lovász IAz.."lt' 
mérn. t�tnt., va�t1t1st. S-z'2-IN!d: 
Motn•r Ernő m0.�7.. :fölnt . . J�rmfl-
1av. tJ, S7.ombh. ,  MM.S Mihály fl!
e:11., Járm\lja.v. U. Szolnok; Mt!-

száros István. fllell., Lanöler ;,4r
müjav. U. ; Melcz.e:r Ferenc eu.., 
Allomásflln. Pécs ; Mud:rl Jáll<l6 se
gé<lell., Allomásflln. Dl6'1gy.
Vasgy.; Majoros lstVán müsz. 
ell. ; Vont. Főn. Szerencs; Mezei 
LaJ<>s ml'.lsz. !llint., Pft. Foo. Kis
lrunh. ; Na.gy András mém. tan.. 
10. sza.koS2t. : Nagy Gyula músz. 
fllin.t., MAV M.agasép, F. ; Ném�tll 
Jenő felvtgy .. Pft. Főn. Szombh.; 
óvári János Fel ügy., ALlomásflln. 
Bp. Keleti ; Orosz Józse!. :telO.gy.,. 
Vasút! Főoozt.ály Titkárság; Pa
tak!alvl László mérn. tan.. MA V 
Terv. Int. ; Págy:I Jánas mém. fő
Int., 9. szakoszt. ;  Patai Andrú 
mérn. főint., 1. szakoszt.; P1n'Lér 
Ernő m\lsz. ell .. Vont. Főn. Nagy• 
kandzsa ; Pongrácz Imre m\lsz. !<'l
eli.. Vont. Főn. Bátaslték: Palla 
Béla te:�.. Allomásfc5n. Bp. 
Nyugati ; Pah<>OSa. Gyula Mell-, 
TFF; Bp.; Pataki Lá&ló m1lf;z.. 
fllell., Vont. Főn. Mlsk.; Pall,& 
Gyula főlnt.. Allomásfőn. Mlsk.
Tlszal J>U. ; Pólik Andrásrlé mi!= 
Lnt.. TBFF. Mlsk.-Tlsz.al pu.; 
R<>sta László mém. tan.. 7. s-z.ek
oszt.; -1 József. el!.. Rálro6I 
Orsz. Olajelooztó Szertárfőn.; 
Rausch János főlnt.. All<>másfőn. 
Nvlre<tyh. ;  Rontó Károly masz. 
el�.. Vont. Flln. S:ooln. : R<>hon'.Vl 
LaJ<l8 nYt18'1. fllfelQgy., S?J<!!!e<I: 
Sáros! Lajos fel ÜlfY •• 7. szaJroszt.: 
Schmidt Károly fMelü,n, .. a. =k
oszt. : Stoos Antal ma.sz. :fOell ... 
Vont. Főn. Veszpr.-kül"6; SlloolaJ 
István en .. jánn\lJav. U. Dk-.!: 
Siska Andris se,ié<lell„ Vont. Főn. 
Nv!reirvh. ;  Szabó László flllnt� 
Alolomásfőn. Záhony; szádóctld 
István fllint.. Vasutasok Sz.aks?,er
vezete Közgazd. Oszt. ; Sz.ajcz Ist
ván mQsz. ell., Vont. Főn. Eger: 
s,én.á<;\ IAsziló m\lsz. fllLnt .• Vont. 
Főn. Kec9k.; Szle:zák I&tván főlnt� 
Anya�azd. éS F.llátásl Ig.: /lzlln}'i 
Lá<zló m�m. f6tan .. 6. iszako<"Zt., 
Takács Lás-z.Jó m(lsz. főlnt„ P!t. 
Főn. Na1ZVkaniz-c::a: K. Tót-h .U�os 
fő!nt .. Al'omástőn. Orosháza: Ul
házl István m(lsz. Mlnt .. Ptt. Flln.. 
,T67E,etv. m,. ,  Ve,,'t!ezl Lámló mt!Tn. 
tan., Va<lltlg. Szombath. :  Var<'& 
n. Gyula fllell.. Járm\ljav. U. 
Debr. : Veréb Ferenc fllell .. MAV 
:tszaJd J.irm(!Jav. U, ; Vél(Vá..'1 An
tal masz. feJUgy .. Vasútig. PécS: 
Varga m. Ferenc ell.. Al�� főn.. Bp. Feren.cv. :  Virúh=•� 
Elemér főtnt„ Allomásfoo. Klskő
rö&; <lr. vajda György orv. i,,n. 

MAV Kórház Bp. ; Van!& WhálY 
��

sz
z1k��-Gy�� �6'.'.· = 

Pécs; Ulvlczkl Ján,os m(lsz. fel
Ogy ., 2. szakos:zt. ; György J-1 
náM'észJegvezet<'I, Ozdl Kohás-u11 
Uremek: Jeromin Anatol!j Ale
xandrovlcs Szovjet Su!llit� 
OS:zt. : Vass Pál alez,,ed.,.. '9!>
VKSZV: Turóczi Agosbon főelő
adó. Küllrer. Mlnisz-térlum ; csaj
ka Gvula a1,ezredes. Belücrvmtntsz
tértum : Vlncr..e Pál alezttde•. Be!• 
Ui,ymlnisztért'Uffl : Gr!e<>r11 I�lf� vlcs Bogdonovics, CCCP Lwow• 
Vasútig. : Io.szlf Tdoozejev\cs Mtn"O
nvuk, CCCP Uzsgoro<ll Al!gAz,l(A• 
tósá�: L.•dlstlauw Fark.as. cana 
All<>m>lsfll.n. :  Lad!S'zlauw K.ankA 
fö-n<'m.. sturovó AJTomá.sfőn. � 
Emil C:-ub„Lan&kv vámhi.v. -pa.a. 

raneqn,ok, Stnrovó All • dT. f;tAnd'l 
Ján()6 ezredes. Re1novm1n;1�• 
r!nm : dr. Crere B& főtan., K/lZh 
Múzeum. 
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A félévi mérleg: A nena§ethö§i 

hö§lekedéspolitiha elnaéleti A vasúttal sze111ben 
támasztott �zállítási 

igényeket ne111 tudtuk 
kielégíteni 

, 

es gyakorlati problénaái 
Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter 

előadása a Magyar Tudományos Akadémián 

székfoglaló 

Dr. Csanádi Györqy közle- nikai forradalom korában, a zött említette az önműködő 
kedés- és postaügyi miniszter nemzetek közötti gazdasági vasúti kocsikapcsoló keszülék 
július l-én A nemzetközi köz- kooperáció eg1Jre inkább gaz- bevezetését. A Szovjetunióban, 
lekedéspolitika elméleti és dasági integrációvá válik. Ez a az USA-ban. Japánban, Kiná
gyakorlati problémái címmel folyamat ma a tőkés és a szo- ban és Koreában már a múlté 
székfoglaló előadást tartott a cialista világban egyaránt ér- a vasúti járművek kézi kap
Magyar Tudományos Akadé- vényesül. Mint azonban általá- csalásának ves7élyes munkája. 

Lindner József vezériga·zgató-he/yeftes nyí latkozata 
A vasút jelenleg nehéz hely

zetben van. Napról napra nő
nek a szállítási igények, s az 
ár elvonulásával egyre több 
építőanyagot kell továbbítani 
az árvízsújtotta területekre 
is. Ezeknek a feladatoknak az 
elvégzése csak nagyon fegyel-

mezett, rendszerezett s terv
szerű munkával lehetséges. A 
vasút jelenlegi helyzetéről, az 
elkövetkező idők feladatáról 
Lindner József vezérigazgató
helyettestől kértünk nyilatko
zatot, aki lapunk munkatársá
nak a következőket mondta: 

Nem használtuk ki a lehetőségeket 

nünk - s ehhez kérjük a gaz- mián. Bevezetőjében arról ban a társadalmi-gazdasági Európa e tekintetben elma
dasági és mozgalmi vezetők beszélt, hogy napjainkban az fejlődés minden vonatkozásá- radt a fejlődéstől. Kontinen
segítségét is -, hogy a megle- emberiség utazási igénye az ban, itt is előnyben vagyunk sünkön jelenleg mintegy 2 
vő anyagi erőnk birtokában a emelkedő életszínvonallal és a kapitalista országokkal millió vasúti jMművet kap
lehető leghelyesebb ösztönzési a hétvégi pihenő idő növeke- szemben. A szocialista integ- csalnak kézi eTóvel. Ez ma 
formát találjuk meg, vagyis a désével gyorsabb mint az áru- ráció révén teljes mértékben még fékje a vasút automatizá
munkaverseny-feltételek, pré- szállítási igények növekedése. kihasználhatjuk a szocialista lásának. Pedig bevezetésével 
miumfeltételek valóban ser- Az is megfigyelhető, hogy tulajdonviszonyokból. a terv- egyedül a rendezópályaudva
kentsék a szállitási munkát. minden ország közlekedéspo- gazdálkodásból. az erők nagy- rok kapacitásában közel 10 
Speciális feladatok esetében litikája fokozott figyelmet for- arányú koncentrációjából százalékos növekedés érhető 

Az I-V. havi végleges, 
valamint a június havi előze
tes áruszállítási adatok sze
rint az első félévben a MA V 
54 millió 497 ezer tonna árut 
szállított el. A bázisértéket 3,2 
százalékkal, a tonnában kife
;ezett tervét pedig 2,5 száza
lékkal teljesítette túl. Még 
kedvezőbb a helyzet a fizető 
áruk vonatkozásában, ahol a 
bázishoz képest 3,9, a tervhez 
képest pedig 3 százalékos fel
futás tapasztalható. Az áru
tonnakilométer tervünket a 
bázishoz viszonyítva 104,5, a 
tervhez viszonyítva pedig 104,2 
százalékra teljesítettük. A fu
vardíjbevételünk is csaknem 
100 millió forinttal több az 
előirányzatnál. Ha csak a szá
mokat nézzük, akkor úgy tű
nik, minden a legnagyobb 
rendben van. A körülmények 
azonban másról tanúskodnak. 
Figyelembe véve az első fél
évi szál!ítási lehetőségeket, bár 
tevékenységünket számtalan, 
részünkre kedvezőtlen tényező 
befolyásol;a, munkánkkal 
nem lehetünk elégedettek. Ezt 
a megállapítást támasztja alá 
az a tény is, hogy a népgazda
ság által a vasúttal szemben 
támasztott szállítási igényeket 
nem tudtuk kielégíteni, s így 
a terven felül jelentkező, szál
lítással járó kedvező pénzügyi 
lehetőségeket sem tudtuk rea
lizálni. Nem valami kedvező 
a helyzet a személyszállításnál 
sem. Az év első felében 194 
millió 397 ezer utast szállítot
tunk el, s ez a bázishoz viszo -
nyitva 4 millió 507 ezerrel, a 
tervhez viszonyítva pedig 2 
millió 203 ezerrel kevesebb. 
Utasszállítási tervünket csak 
98,9 százalékra teljesítettük. 
Meg kell említenem azonban 
azt is, hogy az utasforgalom 
csökkenésénél szerepet játszott 
az a sajnálatos körülmény: 
miszerint a hivatásforgawm
ban közlekedő vonatoknál a 

;egyvizsgálók hiánya miatt na
gyon sokan jegy nélkül utaz
nak, s ezek sem a statisztiká
ban, sem a bevételnél nem 
szerepelnek. Véleményem sze
rint most is elszállítottunk 
annyi utast, mint az elmúlt év 
hasonló időszakában, de a lét
számhiány ilyen sajnálatos 
körülményeket produkált. 

Sok a géprevárás 

- Hogyan értékeli a vezér
igazgató-helyettes elvtárs a 
vasútüzem munkáját? 

- Június hónapban a vas
úti teherszállítással összefüg
gö üzemi munkát, az igénye
ket egyáltalán k.i nem elégítő 
el.egymoz,gás és elegyfeldolgo
� jellemezte. A nem megfe
leló munka egyenes követk.ez
ményeként a hónap második 
� harmadik dekádjában any-
1111ira lelassult a vasúti áru
:lZá!lítási munka és olyan kri
tikus helyzet alaJ<ult ki, ami 
majdnem a szá!litás teljes 
megmerevedéséhez vezetett. 
Nőtt a tehervonati gépre várá
sok száma, ami 172 százalék
kal haladta meg az előző havi, 
a májusi gépre várást. Véle
ményem szerint a baj ott van, 
hogy a meglevő kapacitást 
nem tudjuk kihasználni. Ezt 
bi:ronyítja a következő adat is: 
a tehervonati nagy Diesel- és 
elektromos mozdonyok napi 
futása 37 kilométerrel volt 
kevesebb, mint a megelőző év 
azonos idósza.kában. úgy vél-
5ük, hogy a nagy Diesel- és 
t'!ektromos mozdonyoknál 

élni kell a célprémiumok ki- dit a nemzetközi személy- és származó lehetőségeinket. el. 
nem kielégítő az üzemkész- túz.ésének lehetőségével is. áruszállítást szolgáló létesít- Ami az európai szocialista 7 

· N · •u_, h"baszá mények, berendezések és a országokat illeti. a KGST bi- Európában a mintegy 2 mi,-seg. agy a JaVh4ó>.1 , - Azon kell dolgoznunk, hogy 
i·a·rmu·park fei"lesztése·re. Alta- 1 t· k"" l k dé . liárd dollár értékű munka első 

zalék. Pontosabb és lelkiisme- mielőbb normalizálódjon a zonyos a apve O oz e e si 
fázisa 1976-1918 között esedé-

retesebb javitásra van szük- helyzet, hogy csökkenjenek a lános a törekvés, hogy a vas- kérdésekkel már régóta foglal-
kes. Ekkor kell a nemzetközi , szállítási panaszok, hiszen a úti, közúti, légi és vízijármú- kozik. A Közlekedési Allandó 
f 1 b k "" 1 k d

' 
k . seg. vek a belföldi igények kielé- Bizottság 12 éves tevékenysé- orga om an oz e e O ocs,-

A f ztató á lal ,_,. további munkánk sikerétől gítése mellett _ kívánt meny- gének i"elentós eredménye az kat felszerelni A MAV-nak - uvaro v 1 a....... f · é · é „ k ·1 az első fázisban 35-40 ezer 
mennyiben segítették, Illetve ügg az ez VI nyeres gun , 1 - nyiségben akadálytalanul OPW szervezet, amelynek kocsit kell önműködő kapcsoló 
hátráltatták a vasút munká- letve az ez évi munka után közlekedhessenek más orszá- létrehozása számottevő szál- készülékkel ellát1li. 
ját? adható nyereség - fejezte be gok területén is. lításkapacitás-növekedést 

nyilatkozatát Li1Ulner József A közlekedési szakemberek- eredményezett. A másik nagy feladat „ 

- A kirakatlan teherkocsik vezérigazgató-helyettes. nek azt is tisztán kell látniuk Az elkövetkezendr, évek fel- konténeres szállitás kiszélesí-
átlagos napi maradványa jó- - hangsúlyozta a miniszter adatairól szólva dr Csanádi tése, amely a közlekedés mel-
részt a fogadó vállalatok nem Szerényi József -, hogy a tudományos tech- György a legjelentősebbek kö- lett az ipar, a külkereskede-
megfeleló - népgazdasági ér- lem és más szektorok bevoná-
dekeket nélkülöző - maga- .-------------------------------------------, sát is igényli. A KGST-álla-
tartá:sa miatt a tavaly júniusi mok nagy figyelmet fordita-
maradványho-.z képest 698 ko- 100 kilométeres sebességgel: nak a konténeres szállitás 
csival eme1'kedett, tehát nőtt a koordinált fejlesztésére. A kül-
kirakatlan kocsik napi meny- kereskedelmi szállításokhoz 
nyisége. őszintén meg keU ,,, 

M·1skolclo' 1 Za' ho1ry·1g már kialakították a legalkal-
azonban mondani azt is, hogy masabb konténer-típusokat. 
hibát követett el a vasút is, Ennek alapján több országban, 
mert az árukezelési helyek.et 

lk • • • 

köztük hazánkban is, megkez-
és iparvágányokat többször a nemze OZI expressz dódött a nagybefogadóképes� 
kellett volna naponta kiszol- ségű, korszerű konténerek 
gálni. 

villamosmozdonyán 
gy

!�::�ig szerzett tapaszta-
Fokozni az anyagi 

ösztönzést 

- Milyen intézkedések se
gítik az elkövetkező idők mun
káját? 

- A vasútnak a többlet
szállításokra fel kell készül
ni. Meg kell gyorsítani az 
elegymozgást, s különösen a 
budapesti nagy pályaudvaro
kon el kell érni azt, hogy a 
napi 12 ezer kocsiérikezés he
lyett 14-14 500 kocsi érkezzen, 
illetve, hogy a napi 12-12 500 
kirakás helyett 14-14 500 ko
csit rakjanak ki. Ennek érde
kében intézk.edtünk, hogy az 
iparvágányokról ruiponta 
többször húzzák ki a kocsikat, 
illetve naponta többsz&r állít
sák ki az árut. A fuvarozta
tókkal a jó kapcsolatot úgy 
kell értielmezni, hogy ebben a 
munkánkban az AKOV is 
támogasson bennünket, illetve 
a fuvaroztatók, hiszen az áruk 
el- és felfuvaro-zását nagyrészt 
az AKOV végzi. El k.ell érni, 
hogy a fővonalakon 11 teher
vonatoknak mintegy 75 száza
léka operatív beavatkozás nél
kül, szinte önműködő irányí
tással, a számára kijelölt 
eleggyel az el&re 11W?ghatáro
zott menetrendben közleked
jék. A villamos- és Di esel-moz
donyok üzemkészségét a teljes 
átlagnak legalább 80 százalé
kánál bi1itosítani kell. Ennek 
érdekében a 44 órás munkahe
tet a helyzet normalizálásáig 
- átmenetileg - fél kell 
függeszteni és túlórázta tni kell 
mindazokon a swlgálati he
lyelren, ahol az ü�mkészsé� 
növelése ezt megkívánja. El 
kell érnünk azt, hogy az építé
si tevékenység csaJk az olkvet
lenül szükséges mértékben za
varja a forgalmat. Ezért a bu
dapest-szolnok-záhonyl vo
nalra négy a budapest-mis
kolc:i vonaÍra kettő, a buda
pest-srobi, a budapest-he
gyeshalmi és a szajol-lökös
házi vonalakra egy-egy vá
gányzár en�délyezhetó na
ponta. Az építő és fenntartó 
szakszolgálatoknak tevékeny
ségük koncentrálásával, koor
dinált és munkaszüneti napo
kon végzett munkáltatással a 
közlekedési zavardkat csök
kenteniük kell. A biztonság 
követelményét az építési és 
fenntartási munkák során Is 
mindenekelőtt ki kell elégíte
ni, a távközlési és biztosítóbe
rende-zési szakszolgálat vo
natkozásában is. Minden 
erőnkkel arTa kell töreke<l-

Miskolc Tiszai pályaudvar, 
10 óra 30 perc. A levegő pá
rás, sűrűn szitál az eső. A 

pályaudvar harmadik vágánya 
11W!llett Fekete László moz
donyvezetővel és Temesvári 
A1Ulrással, a miskolci igazga
tóság vasútüzem-biztonsági 
osztályának munkatársával tü
relmetlenül nézegetjük az 
óránkat, amikor végre meg
szólal a hangosbemondó: 
.,Nemzetközi expreszvonat ér
kezik Torinó, Róma, Belgrá
don át Budapest /elöl a har
madik vágányra. A vonat to
vábbindul 10 óra 35 perckor 
Záhonyon keresztül Moszkvá
ba. Belföldi utazásra nem ve
hető igénybe ... " 

Nincs sok Idő. A mozdony
vezetők itt váltják egymást. 
Ot perc alatt kell átvenni a 
gépet, aláírni a hivatalos pa
pírokat, kicserélni a kilomé
teróra szalagját és átolvasni 
a frissen kapott írásbeli ren
delkezést. 

Megszólal az éberségi 
berendezés 

Telepovszky József vonat
vezető az óráját nézi. Minden 
rendben. A váltás megtörtént. 
Már csak az Indításra várunk. 
:e& pontosan 10 óra 35 perckor 
a forgalmi szolgálat.tevő indl
tótárcsája a magasba lendül 

A 3000 lóerős sziliciumos 
villanymozdony másodpercek 
alatt felgyorsul. A hósszan kí
gyózó szerelvény kényelmes 
fülkéiben gondtalanul pihenő 
utasok százai ... Hosszú az út 
Tórtnótól Moszkváig. Fekete 
László mozdonyvezető a pályát 
figyeli. Négyen ülünk a gép 
kényelmes bőrszékein. A ve
zetőfülke vibráló műszerfalá
val úrkabinhoz hasonlít. A 
motorok tompa zúgásán kívül 
csak a személyzet tömör, ha
tározott párbeszédét hallani: 

- Szabad a bejárati 1elzó 
zölddel ... - mondja a vonat
vezető. 

- Zölddel szabad ... - Is
métli Fekete László. 

A fényjelzők színes lencséi 
már 500 méterről jól láthatók. 
A sebességmérő óra 80 kilo
métert mutat, de máris 40 ki
lométerrel kell csökkenteni a 
tempót, mert Felsőzsolca előtt 
pályamunkásolc dolgoznak. 

11:lesen harsan a jelzókűrt. 
A munka alatt álló pályasza
kaszon csökkentett sebességgel 
haladunk át, majd néhány 

perc múlva a kilométeróra 
mutatója megáll a bűvös szá
zason. Csattognak a kerekek, 
ringatózva imbolyog a rohanó 
mozdony. 

Fekete László egyik keze a 
fokozatkapcsolón, a másik a 

fékezőkapcsoló fogantyúján. 
Arcán feszült figyelem. Tuda
tában, idegszálaiban a meg
fontoltság és felelősségérzet. 
Reflexei minden pillanatban 
döntésre, cselekvésre készek. 
Biztat, hogy kérdezzek bátran, 
amit nem értek majd megma
gyarázza. 

A kérdezgetésre azonban 
nincs idő. A fényjelzők gyor
san követik egymást, megfi
gyelésük pedig életfontosságú, 
hiszen a színképeknek jelen
tésük van. 

- Záhonyban több időnk 
lesz. Ott majd nyugodtabban 
lehet beszélgetni - szólt mo
solyogva, de máris cselekednie 
kell, mert meg.szólalt a riasz
tócsengő. 

- Az éberségi berendezés 
működött - magyarázza kí
sérőnk, Temesvári András. -
Ha a mozdonyvezető 1600 mé
terenként nem működteti a 
berendezés pedálját és a csen
gő iel-ésére sem reagál, akkor 
a berendezés automatikusan 
megállítja a vonatot. Azért 
van erre szükség, hogy ha a 
vezető véletlenül elaludna, 
vagy rosszal lenne, akkor sem 
történjen tragédia. 

Havonta 
8000 kilométer 

Már átrobogtunk a Hernád 
hídján és Taktaharkány teher
vonatokkal zsúfolt állomását 
is magunk mögött hagytuk. A 

pályáról riadt madarak röp
pennek fel, igyekeznek mene
külni a roha'llé gép elől. Né
hány azonban a szélvédóüveg
nek csapódik és tehetetlenül 
hull a földre. Taktaszada ál
lomáson aluljárót építenek. 
1500 méterrel előtte megkezd
jük a fékezést. Csak húsz ki
lométeres sebességgel hala
dunk tovább. Addig sikerül 
megtudni, hogy Fekete László 
a miskolci vontatási főnökség 
November 7 szocialista brigád 
tagja, akik tizenkilencen a 

gyors-személyfordában teljesí
tenek szolgálatot. 1962. óta 
vezet villamosmozdonyt, nagy 
gyakorlattal rendelkező. kiváló 
dolgozó. Tizenkilenc napon
ként kerül rá a sor, hogy a 
moszkva-torlnól expreszt 

Miskolctól Záhonyig, majd 
délután 18 óra 25 perckor a 
Moszkvábol érkező szerelvényt 
Budapestig továbbítsa. 

Egy szolgálat alatt 500 kilo
métert utazik. Havonta 8000 
kilométert tesz meg a V-43 
-1054-es számú mozdonyával. 
A mozdonyvezetés teljes em
bert kíván. Amikor átveszi a 
,,parancsnokságot" a 3000 ló
erős mozdony vezetőállásában, 
attól a perctől kezdve nem 
gondolhat másra, csak a vil
logó jelzőkre, az utasok és a 
gép biztonságára. 

Izgalmas percek 
a cél előtt 

11 óra 15 perc. Athaladunk 
a Tisza hídján. Utunkat Sza
bolcs-Szatmár megyében foly
tatjuk tovább. Körülöttünk, 
ameddig a szem ellát a Tisza 
árterülete. Mintegy hat kilo
méter szélességben csak vizet 
látni. Szerencsére ezen a vo
nalon a vasúti töltést nem 
rongálta meg az ár. 

Az Eszaki Kitérő előtt a jel
zőn villogó sárga fény, A kö
vetkező jelzőhöz csak 40 kilo
méteres sebességgel érkezhe
tünk, mert kitérőben fogunk 
továbbhaladni. 

Nyírbogdánynál már ismét 
ruigy sebességgel haladunk. A 
közúti átjárók fénysorompói 
előtt autók sora váTakozik. 
Sajnos néhány kerékpárosnak 
hiába szól a jelzőkűrt. Még 
átbukdácsolnak előttünk a vá
gányokon. Nagy könnyelműség 
és felelőtlenség ez. 

Néhány állomás eló!Jt a ké
sőn kezelt jelzők okoznak iz
galmat. Már fékezünk, amikor 
a vörös fény zöldre változik ... 
Ezzel Is értékes másodperce
ket veszítünk. Fényeslitkénél 
Ismét csökkenteni kell a se
bességet. A jelzőkön sárga fé
nyek. Előttünk az 1702-es szá
mú gyorsvonat halad. !Moeg kell 
állnunk, amíg kihalad a tér
közból. 12 óra 15 perckor In
dulunk tovább. Két percet ve
szítettünk a kényszerplhenó
vel, de már nincs messze Zá
hony. 

12 óra 25 perc. Megérkez
tünk. A vonatvezető a menet
levélre bejegyzi az Időpontot. 

Fekete László mozdonyve
zető mosolyogva fordul felém: 

- Most már nyugodtan 
kérdezhet. Megcsinálhatjuk a 
riportot ... 

Kaszala Sándor 

latok alapján kikristályoso-, 
dott a KGST-tagállamok érde
keltségi köre és számos fon
tos témát sikerült egyeztetni, 
s jílvasolni a komplex integrá
ciós programba való felvétel
re. A közlekedési integrációs 
programtervezet kidolgoz.�
sánál abból indultak ki, hogy 
mindenekelőtt a már meglevő 
szervezetek bővítését, tovább� 
fejlesztését kell célul kitűzni. 

A szocialista nemzetközi 
munkamegosztás és kooperá
ció - a közlekedés területén 
is - szervesesn beilleszkedik 
az egész világon fejlődő mun
kamegosztás és kooperáció fo-, 
lyamatába és erősíti a két vi
lágrendszer béké� egymás 
mellett élésének gazdasági 
alapjait. 

Az új magyar közlekedéspo
li tikaí koncepció, amelyn� 
alapján közlekedésünk fejlesz
tésén napjainkban dolgozunk, 
a Magyar Népköztársaság ré
széről szélesebb alapokat te-
remt a nemzetközi kapcsola
tok további bővítéséhez, az 
európai országok közötti gaz
dasági és politikai közeledés 
megteremtéséhez - mondotta 
befejezésül dr. Csanádi 
György. 

Nagyobb 

f elelösséggel ..• 
A közelmúltban Tura állo

máson a 314 sz. vonatból há
rom darab eternitcsövet rak• 
tak ki. Nem volt aki átvegye 
az árut. A kezelő és a kirakó 
kiabáltak előre. A forgalmi 
szolgálattevő nem figyelt, 
nem nézett hátra, de közben 
menesztette a vonatot. A ke-
zelő leintette azt. Mire a for
galmi szolgálattevő kiabálni 
kezdett és azt mondta, hogy 
ha nem volt, aki átvegye az 
árut, akkor vitték volna el 
Hatvanba. 

A forgalmi szolgálattevőnek 
nem volt igaza. Először azért, 
mert nem nézett hátra és me
nesztette a vonatot, másodszor 
azért, mert nem várta meg a 
téren a vonat teljes klhala
dását, harmadszor pedig azért, 
mert az árut nem Hatvan
ban várták, han<>m Turán. 

Szücs Ferenc 
Hatvan 
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�ZEGED TÉRSÉGÉBEN 

A társadalmi munkásokat 

központilag irá11yítják 

a helyszínre 
A szakszervez�t segítségéről nyilatkozik a területi bizottsag képviselője 

Lapunkban legutóbb beszá- kitelepítettek sem Hódmező- - A segélyek szétosztásán m_
�

lt
k
unk_ arról a nagyarányú vásárhelyen, sem Szentesen kívül melyek most a legfonve e ezesi munkáról és az az- sem más befogadó helységber: tosabb feladatok? zal kapcsolatos forgalomszer- nem szenvedtek hiányt semvezési feladatról, amelyet a miben sem _ a károk tény- A rakodásokhoz szükséges 

sz�gedi igazgatóság dolgozói leges ismeretében most kioszt- gépkocsik többségét igénybe 
haJtottak végre május 18-tól juk a fel nem használt össze- vették az árvízi védekezésnél 
július első napjaiig a Tisza, a get. Hangsúlyozom, hogy a ki- Ezért a vasúti kocsik százai 
Maros, és a Körösök vidékén. telepített családokkal történt vesztegelnek kirakatlanul az 
Cikkünk befejező részében személyes beszélgetések nyo- állomásokon. Nagyon sok a 
utaltunk a szakszervezet és mán, velük teljes egyetértés- tennivaló a forgalmi, a vonta
egész társadalmunk segítő- ben határoztunk igy. A fizeté- tásl és a többi szakszolgálat
készségére, amely lépten-nyo- seket, nyugdíjakat természete- nál, hogy változtatni lehessen 
mon megnyilvánul az árvízká- sen a kitelepítés helyére irá- minél előbb ezen a helyzeteil, 
rosultak iránt. nyitottuk, annak idején, hogy De ilyen körülmények között 

késedelem nélkül kézhez kap- is részt vállalnak a szolgálati 
hassáfc. Amig a visszatelepítés helyek dolgozói a károsultak 
meg nem történt, intézménye- házának újjáépítésében, amint 
sen gondoskodtunk arról is, azt a már beérkezett jelentke-

.ÓReratív oizottsög 
alakult 

Mo•t _0•1 A segíto"ke'szse'g• hogy az otthon maradt, szol- zések tanúsítják. A felaján
• �. . w ·•·t k , lott munkák szervezését a te-

ro"l ny•lAtkozi'k Gftzs' LaJ'os, A ga,,.. tt at vagy arvizvédelmi ül' t· b
' 

• w � • w f l d t k t • • f , r k 
r e 1 1zottsag az igazgató-

szakszervezet területi bizottsá- h
e a. a u a vegzo er ia pi- sággal együtt megkezdte. Al

gának szervező titkára. en�á 
óráikban autóbusszal láspontunk az, hogy ahol he-

- Bár az árvízzel folytatott meg togathassák családjukat. lyi dolgozót ért árvízkár -
küzdelem területünkön sike- A 

;
asut

�
s?k, mozgalmi szer- például Makón -, ott a hely

resen végződött és viszonylag ve ' a tiviSták munkájáról reállításhoz minden további 
kevés vasutas csa!a'd ka'roso- mindennél többet mond az a · té k dé 'lk l á tény, hogy a sok ezer embert m z e s ne ü hozz lehet 
dott - mondotta Gazsi. Lajos alig néhány óra alatt sikerült kezdeni, a rendelkezésre álló 
- a szegedi igazgatóságnál • lehetőségek és társadalmi erők 

operatív bizottságot alakítot- tervszeruen, zökkenőmentesen felhasználásával. A távolabbi elszállítani a ki- és visszatunk az ár- és belvízkárok telepítő szerelvénye'kkel. Az szolgálati helyek által fela;án-
felmérésére, valamint a segé- eredményes árvízi védekezés lott társadalmi munkát azon

lyezés gyors, hatékony meg- ban - az igények figyelembe
szervezésére. A bizottság mun- k

tán 
f 

fell�ogózott állomása- vételével - központilag kell 
káját dr. Dáni Mihál11, az l. on ogad attuk a hazatérő- irányítanunk. Vésztő vontatási 
osztály vezetője irányította, s ke

itakó és Makó-Újváros állo- főnöksége például írásban je
szakszervezetünket én képvi- máson a legnagyobb veszély lezte, kogy huszonöt dolgozó
seltem. A Magyar Vasutasban idején Acsai Mihály, a területi juk - név és szakképzettség 
megjelent beszámoló is érzé- bizottság titkára személyesen szerint felsorolva - kész 3-3 
keltette, hogyan növekedett vett részt a feladatok szerve- napot dolgozni az árvízsújtott 
nálunk az árvízzel veszélyez- zésében, Major József és területen. Várjuk a további 
tetett terület. Mi a növeke- Kaczkó Mihály állomásfőnö- felajánlásokat, s gondosko
déssel párhuzamosan bővitet- kök kimagasló érdemeket sze- dunk az így bejelentett társa-
tük a bizottságot, vagyis k dalmi munkaerők tervszerű 

„ bb ' . . bb k b rezte ' 1h ál . . 'l, h lt u!a es �Ja _szi: em ere�, _ Miben tudott még 3 fe aszn asaro össze ango 
t�rsadalmi �ktívist'!'k be,vona- MAV, illetve a szakszervezet irányításáról - fejezte be tá
saval 2-3,fos 17:���ottsagokat ..a-vasutas aaládokon segíte- jékoztatását Gazsi Lajos. 
hoztunk lét.re, küZönben nem ni.,. 

Válasz a MÁV 1969/70. évi 
kollektív szerződését módosító 

függelék vitájában elhangzott javaslatokra 
Javasolták, hogy a juta

lomszabadságra jogosultak 
körét a 36. §. 1. bekezdésé
nek kiegészítésével a „Ki
váló Parancsnok" (munkás
őr), .,Kiváló Munkásőr", a 
,.Közlekedés Kiváló Dolga• 
zója", a „Felszabadulási Ju
bileumi Emlékérem" kitün
ietés tulajdonosaira is ter• 
jesszék ki. 

V ALASZ: Az 1968. évi 
január hó l-én életbe lé
pett új Munka Tö-rvénv• 
könyve 42. §-ának 3. bekez
dése lehetőségként biztosít• 
ja a vállalatok, ígu az Ál
lamvasutak .-észére is azt a 

jogat, hor111 a kiváló mun
kát végzó és példamutató 
magatartást tanúsító dol· 
gozók részére az évi rendes 
szabadságon felül jutalom
szabadságot adjanak. Sem a 
Munka Törvénykönyve, sem 
annak végrehajtási rendele
te, illetve egyéb központi 
jogszabály nem határozza 
meg a jutalom.szabadságra 
igényt adó jogcímek.et. A 
Munka Törvénykönyve vég
rehajtási uta.sítása (Mt. V. 
54. §.) csupán arra utal, 
hogy jutalomsza.badsáa évi 
12 munkanapnál hosszabb 
nem lehet. 

A Munka Törvénykönu
t,ének, illetve végrehajtá· 
si rendeletének azonban két 
kcm.krét rendelkezése van: 
a jutalomszabadság az ab· 
ban részesített dolgozót évi 
rendes szabadságán felül 
illeti meg, azt nem korlá· 
tozza az évi rendes szabad• 
ságának 24 munkanapban 
maximált kerete sem, to
vábbá az, hogu a jutalom
szabadság éVi kerete dol
gozónk.ént a 12 munkana• 
Pot nem haladhatja meg. 

A központi jogszabál11 a 
Kollektív Szerződ.és kereté
be utalták a jutalom.sza
badságra igényt adó jogc:f-

mek meghatározását. Az 
1968. évre kötött Kollektív 
Szerződés 36. §-ában a kér
dés két részre lett bontva. 
A 36. § 1. bekezdése tétele
sen sorolja fel a jutalom• 
szabadságra igényt adó ;og
cimeket. !gy 10 munkana
pot kell adni annak, aki 

kormánykitüntetésben, 
vagy 50 éves munkaviszonva 
alapján ;ubileumi juta• 
lomban részesült, 6 mun• 
kanapot kell adni annak, 
aki Kiváló-. vagy trdemes 
Vasutas, továbbá Kiváló 
Feltaláló, Kiváló ú jít6, 
Honvédelmi f:rdemérem, 
Szakszervezeti Munkáért 
kitüntetésben, vagy 40 ét,es 
munkamszonya alapján 
jubileumi jutalomban ré· 
szesült, 3 munkanapot kell 
adni annak, aki Kiváló 
Dolgozó. KISZ trdemérem 
kitüntetést kapott, továbbá 
aki a Szckma Ifjú Mestere 
a.ranyfokozatát, a Ki.váló 
Ifjú Mérnök, va1111 a Kiváló 
Ifjú Technil,us címet el
nverte, vagy 25 éves mm1-
kaviszonua ala11ján 1ubi
lM,mi :iutaumiban része
sü!t. 

Ez a kategorizálás sú• 
lyozva hozza a jogcímeket. 
Az a tény pedig, hogu Kol• 
lektiv Szerződés meghatá
rozza adott esetre vonatko• 
zó ;utalomszabadsáa mér
tékét, egyben azt is jelenti, 
hogy a dolgozó részére a 
jogcím szerint járó juta-
lomszabadságot minden 
egyéb körülményre tekin• 
tet nélkül biztosí.ta11i ke'l. 
Nem hivatkozhat tehát pél
dául egu kormánykitünte
tésben részesült c1,olgoz6 
esetében a gazdasági veze
tó arra, hogy az e címen 
járó 10 nap jutalomszab11d
ságot pl: létszámhiány 
miatt kiadni nem tudja. 

számú tvr. rendeletével 
alapította, lgy mint az El
nöki Tanács által adomá. 
nyozott kormánykitüntetés 
jogeímet ad a kitüntett dol. 
gozó részéf'e 10 nap juta,. 
tomszabadság igénybe tié• 
telére. Ebben a vonatkozás. 
ban egyébként felmerült 
kételyek eloszlatása é.-de
kében a MAV Hivatalos 
Lap 1970. évi 13. számábtHI 
105 955/1970. l. D. szám 
alatt azonos értelmií utas!. 
tás is mepjelent. A 36. §. 1, 
bekezdésének további ki• 
egészítésére nem volt lehe
tőség. A jutalomszabadiáa 
adományozásánál urn,anii 
gondosan ügyelni kell arr11 
is, h-Ogy azzal ne növeked
jenek a szabadsáa 1dadásá
ból a dolqozók többséaére 
hárul6 el nem kerülhetó 
terhek. Több esetben vi
tattá.k. hO{lu <' .,Szakszerve
zeti Mttnkáiirt" kitüntetés
ben részesült do1.qozókat 11 
Teitilntetés melyik fokozat11 
után meti meg a ,i1J,talom
szabadság. A kialakult ál
láspont szerint a „SzaJe.
s.z<'T?Jezet; Munká.ért" adott 
je1vénv. illeti·e oklevél ki• 
tüntetés .,.�etén ,; nap juta
lomszabadság jár. 

JAVASLAT: A 36, §, %. 
bekezdésében meghatáro
zott jutalomszabadság ke
ret� kétszeresére emeljék 
fel. 

győ�tf!:k volna a fel�datokat! .:._ Igyekeztünlk a károsult, 
Kovács József 

ef!.yido_be;i Szegede'!' e_s Makó illetve kitelepített családok ---------------------------, 
korny_ek!n, Csongrád e� Szen- gyermekeit elhelyezni a gyerte� vi�ekén, meg Békescsaba, meknevelő intézetekben. Az Deva�anya! Sz_eghalom, Sar- igény azonban kisebb mértékad tersegeben is. kú volt, mint ahogyan azt 

A 36. §. 1. bekezdésében 
meghatározott ún. jogcí-
11ies juúilomszaba.dsáq 
bizto.'1!tása a szolgálati fő• 
1Wk:Jégekre már egymagá
ban is rendkívüli terhet je• 
lent. Csak a „Kivd16 Dol

gozó'' kitüntetésben része
sült dolgozók tutalomsm
badsága m.eghaladja az ém 
40 OOO munkanapot. Ez volt 
tehát az oka. annak, hogy a 
Kollektív Szerződés terve
zetének vitája során java
solt újabb jogc:fmek Tcö21i.l 
csak a szinte általános 
igénynek megfelelóen a 
,.Kiváló Parancsnok" (mun
kásőr), .,Kiváló Munkásőr" 
kitüntetésekkel egészülhl'
tett ki a Kollektív Szerző
dés 36. §-ának 1/b. pontja. 

VÁLASZ: a Kollektí-o 
Szerzódés 36. §. 2. bekez
dése lehetővé teszi, hogy az 
1. bekezdésben meghatáro
zott jutalomszabadsá{7()'11 
felül a gazdasági vezetó il 
lldhasson megf,télése szerint 
arra érdemes dolgozóknak 
jutalomszabadságot. ll11e• 
címen a gazdasá!7i vezető a 
szolgálati főnökség lét
számátcíi jüpgő (évenként 
ld dolgozóm t nap) juta
lomszabadságot adhat ki. A 

jogcím ebben az esetbe11 
nincs rögzítve, a gazdasági 
�ezető a létszámnak megfe-
1.e!óen képzett kereten be
Iül, dolgozónként 12 mun• 
kanapig engedélyezhet ju

talomszabadságot. Az 

1 969/10. é1.-re kötött Kollelc
tív Szerzódés eltér az 1968. 
é'V'l'e kötött Kollektív Szer
ződés rendelkezéuitől, 
mert míg az utóbbi tétele
sen megállapította a gazda
sági vezetők által engedé
lyezhető jutalomszabad
ság tartamát, addig a je
lenleg érvényes Kollektív 
Szerződés ilyen korlátozdst 
nem tartalmaz. 

7\ visszatelepítés 
rendben megtörtént 

;,,,. Mit mutatnak a felméré
:,ek? 

- Ez a mun'ka a napokban 
fejeződik be Békéscsaba kör
zetében. Bizottságunk ettől 
függetlenül legutóbbi értekez
letén, meghatározta a károk 
belyreállitásának sorrendjét, és 
:izt, hogy a rendelkezésre álló 
összegből milyen esetben, kik 
kaphatnak segélyt. Célunk az 
ügyintézés rövidítése s azon
kívül szem előtt tartjuk azt is, 
l)ogy valóban a legjobban rá
szorulókat segítsük házuk, la-
11.ásuk újjáépítésében, ingósá
gaik beszerzésében. 

- Indokolt-e a segélyek tar� 
tl!llékolása? 

- Feltétlenül. A Makóról 
ltitelepített vasutas családok, 
nyugdíjasok egy részének ide

;iében, gyorsan kiutaltunk 300 

-500 forintos gyorssegélye
ll:et, de - mivel személyesen 
11Yőződtünk meg arról, hogy a 

számítottuk. Mindössze hét 
fiút és három lányt engedtek 
el a makói szülők Kőszegre, 
illetve Kaposvárra. A gyere
keket egyébként már Szege
den, indulás előtt, bé5ségesen 
ellátták, felszerelték minden 
holmival a MAV tanintézetei. 
Kaptak alsó- és felsőruhákat, 
melegítőket, tornaruhákat, ci
pőt, zoknit, harisnyát, játékot, 
még bőröndőket is. Mindezt 
Kőszegen és Kaposvárott is 
alaposan megtoldották, úgy, 
hogy az ajándékokat postán 
kellett hazaküldeni a ,zülői 
házhoz. 

Nagyon SOK 
a tennivaló 

A területi bizottsághoz sok 
levél érkezett vasutas csalá
doktól, melyben bejelentették, 
hogy károsult vasutasok gyer
mekeit vállalnák nyaraltatás
ra. Bár a kéréseknek nem te
hetünk eleget, névre szóló le
vélben köszönjük meg a segí
tőszándékot. 

:Üzemi gyaliorlaton . . .  
A Nyugati pályaudvaron ;;,.;; 

naponta 6-8 gyermek jelent
kezik munkára. A közlekedé
si szakközépiskolák tanulói 
töltik négyhetes üzemi gya-
1iorlatukat. 

-.,A tanulóval a munkaterv
lien meghatározott munkákat, 
munkamozzanatokat, munka
eszközöket a lehető legaprólé
liosabb részletezéssel, mindig 
a helyszínen kell ismertetni, 
liogy az iskolában elméletileg 
megtanult szabályok gyakorla
ti alkalmazásán kívül a mun
iaesz.közöket, berendezéseket 
ís jól megismerhesse. A váltó
ellenőrzés gyakorlati bemuta
tása alkalmával a .  tanulónak 
meg kell mutatni a váltójelzók 
belsejét, az üvegek cserélését, 
a lárnpabetétek kezelését, tisz
títását, töltését, tárolását és a 
'lá,rnpák kezelését''. -, mondja 

a többi között a rendelet. Min
dennemú forgalmi, kereske
delmi, pályafenntartási, táv
közlési, múszaki, és fűtőházi 
szolgálatot igyekezni kell meg
ismertetni. Ha a kijelölt állo
más csak részben alkalmas :is
meretszerzésre, úgy megfelelő 
kísérővel tanulmányutat kell 
szervezni más állomásra. 

A tanulók az eltöltött órák 
után az étkezésen kívül 2-
2,40 forintig terjedő fizetést is 
kapnak. 

A vezérállás, az I. számú 
toronyőrhely különösen ked
ves a tanulók körében. Gittin
ger Tibort, Dombai Kálmánt 
és Fazekas Ferencet szinte na
ponta ott lehet találn'i. Szor
galmasan érdeklődnek, figyel
nek mindent, ami ott történik. 

A jelek azt mutatják, hogy 
vasutas válik belőlük. 

- ,. J. -

Szivattyú a sínek között 
GUMIKEREKC STRAFKO

CSI vesztegel hetek óta Sre
ged-Tisza pályaudvar darab
árus raktárai és a homokzsá
kokból épített szorítógátak kö
zötti kockaköves úton. Alig 
nyolc-tíz méternyire húzódik 
a folyó töltése. Mögötte a Ti
sza vizének szintje még- most 
is jóval magasabb, mint a ra
kodótér, ahol az AKOV teher
autói és a MA V vonatpótló 
darabárus járatai a védekezés 
másfél hónapos időszakában 
min.dvégig zavartalanul közle-. 
kedtek. Most is nagy a forga
lom a raktár mentén. 

Ennek a ló nélküli stráfkocsi
nak és a körülötte szorgoskodó 
embereknek nagy szerepük 
van abban, hogy a töltésen át
szivárgott víz nem bénította 
meg a pályaudvar munkáját. 

A szorítógát kamráiban már 
bűzlik a békanyálszerú mo. 
szatokkal „benépesült" pocso
lya. Hogy a felszín alatt a 8. 
számú vágány húzódik, arra 
most csak a vizet unottan 
kémlelő, gázlómadarakhoz ha
\!onlító váltótárcsákból lehet 
következtetni. Az 52-es és a 
48-as számú váltóknak a súly
körtéjük még most is alig lát
szik ki a vízből. 

- A szivárgás valahol ott, 
a középső kamráknál keletke.. 
zett, ahol régen, a második vi
lágháború idején, egy hatal
mas bombatölcsér tátongott -
mutatja az egyik férfi. 

A stráfkocsi alvázán szabá• 
lyos tábla lóg, rajta a tulaj
donos neve: .,MAV Pálya
fenntartási Főnökség, Szeged, 
Indóház tér". A bakon össze
hajtott tartaléktömlők és egy 
vesszőkosár. A platón egyet
len „rakomány": a Csonka
féle, kéthengeres benzinmotor, 
a hozzá tartozó szivattyúval. 
A gépkezelő - Tóth György, a 

MAV szeged-rókusi géptelepé
nek dolgozója - éppen vizet 
tölt egy locsol6kannából 4 
szivattyú felöntőnyílásába. 

- Áthelyeztük a szívófejet 
a következő kamrába, közben 
levegő került a csőbe. Máskü
lönben két hete kezdtük el a 
víz vlsszanyomását a Tiszába 

- magyarázza: ;;.,. Ahogy apad 
a folyó, úgy haladunk mi is, 
folyamatosan. Percenként két
száz liter a szivattyúnk telje
sí,tménye . . .  

- Végezhettünk volna ha
marabb is a munkával, de tar
tani kellett a töltés ellennyo
másá.t - ezekkel a szavakkal 
lép közelebb egy idősebb fér
fi. Karszalagja elárulja, hogy 
ő az árvízvédelmi figyelőszol
gálat szakaszparancsnoka. A 
neve : Szegi István. ,,Civilben" 
a Szegedi Tömegcikk Ktsz 
Technikusa. A szívó- és nyo
mócsöveket igazító fiatalembe
rek a Fonalfeldolgozó és a 
Húsipari Vállalat dolgozói. 
Most vízőrök, pontosabban a 
pályaudvai,t védő , közerő tag
jai. 

- A veszély hozott össze 
bennünket - jegyzi meg a 
vasúti gépkezelő. - Nincs kü
lönbség, ki hová ,tartozik . • •  

- De azért a vasutasok 
mindenütt az élvonalban vol
tak - mondja a parancsnok. 
- Inkább ők segítettek, ahol 
csak tehellték, mintsem a má
sok segítségére szorultak vol
na. Ide, a töltésre is, ahol éj
jel-nappal megszakítás nélkül 
védekeztünk, naponta kijöttek 
a vasúti szakszolgálatok veze
tői, Nádudvari pályamester, 
Nagy István felii.gyelé5, Szeged 
állomás főnöke, Balogh János 
tanácsos, Szeged-Tisza pálya
udvar kereskedelmi főnöke, a 
távközlési szakszolgálat és a 
MA V géptelep vezetői messze
menő gondoskodással segítet
ték a védekezésben részt vevő 
embereket . . •  

- Reméljük, most már ha
mar végzünk, bár sok még a 
tennivaló itt is, másutt is -
szól Ismét Tóth György. - Ha 
átnyomjuk a vizet, jöhetnek a 
markológépeink, hogy eltün
tessék a homokot, az elrothadt 
zsákokkal együtt. Utána járha
tóvá válik a nyolcadik vágány. 
tn pedig visszamehetek vég
re az aggregátoromhoz, a vo
nalra dolgozni, társaimmal 
együtt. 

S SZAVAIT ELNYOMJA a 
beindított motor berregése. 

- k -

A Felszabadulási Jubi
leumi Emlékérem 1..-itünte
tést a jogcímek közé nem 
kellett felvenni. Ezt a ki
tüntetést a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa 1969. évt 38. 

Amikor mindenki előtt 
ismert tén11 az, hogu az évi 
rendes szabadság kiadása 
sem történik meg sok eset• 
ben zökkenőmentesen, nem 
kerülhetett sor a szolgálati 
fónöksé/1i keret felemelésé• 
t'e, 

1 3 0  ház ep'íté�et 

kezdte meg a MÁV 
Csengerben 

Az árvízvédelmi Kormány- Az árvízkárosult családok 
bizottsággal kötött megállapo- 350 négyszögöles telkeket kap• 
dás alapján a MAV debrece- tak, ezekre építik a 8 féle tí
ni f:pítési Főnöksége megkezdi pustervből szabadon válasz
Csengerben 130 árvízkárosult tott családi házat. A házak 1-
család új házának felépítését. 2 szobásak, mosdófülkések, pa
A 26 millió forint érMkú mun- lával fedett magastetővel épül
kát egy erre a célra megszer- nek. Minden ház falazata tég
vezett főépítésvezetőség irá- lából készül, előregyártott vas• 
nyitja. Az állomáson külön ra- betonföclémekkel. A most be-

építésre kerüló területre a vilkodóvágányokat építenek az lanyt bevezetik, a t,ízeUátdst érkező építési anyagok kiraká- egyelőre a községi kutakról 
sára, illetve a munkások la- oldják meg. Az építkezés 
kókocsjjainak ,tárolására. Hét- nagyságára jellemz6, hogy 2,S 
főn reggel 400 KISZ-fiatal millió téglát, 22 km. vasbeton
kezdi meg a munkát akik kö- gerendát építenek be és közel 
zött sz�p számmal vdnnak ipa- , 400 négyzetméter palafedést 
n tanulók is. Július 13-tól a vé_g':znek el. Az építők :3zt 

é h ds • . fgenk, hogy novemberre mm• n P a _ereg �gy muszakf . .  ,Ja. den házban legalább egy szo., kulata 1s seg1tséget nyuJt a l!,a a beköltöző családok ren• 
szakipari munkák elvégzésé- delkezésére áll majd. 
hez. B. I. 
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,,Méltóak leszünk 
tiszti kinevezésün,khöz'' 

A kiállított művek 
önmagukért beszélnek 

,-_, 
Uj tiszteket avattak a XX. vasutasnapon Szabó Antal főtitkár nyitotta meg 

Az idei vasutasnap kiemel
kedő eseménye zajlott le jú
lius 12-én a Szónyi úti sport
pályán. Már a kora délelőtti 
órákban gyülekeztek a hozzá
tartozók, barátok, hogy szem
és tilltanúl legyenek annak az 
ünnepi aktusnak, amikor 
fiaik, lányaik ország és világ 
előtt fogadalmat tesznek, hogy 
becsillettel látják el a jövő 
nagy feladatait. Kellemes lát. 
vány volt a sok-sok ünneplő
be öltözött ember a spOTt
kombinát minden részében. 
Ismerősök és barátok ölel
gették egymást. őszinte gra. 
tulációk hangrottak el már 
megelőzve az ilnnepélyt. A 
tűző nap melegét a szél mér
sékelte, de nem hűtötte azt a 
meleget, ami a jelenlevők szí. 
vét melengette. 

Ünnepi pillanatok 

A zöld gyepszőnyeg ildén 
fogadta a pattogó indulóra be
tonuló fiatal tiszteket. A nem
rég még a gyillekezóre vára
kozó, könnyeden beszélgető 
fiatalok fegyelmezett rend
ben, impozáns alakzatban vet
ték birtokukba a pályát és 
szemetgyönyörködtető bevo
nulásuk tapsvihart keltett a 
nagy számú közönségben. A 
szél a. zászlókat 1.obogta.tta, 
amik01' a. MAV Tisztképzo ln. 
tézet selyemlobogóját hozók 
elléptek a dísztribün elótt. Az 
ilnnepélyes csendben begör
dült a vörös salakra a Rö-

dönyi Károly miniszterhe
lyettest hozó fekete Merce
des. Jelentések, ildvözlések 
hangoottak el. A díszes egyen. 
ruhák, a vakítóan fehér kesz
tyűk feszes sora erősebben 
dobogó szíveket fékezett, ami. 
kor Kun Dezső, a tisztképző 
igazgatója meleg szavakkal 
ildvözölte a végzős hallgató
kat. Nem fukarkodott a di
csérő szavakkal, hiszen dere
kas munk� tette lehetővé, 
hogy ez a pillanat elérkezzék 
Tóth Gábor nevét emelte ki

. 

aki tanfolyamelsóként végzett' 
de személyében mindazoknak 
az elismerése hangzott el 
akik ott á!Lhattak a magas ran: 
gú állami és pártvezetők előtt. 

Rödönyi Károly miniszter. 
helyettes, a MA V vezérigaz
gatója ilnnepi beszédében a 
megbecsillés hangján szólt 
ezekről a fiatalokról, akik vál. 
!alva e nehéz hivatást, friss 
erőként lépnek be a magyar 
vasutasság nagy táborába. 

lesztési progra.m, a.z áru- és 
személ11szállitás korszerűsítése 
képzett szakembereket köve
tel. A feladatok végrehajtá
sát az időjárás viszontagságai 
is befolyásolják, de az idei 
tél és a nemrég lezajlott ár. 
víz azt is megmutatta, hogy a 
magyar vasutasság nem ismer 
akadályokat. Önök mindent 
elkövettek, hogy becsillettel 
felkészilljenek e feladatok el
látására. Tanáraik és hozzá
tartozóik áldozatkészsége is 
részese ennek az ünnepnek. 
Kívánok sok sikert, eredmé
nyes munkájukhoz. Önöket 
ezennel áHamvasúti tisztekké 
avatom! 

Tiszftársaim 
nevében fogadom ... 

A felavatott tisztek vála
sza a becsillet szavaként hang
zott fel: Fogadom tiszt tár
saim nevében, hogy munkán.. 
kitt a szocializmust építő nép 
érdekében fogjuk végezni/ 
M éltóa.k leszünk tiszti kin e. 
vezésünkhöz! Ok, a felavatott 
tisztek, fegyelmezetten álitak 
a tűző napon, de a közönség 
soraiban zsongás támadt. 
Olyan derű, őszinte, felszaba
dult öröm terjedt el, ami !as. 
san-lassan átterjedt a zöld 
gyepre Is. Már ők is keresték 
szeretteiket, a komoly arcok 
derűvel oldódtak fel, s a gya
korlott katonákat is zavarba 
ejtő, kemény díszmenetben, 

a XX. Vasutas Képzőművészeti Kiállítást 

Szabó Antal főfük'1- megnyitó beszédét mondja 

(MTI Foto: Kovács Sándor felvétele) 

zai és killföldi kiállításon vet
tek a részt a kör tagjai. Ok
levelek, dlszoklevelek sora és 
legutóbb a Kiváló Egyilttes 
cím ismételt elnyerése a meg
növekedett társadalmi megbe
csillést példázza. E megbecsü
lés jele az is, hogy az ünnepi 
megnyitón jelen volt dr. Csa.
nádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter és Rödö
nyi Károly miniszterhelyettes, 
a MAV vezérigazgatója. 

szeti körök munkájának, éle
tének. Sajnos, teljességre nem 
törekedhettilnk, hisz a rendel
kezésünkre álló kiállítási ter
mek is határt szabnak. 

902 alkotás 
a zsüri · előtt 

A felszabadulás utáni élet 
megindításában döntő jelen
tősége volt a vasútnak, s e fel
adatok nem lettek kisebbek 
napjainkban sem - hangsú
lyozta a miniszterhelyettes. -
Az új élet adta komoly köve
telmények kitűnően képzett, a 
vasutat szívvel.lélekkel sze
rető szakembereket követel. 
nek. Közlekedéspolitikánk 
végrehajtását szolgáló törzs
gárda úja.bb erősítést kapott, 
ismét gazdaga.bb lett. A több 
miUiárdos na.gyságrendi! fej-

---------------------------. iltemes taps kíséretében vo-
nultak el. 

Július 9-én a kora esti órák
ban, a !illledt meleg ellenére 
zsúfolásig megtelt a Népszín
ház utcai kiállító terem. A 

XX. Országos Vasutas Képző
művészeti Kiállítás rangos 
kulturális eseménnyé nőtte ki 
magát, a.mire az elmúlt 23 év 
a.dja a magyaráza.tot. A képző
művészeti körök országos há
lózatának kialakulásában út
törő érdemet szerzett a vasu
ta.sok szakszervezetének kép
zőművészeti iskolája.. 1947 áp
rilisától azok a dolgozók, akik 
kedvet és tehetséget éreztek 
magukban a festéshez, rajzo
láshoz, mintázáshoz, a vágy 
mellé a lehetőséget is megkap
ták. 

„Minden kiállítás 

Meglepő és egyben orom, 
hogy míg az elmúlt kiállitá
sokra általában négyszáz. 
négyszázötven alkotás érke
zett, a mostanira kilencszáz
kettő. Múfa.ji megosztás sze
rint 515 festmény, 270 grafika., 
105 szobOT és 12 különféle 
népművészeti és ipa.rművészeti 
tárgy. Gazdag, értékes, színvo
na.las szép anyag! Még sok 
megérdemelte volna, hogy a 
klállításra kerüljön, azonban a 
legjobb rendezés mellett sem 
lehetett hely hiányában többet 
bemutatni, mint 124 festményt, 
62 grafikát, 59 szobrot és 12 
népművészeti tárgyat. úgy 
érezzük, a kiállított művek ön
magukért beszélnek és kiállí
tásaink rendszeres láix>gatói 
érzékelhetik, hogy a vasutas 
képzőművészeti körök jó 
irányba fejlődnek. örvendetes 
a.z is, hogy sza.kszervezetllnk 
felhlvására. lényegesen több a 
vasuta.s témát feldolgozó al
kotás, a tematikus kép. Ismer
jük azokat a nehézségeket is, 
amelyek a vasutas téma fel
dolgozását megnehezítik. Mégis 
az a kérésilnk, hogy amatőr 
művészeink továbbra is foglal
kozzanak, keressék a megvál
tozott vasút, s a vasutasok éle
tét ábrázoló témák feldolgozá
sát. Alkossanak egyre több 
olyan művet, amely a megvál
tozott, szebb életünket. a bé
kéért folytatott harcunkat áb
rázolja. E �Jyről is köszönete
met fejezem ki a képzőmi!vé
szeti körök tanárainak, társa.
da.Imi vezetóségeinek és "4!
rem, hogy továbbra is na.gy 
szeretettel foglalkozzanak a. 
vasutas képzőművészeti kör 
tagjainak oktatásáva.l - fejez
te be megnyitóját Szabó Antal 
főtitkár. 

JutiÍeumi kiáf htll1 
A vasutas sport képekben 

A T0REK,V1:s MŰVELŐ- tömege a.z eímúlt ZS év . alatt 
Dl!:SI liAZBAN Szabó Antal megnégyszereződött. Míg 1939-
főtitkár nyitotta meg a vasu.tas ben Z3 sportkör működött ad.
sport 25 éve és a Törekvés dig 1970-re ez a szám 76-ra 
Sport Egyesület 70 éves jubi- emelkedett. Az igazolt ver
leumi kiállítását. Az ünnep�- senyzók száma az 1939. évi 
gem megjelent dr. Csanádi 4507-tel szemben 16 301. S ter
György közlekedés- és posta. mészetesen több lett a sport
ügyi miniszter, Rödönyi Ká- létesítmény is. A 86 pálya és 
roly miniszterhelyettes, a csarnok helyett jelenlei 286 
MAV vezérigazgatója, dr. létesítményben űzhetik ked-
Szatmári István, a.z MTS el- venc sportjukat a vasutasság 
nökhelyetrese és Fajkos Ala- reprezentánsai és fiatal spor
dár, a BTS elnöke. A megnyi. tolói. 
tón részt vettek a vasutas Egy másik tabló_n a spol"tlé
sportélet vezetői és számos tesítmények építőinek társa
olimpiai és világbajnok. dalmi segítőiről láthatunk 

A Törelcvés Művelődési Ház ac'atokat. A szakszervezeti 
kultúrterme két hétig a s.por- kczpont sportosztálya minden 
tolóké lesz. A fő falon a 18 évben jutalmat ad a legtöbb 
vasutas olimpiai bajnok fény- társadalmi munkaórát teljesí
képe vonja magára a figyel- tő egyesilletnek. 
met. Székely :tvci, Szilvási A VASUTAS SPORT FEJ· 
Miklós, Hódos Imre, Bóbis LODli:StT bemutató kiállítás 
Gyula, Papp László, dr. Ka- szervesen illik a vasutasnapi 
muti Jenő, Csermák József, ünnepségek keretébe. Hú kife
Littomericzki Mária és a töb- jezóje annak, hogy a vasút 
biek fotója a magyar sport mennyit álcloz a dolgozók test· 
dicsőségét idézi, a vasutas ed2'.&ére, a versenysport erő
sport erejét dokumentálja. síétsére. A közel 30 millió fo
Csak úgy, mint ahogyan a vit- rint, amelyet a MAV és a 
rinekben elhelyezett trófeák szakszervezet minden évben a 
is a sikerekről „beszélnek". A sport asztalára helyez, gyü. 
kiállításon 170 különböző díj, mölcsöt terem. Aki a Törek
és 180 érem látható. vés Művelődés' Házban végig 

A KIALLlTAS TABLÓIN nézi a nagyszerű kiáll!tást, 
pedig képet kaphatunk arról, többek közt erről is meggyő
milyen munka áll a sikerek zódhet. 
-n/\gött. A va.suta.s sport ereje, Leples György 

• 

A klállitás egy részlete 

(MTI Foto: Kovács Sánd01' felvétele) 

Az ilnnep krónikása csak 
egyet sajnálhat: azt, hogy nem 
lehet hűen visszaadni, ami az 
ilnnepély után történt. Kevés 
ehhez a szó. Azt látni kellett, 
velük kellett örülni. 

Standov'1- Tibor 

A negyvenhétben alakult kis 
kollektíva ma már népes tá
borrá növekedett. Számos ha-

új állomást jelent ... " 

A kiállítást Szabó Antal fő
titkár nyitotta meg. 

- Az évente megrendezett 
kulturális és sportünnepségek 
egyre gazdagodó művészet'! 
i;z.infoltia .. =- mondotta. Szabó 

--------------------------1 Antal - az Országos V�uta.s 
Képzőművészeti Kiállítás. Az 

Az utasellátás 

és a modern közlekedés 

Tólh László főigazgató és Szabó Antal főtitkár a kiállitást 
nézik 

(MTI Foto: Kovács Sándor felvétele) 

Sz�, ,esen illeszkedett a 
vasutasnapi események sorába 
az Utasellátó Vállalat jubileu. 
mi kiállítása. Méltóbb helyet 
nem lehetett volna találni, 
mint a Közlekedési Múzeumot, 
ahol jelen és múlt együtt ér-
7.ékeltette a megtett utat. Amíg 
a Konzumból Uta.sellátó lett, 
sok millió kilométer kattogott 
el a. �rekek ala.tt. A múzeum 
munkatársai értékes anyagot 
gyűjtöttek össze, hogy képet 
nyújtsanak a fejlődésről. 

Az utasellátási tevékenység 
- mondotta megnyitójában 
Rödönyi Károly miniSzter
helyettes, a MAV vezériga,:ga
tója, ma már szerves része a 
modem közlekedésnek. Az 
utazóközönség sokrétű ellátá
sa, kényelme, az utazó ember 
igényeinek kulturált kielégíté
se, elválaszthatatlan a szocia
lista közlekedé&politika egé
szétól. A fetszabadulás előtti 
állapotok és eszközök igen el
lentmondásosa.k volta.k. Egy
részről az egyszerű ember ál
tal megfizethetetlen luxus
szolgáltatásokat nyújtó üzlet-

ág, másrészről az igénytelen és 
technikailag gyengén ellátott, 
bérleti a.lapokon nyugvó resti
hálózat múködött párhuzamo
san, a kereskedelem nyelvén 
is hűen kifejezve a. társada.lcm 
osztályszerkezetéböl adódó el
lentmondásokat. Ebből kellett 
kialakítani az új, korszerű el
látási formákat. Megelégedés
sel állapíthatjuk meg, hogy a 
MA V-pályaudvarok korszerű
sítésével párhuzamosan fej
lesztik az utasellátó létesítmé
nyeket is. A kocsipark korsze
rűsítése. az automaták kísérle
ti bevezetése jó kifejezője a 
közlekedés speciális igényei
nek és a vendéglátó ipar kor
szerű igényeinek. A személy
szállítás minőségi jellemzór 
között fontos hely illeti meg az 
utasellátást a maga sokretű. 
színes és éjjel-nappal az uta
zóközönség szolgálatára álló 
tevékenységével. 

Ez a dokumentatfv kiállitás 
méltóképpen járul hozzá a szo. 
cialista utasellátás további 
népszerűsítéséhez. 

StandovAr 

ismétlődő kiállítások nem csu
pán egy-egy új munkás esz
tendőt mutatnak be a művé
szet eszközeivel, növekvő mű
vészeti színvonalukkal egyben 
hirdetői is a megváltozott és 
szépilló életilnknek. Huszad
szor nyílik alkalom arra, hogy 
a képzőművészetet kedvelő 
vasutas dolgozók, családtag
jaik és a vasutaskör tagjai 
kiállítás keretében bemutat
hatják munkájukat a nagykö
zönségnek. Minden kiállítás új 
állomást jelent a vasutas kép

i zómúvészek fejlődésében. Sok 

1 új törekvéssel, a való élet sok-
színű ábrázolásával, új tehe-1.
ségekkel és régi Ismerősök új 
alkotásaival találkoznak kiál
lításaink látogatói. P:vről évre 
szembetún.óen mutatkoznak 
meg a.z egyént fejlődés ;ellem-

. zői: az alkotások színeiben, 
, ka.raktereiben és kompozlciói

ba.n. A tárlatokon bemutatott 
' al!cotások csak egy részét ké

pezik a vasutas képzómúvé-

A megnyitó után került sor 
a díjak átadására. A vasutas
szakszervezet killöndiját Szik
lai Gyula, Gomola József, Be• 
de István és Koncz Zsuzsa 
kapta. Eddigi munkásságukér 
részesültek díjazásban· Boty
tyán János, Dely Teréz, Fekete 
Emese, B. Halácsi Mári4, La
jos Ferenc, Na.gy János festők· 
Gulyás Gyula., Kurucz Imre 
Lehoczki Henrik, Szemók 
György szobrászok és Hamar 
János. 

Az ilnnepi aktus méltó befe• 
jezéseként a képzőművészeti 
kör két megbecsült irányítója. 
Kirchmayer Károly szobrász
mú vész és Kling György festő
művész vette át a jutalmát. 

s. 'I. 

Közönségsiker a Szőnyi úton 
A VASUTASNAP GAZ· 

DAG PROGRAMJÁBÓL nem 
hiányzott a szórakoztató mű
sorok változatossága sem. 

( Az egésznapos, színes ka
valkád utolsó, záró eseménye 
az esti kultúrműsor volt. Máir 
a készülődés, a művészek meg
érkezése vonzotta a szépszá• 
mú közönséget. A zené6zek el
fogla1ták helyüket, a kitűnő 
világítás a színpad egészét 
szinte megemelte, s mire fel
csendült Liszt csodálatos ze
néje a vasutassza'.<Szervezet 
Központi Szimfonikus Zene
karának és tnekkarának elő
adásában, már nem lehetett 
ülőhelyet találni. Tribilnné 
változott a pálya környéke, 
mindenki látni, hallani akar
ta a gyorsan pergő müsort. 
Szűnni nem akaró taps fogad
ta Palcsó Sándor művésze
tét. Erkel zenéje még el 
sem szállt, s máris új dal
lamok. Puccini: Pillangókis
asszony. töltötték meg az al
kalmi szlnházat. Veres �a és 
Palcsó Sándor Verdi zenéjét is 
megszólaltatta, majd az ope
rettk:edvelók nagy örömére 

Petress Zsuzsa lépett a szín
padra. Kedvelt Lehár. és Kál
mán-operettekből szállt a 
könnyed muzsika. Zentay An
na további örömöket adott e 
műfaj kedvelőinek. 

A műsor gondos szervezői 
mindenkire gondoltak. Szigeti 
Júlia és Bojtor Imre magyar 
nótákat és népdalokat adtak 
elő. Az est egyik legnagyobb 
sikerét Gaál Ga.briella ci
gánydalai ara.tták. A közön
ség tapsolt, Gabi pedig újrá
zott ! Mire a Moulin Rouge 
tánczenekar fellépett, már 
öreg este lett, de a hálás kö
zönség nem tágított. Sárosi 
Kati, Toldy Mária és Károlyi 
Mária még tartóztatta az in
dulni készülő Idősebbeket Is. 

AZ UTOLSÓ RITMUSOK 
IS ELSZÁLLTAK, la5San ki
ilrült a nézőtér. A fáradt ren
dezők. akik láthatatlan fó.,ze
replői voltak az egész napnak, 
még egyszer nagyot sóhajtva, 
végre nyugodtan illtek le. A 
közönség kitűnő szórakoztatá
sa az ő sikerük Is volt. 

(s. t.) 



• MAGYAR VASUTAS 
1970 . .JűLIUS 16. 

A vasutas válogatott nyerte 
,az ifjúsági kupát 

Kö1iyvismertetés 
1970-ben új kiadványsorozatot jelentet meg a Táncsic� 

Szakszervezeti Könyvkiadó a „liálaszolunk a dolgozók kérdé
seire", valamint a uSzoeialista brigádok kis1cönyvtára" soro
zatot. 

A Válaszolunk a dolgozók kérdéseire című füzet kilencedik 
évfolyamába lép, s az évek során nemcsak öregedett, hanem 
bővült is az isme,·etkö1·e. A sorozat füzetet elsősorban a szak
szervezeti aktivisták, külB·r..ösképpen a bizalmiak munkájának 
meakönny!tése érdekében 3elennek meg. Tartalmi változása 
most a témák sokrétűségével ke1ül megvalósítás,-a. A kezdeti 
munkaügyi kérdésekkel foglal1wz6 füzetek kiegészültek a leg
különfélébb gazdasági, politikai. aktuális témákkal, kiterjednek 
ma már a dolgozólwt, e�etc1.1;ént a lakosság egészét érintő té
mákra. 

A Válaszolunl< a dclgozók kérdéseire sorozatban 1970-ben 
6 füzet jelenik meg (egy dupla számmal) évi előfizetési ára ösz
szesen 7.- forint. 

A szocialista brigádve:::etők 1969 áprilisi III. országos ta
nácskozásának beazámolói és több hozzászóló sürgette olyan 
kiadványsorowt megjelentetését. amely az eddigieknél rend
szeresebben foolalkozik a szocialista brig<idvezetőket foglal
koztató elvi és gyakorlati kérclésekkel. Lényegében olyan agi
táci6s és propciaandaanyaq rendszeres megjelenését sürgették, 
amely sokoldalúan, színesen, a brigádok és brigádtagok köz
vetlen tapasz-tc:latuit fellrns::-nál.va ismerteti a termelési, politi-
1,ai, kulturális teendőket. A 1ciafo1wit és elterjeszthető módsze
reket, vállalásokat, amel11ben a brigádok saját közléseikhez, 
1.,itaírásaikhoz fórumot hapnak. 

- Jól sikerült hangverseny
nyel zárták a tanévet a vas
u tasszakszervezet zeneisko. 
lájának kihelyezett tagozatán 
a dunakeszi járműjavítóban. 
A kis koncerten általános is
kolások adtak színvonalas 
hangversenyt. 

- Sikeresen lezajlott az 6J 
olasz expresszvonat kísérleti 
útja. mely a Róma-Milánó 
közti 632 kilométeres távol
ságot 5,5 óra alatt tette meg. 
100 évvel ezelőtt 1870 tavaszán 
futott be az elsö vonat Vá
mosgyörkről Gyönigyösre. 
Ekkor kapcsolódott a mátraJ 
.,főváros" az ország vasútháló
zatába. 

- Békés megye vasutasat 
az árvízkárosultak részére 
360 OOO forintot gyűjtöttek 
össze. 

A tornagyöztes vasutas együttes és vezetői 

Ezen igények hatására a Táncsics Kiadó 1970-től kezdö
dően. évi 12 füzetből álló kiadeánysorozatot ad ki a szocialista 
brigádoknak, Brigádcílet címmel. A kiadó törekvése az, hogy 
olvasmányos, szines, ráltozato.�, a mozgalom szükségleteire, 
megnyilvánulásaira frissen reeg6l6 kiadványt juttasson a szo
cialista briaádo:.:nak. Fén71ké))ek és 1'c,rikat11rák színesitik a ki
adványt. Terjedelme 32-48 oldal, elófizetési díja egy évre (12 
szám) 36.- forint. 

A debreceni vontatási fó• 
nökség dolgozói a XX. vas
ut�snap tiszteletére ünnepi 
muszak keretében külön vál
lalásokat tettek, amelyek során 
két gőzmozdonyt és 3 szemé!y
kocsi t javítanak meg terven 
felül. A szocialista brigádok 
2-2 teherkocsi megjavítását 
vállalták cserealkatrészek fel,. 
használásával. 

A SZOT és az MLSZ közös 
rendezésében július 5-11. kö
z�t� bonyolították le az Ifjú
sag, Kupa 1945-1970. nemzet
közi labdarúgótornát, négy 
magyar és négy külföldi csa
pat részvételével. Mint általá
ban minden sporteseménynél 
ennél a labdarúgótornánál J 
már az első forduló után ki
alakultak az erőviszonyok. A 
i,za.kemberek a mutatott játék 
lllapján a vasasszakszervezet 
válogatottját tartották a leg
esélyesebbnek. Nem véletle... 
nül, ugyanis ez az együttes 
vonultatta fel a legtöbb olyan 
tehetséges fiatalt, akik már 
az NB I. légkörét :is megis
merték. A külföldi csapatok 
közül a szovjet szakszervez2ti 
válogatottat és a FC Magde
burg csapatát várták a döntó
'l>e. 

Jó erőkből állt a bányász és 
az !DOSZ-válogatott is. Nem 
csoda, hogy vasutasváloga
tottról alig esett szó az esélyek 
'la..tolgatásáná1. Különösen az
után., hogy csapatunk az első 
fordulóban 1 :0 arányú veresé
get szenvedett a szovjet együt_ 
testől. 

A csapat vezetői, Gyarmati 
János mester-edző és két se
gítője Símonyj Ferenc, vala
mint Nagy Sándor sem táplál
tad\: vérmes reményeket, hisren 
a 18-as keret tagjai csak a tor
na kezdete előtti nap ismerték 
meg egymást. !gy nem tud
hatták miTe képesek a fiúk. De 
bíztak bennük. Még az első 
vereség után is. 

· · 

A fordulat Szolnokon kö
vetkezett be az olasz Casale 
Monferrato ellen. Az együtLes 
végig nagy fölényben játszott 
és 4 :0 arányú gyózlemet ara
tott. Azok a szakemberek, akik 
Tatabányán látták a szovjet 
válogatott elleni mérkőzést, 
nem győzték hangsúlyooni : rá 
sem ismerni a vasutas fiúkra. 

A következő ellenfél Székes
fehérváron az f:DOSZ csapata 
volt. Az élelmezésieknek a to
vábbjutáshoz a döntetlen is 
elég lett volna. A vasutas
válogatottnak nyerni kellett, 
hogy bekerüljenek a döntőbe. 
A két csapat kemény, de sport

szerű küzdelmet vívott egy-

Boldog pillanat. Magasblln a 
serleg 

(Falus István felvételei) 

mással. Mezőnyben a zöld
fehérek többet birtokolták a 
labdát, a helyzetek kihaszná
lásában azonban a vasutas 
ifik jeleskedtek és 3 :0 arány
ban legyőzték ellenfelüket. Sport reggeltől estig 

A vasutasválogatott 7 :1  
arányú, imponáló gólaránnyal 
már a döntőben volt. Ekkor 
azonban az ellenfél még nem 
volt ismert. A vasas- és a bá
nyászválogatott ugyanis Salgó
tarjánban játszott az utolsó 
fordulóban. 

- A második hely már biz
tos - jegyezte meg a busz_ 
ban Székesfehérvárról Pest 
felé menet Gyarmati János 
majd hozzátette : - ha a bá
nyászokook sikerül két i;állra 
fektetni a vasast, a kupáért 
folyó küzdelemben mi is ke
reshetnénk valamit. 

A jóslat bevált. Salgótarján
ban 3 :'.l-re kikapott a vasas
válogatott. A csepeli döntőben 
pedig megtö,·tént az, amire 
senki sem számított. A vasutas 
ifj�sági válogatott 2:1 ar<inyú 
gyozelmet aratott a bányász 
csapat felett és elnyerte a 
torna győztesének járó hatal
mas kupát, amelyet Timmer 
József, a SZOT titkára adott 
át Király Ferenc csapatkapi
tánynak, az együttes kiváló 
játékosának. 

A fiúk a nehéz mérkőzés 
után boldogan ölelték egymást 
és újjongva emelték a magas
ba a trófeát, amely a legszebb 
vasutasnapi ajándék volt. 

A szép teljesítményhez gra
tulálunk. 

Visi Ferenc 

A BVSC Szónyi úti sport
telepe július 12-én megújhod
va, zászlódíszben fogadta a 
XX. vasutasnap egésznapos 
műsorára érkezőket. Amikor 
kora reggel Kiss Mihállyal, a 
BVSC elnökével végigjártuk a 
létesítményt, örömmel újságol
ta, hogy csak azok számára 
meglepetés a pálya felújított 
kerítése, a süllyesztett kézilab
dapálya korsze,-űsítése, akik 
már régen nem jártak a Sző
nyi úton. Most már nemcsak 
a vasutasnap tiszteletére te
szik széppé, kulturáittá a 
sporttelepet. 

Színészek a pályán 

A kora délelőtt kezdődő 
sportműsor első eseménye a 
birkozócsarnokban megtartott 
sakkszimultán volt, amelyen 
két mester, Kóber! Ferenc és 
Szax Gyula 30 üzemi sakkozó
val mérte össze tudását. A 
mesterek mintegy kétórás küz
delem után győztesen hagyták 
el a „csa-tate1·et". 

A labdarúgópályán közben 
már melegítettek a színészek 
és a vasutas-szakszervezet 
öregfiúk csapatának tagjai. A 

közönség örömmel fedezte fel 
labdarúgómezben Hadics 
Lászlót, Szirtes Ádámot, Ju-
hász Jácintot, Németh Sán
dort, Besztercei Palit és kapi
tányukat, a labdarúgónak is 
kitűnő Komlós And1'ást. A 

után atlétikai versenyre került 
sor, majd a BVSC-vivők tréfás 
léggömbcsatája szórakoztatta a 
közönséget. Nagy sikere volt 
a MAV Sportrepülő Club táv
ü·án}itásos repülőmodellező 
bemutatójának, s az uszodá
ban megtartott távirányítású 
hajómodell bemutatónak. 

A közönség nagy érdeklődés
sel várta a rögbimérkőzést. 
Ha a szabályokból nem is so
kat értettek, a férfias, nagy 
erőt és ügyességet igénylő 
sportágat érdeklődéssel figyel
ték. Különösen a „tolongás
nak" volt nagy sikere. 

Az évek óta nagy népszerű
ségnek örvendő kerékpár
viadaJon BVSC-siker született. 
A hálás közönség nagy tapssal 
köszöntötte :Pqtakit, Fülöpöt, 
Juszkót és Némethet. de lájárt 
az elismerés az FTC és a Va
sas versenyzőjének, Kissnek és 
Ferencnek is. 

BVSC-Drezdai Lokomotív 
2:0 

A toronyugrók Zságot Irén 
és Gerlach István edzők irá
nyítá.s.ával színvonalas bemu
tatót tartottak. A 10 éves Ha
szon Gyula egyenesen ámulat
ba ejtette a stílusos és merész 
ugrásaival a közönséget. 

A BVSC sportiskolásai 

- Vágányzár nélkül épitett.! 
meg a dombóvári építési fő
nökség a Balatonle!Je-felsó 
aluljárót. A nagy jelentőségű 
kezdeményezésért dicséret il
leti az építési főnökség vala,. 
mennyi dolgozóját. 

Szakmai tanácskozás a deb
rccen� jármüjavítóba.n. A Köz
lekedestudományi Egyesület 
deb:.eceni , gépészeti csoportja 
a , kozelmultban kétnapos an
ketot rendezett a járműjavító
ban. Az ankéton az orszá!l 
n)'.olc jármüjavftó üzeméböi 
m_rntegy 100 szakember vet' 
reszt. 

A szerkesztőség üzeni 
Szücs Ferenc, Hatvan ; Pacz Jöz-.<e!, Horváth Jáno,;, Lökösháza . 

:6
oldlzsár Gyula. Sz6nyJ Lajos, Ba: Karoly. Zalavári László Volosi�ovszki Ján-os, Végh Gyul::. J.eve

����k. l.apun.k anyagához :felhasz• 

A Hivata los 
Lapból 

--------------------------------------� mérkőzés sokáig döntetlent 

fiúk és lányok vegyesen élő
képet alakítottak ki a zöld 
gyepen. Az ötágú vörös csillag 
és alatta fehérrel a 25 év mél
tán aratott nagy sikert. A fel
engedett hatalmas léggömb, 
�elírást repített a légbe: ,,Él-
3en a XX. vasutasnap!" 

A Hlvatal>os LltpbóJ a szakszer, 
vezeti bi.z-01:t:ság és a dolgozók fi, 

gyelmébe ajánljuk a következ6ke� 
Z6. számból : 111190/1970. 3, A 

MA V Gépesftett Rakodási F6nö.k, 
ség szervezése Záhonyban. 

27. számból : 109380/1970. 6. e. Ep!• 
tési és karbantartási mlln.kAk utá, 
n1 ta.kar!tás egységE6 rendezése. 

111409/1970. 11. B. szegedi sza, 
ba<ibéri Játékokra utazók menet• 
keclve=énye. 

Keresztre i tveny 
Vfzft!ntes: 1. A szakszervezeti 

poJ.IUl!.al tömegoktatás egyJk téma
köre. 13. Világten,gerJ. 14. A Lit
ván SZSZK fövárosána,k regJ ne
�- 15. Viliá.gh!rú filmsz!n.észnő ke
resztneve. 17. Vissza : n.apszJ.tta, 
sz.fmelen. 18. Láz má5581.b.angzói. 
19. Amerikai lánchegység. 21. Duk
lában taM.lható. 23. Vajon bróm? 
15. Arul,aJci<l<,jén a világ egyetlen 
statlszW<ai n.a.pilapJa volt. 26. A 
görög ábécé máso<llk hangja. 28. 
Húnokhoz hasoniló lovas nomád 
nép. 29. Idegen állatkert. 30. Mú
léteti végz,ó. 3.2. Varrósz,erszám 

névelővel. 33. Országo<! TaMcs, 34. 
Dokt.or. 35. Red& mássailhan.gzóL 
36. KJ.mondott betű. 36. Ma3ck, a 
közepén. 39. . . • Napoleon, tör
vénykönyv. 41, A Tisza mell!ék.fo-, 
lyóJa. 42. Igevégzixl<!s. H . . . .  Ja
kab (1804--1860) fesW, Velencéből 
kerUl Pestre. 47. e. R. 48. Kül
szín, tekintély (francia) . 50. Erre 
keres irt, gyógyulást. 51. Szell<i el
len.tét.e. &2. Múló betűl keverve. 54. 
:egh.ajlat. 55. űté. 56. Je.l!em, ma
gatartás nem rnl.n.den.napt kifeje
zéssel. 58. A Dun.a mel!ék:Colyója. 
59. Han•gtalan sav. 60. Az utazó-

személyzet szo1,gálal.á� lehet !gy 
nevez.ni. 62. KetLOzv-e Fej ér megy el 
község. 63. Gerincso,rva<iás (La.Un) . 
65. Kevert k'Or. 66, . . . Suttyó, 
egykori hires futballlsta. 

Filggóleges : 1. AHóvíz. 2. E'.őleg
re, �I"lesztésre ad. 3. Remeg az 
e!ejen. 4. Zala megyei község. 5. 
Vissza: a világ legnépesebb orszá
ga. 6. A fiz.Lka erőegysége. 7. Házl
állat. 8. DunánitűU vasútJ csomó
pont. 9. A Duna mellékfolyója Ba
jo1"országban. 10. Oáziscsoport a 
libiai sivatagban. 11. A csontokat 
köti össze. 12. Olasz reneszánsz 
szobrász (1445----1509). 17. Betegség 
elleril védekezés. 19. A szakszet--ve
zeti politikai töm<Cgoktatás má
sik témaköre (folytatás a függ. 2.2-
ben). 20. Ket•.lls. 24. Védve. 26. Hlr
ügyn.ökség :rövi<iitése. 27. Ran.g
jelz6. · 30. Fa,,kas jelz6Je. 31. Régi 
muzsika. 34. Székesegyház, kaot:Ed
rá.Ils. '37. M-eninye1. fO. V-ércsator
nák. 41. Hideg, száraz szél Dalmá
ciában. 43. A blztosfték teszl. 45. 
BetGpótlással ten.g.erá.r.amlat. 46. 
U-val a végén afrikai keresk-edö
város. 47. Venezuela fővárosa. 49. 
A kocsi tartoZéka. 51. űt. 53. !ró
szer márka. 55. Légüres. 1-égritk!
tott tér. 57. Medve Is lehet ilyen. 
S8. Egylk szerenlő a Sve1k�n. 61. 
M<envasszony. 64. IgeköW. 67. Rö
vid út>On. 

Bekill<iend6 : v!zszlntes 1., fflg
g61'eges 19. és folytatása a. füE?�. 
22-ben. Beküldési határ!dli:  
augusztus 10. 

Az elöző keresztrejtvény helyes 
megfejtése : Szaksz.ervezetl válasz
tá.sok. A beszámoLáGi kötetez.ettség. 

Egy-egy könyvet nyertelc az 
1910. évi 12. számunkban megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejtésé
ért: Jármai Béla. Sz�tas ál
lomás. Honti Jánooné. Pannonhal
ma állom ás. Kovács László, Sze
ged. Petll!l Sándor sugárút 93. 
Szabó Lenl<e. Kic:,kun.halas. Bajza 
u. 40. Kocsis Sándor, Gödöllő, 
Fenyvest Nagy út 66. 

ígért, a vasutas öregfiúk azon
ban a második félidőben 
nyújtott jó játékkal 4 :1 arány
ban győztek. 

A röplabdapályáin három 
csapat részvételével női röp
labdatornát rendeztek. Az el
ső helyet megérdemelten sze
rezték meg a BVSC lányai a 
Díjbeszedők és az AC Slavia 
csapatai előtt. 

Az ünnepi sportműsor dél
után 14 órakor kezdődött. Az 
ünnepélyes megnyitó után ad
ták át a díjakat az üzemi 
sportversenyeken kitűnően 
szerepelt csapatoknak, egyéni 
versenyzőknek. A közönség 
tapsa között léptek a győzelmi 
emelvényre a labdarúgás, az 
asztali tenisz, a röplabda és a 
tekeversenyek győztesei. Ez-

A nagy melegtől „szenvedő" 
közönség közben az úszóme
dence köré menekült és irigy
kedve nézték a hűs hullámok
ban lubickoló vízilabdázók.at. 

A sportműsor kiemelkedő 
eseménye volt a Drezdai Lo
komotív-BVSC barátságos 
nemzetközi labdarúgó mérkő
zés. A BVSC labdarúgói kul
turált játékukkal többször ra
gadtatták tapsra a szépszámú 
közönséget. A német csapat 
remek kondíciója ellenére sem 
tudta megakadályozni a buda
pesti vasutasok 2 :0-ás győzel-
mét. Sz. Tóth András 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszd a szerkesztő bizottság 

Főszerkesztő : Gulyás János 
FeJelós szerkesztO : Visi Feren: 

Szerll:eszt&ég: 
Budapest Vt .. Benczür utca 41. 

Telefon. városi: 229-872. 
Uzeml : 19-TI 

Kiadja és terjeszti a Népszava 
Lapk1adó Vállalat 

Budapest VU., Rákóczi 1lt 54. 
Telefon : 224-819 

Felelős kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
CSekkszámlaszám : 75.915.001-40 

Szikra Lapnyomda 

SOSE LEHET TUDNI SZAKEMBER 

- Bo�sánat! Azt hittem, a kisasszony a 
forgalmista. Olyan sokféleképpen hordják az 
egyenruhát nyáron, hogy ezen sem lepődtem 
volna meg. 

.. 

- Ismerem én kérem, a menetrendet. Ez CJ 
vonat mindig megáll itt, a bejárati jelzönél. 

(Pusztai Pál raJza!) 
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Mátészalkár6I je/entjik: 

Napi ezer vagon kirakását ígérik 

a helyreállítás térségében 
Az árvíz sújtotta Szamos 

menti települések helyreállítá-
1ához Mát<lszalka állOIT1:í.son 
keresztül arad az építőanyag. 

- Június eleje óta tart ná
lunk a csúcsforgalom - mcm
dotta Pongrácz Antal állomás
főnök. - Azóta rendszeresen 
1500-1700 kocsit kell meg
mozgatnunk naponta. A terhe
lés olyan nagy, hogy gyakran 
meg i& haladja állomásunk :ít
bacsát6-képességét. Ne!M!?.:i� 
a munkánkat, hogy amelyik 
kocsit a zajtai és a csengeri 
vonalra megrakottan tovább!
tunk, az üresen is hozzánk ke
tül vissza a két szárnyvonal
tól. -

Az állomásfónök Irodája, 

vasutasok minden rakodóhely
re elegendő vagont állítsanak 
be vasárnap reg�elre. 

A megbeszélé<it intézkedé
sek követik és Mátészalkáról 
i;;abb tehervonatok indulnak 
a zajtai és a csengeri vonalra. 
A megyei szervek már napi 
ezer vagon kirakását ígérik a 
térségben. A vasutasokon ez 
nem múlhat. Sűrített fordá
ban dolgoznak a vonatkísérók 
is, hogy gyózzék az igényelt 
vonatok továbbítását. 

A zajtai vonalra indult a to
latós tehervonat. Vonatvezetó
je Bakos János. 

- Számunkra most e(l1Jbe
fol11nak a napok - mondta az 

Indulás elótt. - Reggel B óra
kor értem haza az előző szol
gálatból. Most 18 óra és ,w
hány perc múlva 150 tengelyes 
vonattal indulunk az újabb 
útra. 

- Hány órát teljesített már 
ebben a hónapban? 

- Ma, július 23-án a 185. 
szolgálati óránál tartok - fe
lel!. - A távolléti óráim szá
ma a hónap végére biztosan 
eléri a háromszázat. Kevés a 
pihentó, de mit tegyünk. Első 
a kötelesség. Nekünk is segí
tenünk kell, hogy a tél beáll
táig födél kerüljön minden ár
vízkárosult család feje fölé.-

L. 1. 

Ebben az évben 9 darab új bisztrókocsit kap az Utasellátó Vállalat a dunakeszi jármújavf
tówL Az üzem eddig f "kocsit már átadott rentlf,ltclt,sének, a többi a második félévben 

keM áiadrna. 

Szabadságukat 
rövidítették meg 

Lapzárta után 

Ülést ta.rtott a szakszervezet 
központi vezetősége 

ahol beszélgettünk, valóságos.,---------------------------

Pusztaszabolcs állomás tlz 
dolgozója - Csiki Géza, Hete
si József, Hajdú Károly, Már
ki László, Nagy Imre, Neikli 
Ferenc, Okos János, Pallos Ist
ván, Sebők György és Tóth 
Illés - úgy határozott, hogy 
egy hét szabadságot kérnek 
és a Szamos-közben segítsé
get nyújtanak egy árvízkár,:>
sult házának felépítéséhez. 
Vállalásuknak a Fejér megyei 
Vöröskereszt szervezet segít
ségével július 5-11 között 

A vasutasok szakszerveze- mint a nyugállományba "°" 

te központi vezetósége, lap- nult nödolgowk férjei a csa
zárta után, július 28-án ülést ládtagokat megillető utazási 
tartott. A vasutas dolgozó fia- kedvezményben részesülnek: 
talok, illetőleg a vasutas do!- Az ezzel kapcsolatos rendelet 
gozó nők élet- és munkakö- 1970. augus:tus 1-i hatállyal 
rülményei és a tová'bbi fel- lép életbe. (A rendeletet a 
adatok, valamint a szakszer- Hivatalos Lap 1970. augusz
vezet vezető szervei újravá- tus 1-i 31. száma ismertet!. 
lasztásának irányelve!, az ez- A szerk.) 

irányítóközpont. A debreceni 
igazgatóság forgalmi, vonta-. tási és kereskedelmi szakem
bereiből alakult brigád a hely
színen segíti a mátészalkai góc 
munkáját. 

- Nagyon sok még a ten
nivalónk - jegyezte meg az 
egyik forgalmi szakember. 
Olyan hosszú telex papírteker
cset mutatott, amit széttárt 
karjaival alig tudott kihúzni. 
- A nyíregyhá=i térségben 
feloszlatott azt'relvények ko
csijegyzéke ez. A legfőbb tö
rekuésünk, hogy ezek a kocsik 
mielőbb• továbbításra kerülje
nek, eljussanak rendeltetés! 
helyükre ..• 

Még ezernél több kocsi szá
ma szerepel a listán. A hely
reállítási munkálatok terüle
tén viszont - ahová most már 
nagy erókkel vonultak fel az 
építők - várják az újabb 
szállítmányokat . 
. - Számunkra a nagy forga
lom lebonyolítása kétszeresen 
nehéz - mondotta az állomás
főnök -, mert az árvíz köz
vetlenul Is érint�e dolgoz0in
lcat. A mátészalkai góc 130 dol
gozójának házát vitte el az iír
vfz. Közülük az állomáson dol
gozik 80 árvízkárosult vasutas. 
Rájuk alig számíthatulllt, mert 
családi otthonuk hel ítá-
sával vannak elfogla.I.'ilil ol-
lektívánk vállalta, hogy,. :he
lyettesítjük óket, amíg vissza
térnek a szolgálatba. 

S addig, bár az Itt dolgozó 
vasutasok igénybevétele · csak
nem megduplázódott, szó sem 
lehet közbei:áltásról, pi_henó
napr6l is alig. A rendkívüli 
feladat tudatában dolgoznak a 
mátészalkai vasutru.ok és dön
tcien nekik köszönhető, hogy 
az utóbbi napokban megszűnt 
az anyaghiány a helyreállítási 
munkálatoknál. Már arra is 
futotta az erőból, hogy Má tá
szalkán valóságos „aranytarta
lékot" képezzenek a különféle 
építőanyagokból. Naponta két
három szerelvény kavicsot, 
nagy mennyiségű téglát, ce
mentet raknak ki Mátészal
kán. Ha a túlterhelt kisállQ
másokon nem győzik az épílp
an:,agok fogadását, a depóból 
közúti szállítással pótolják a 
hiányt. 
, A szállítások további meg
gyorsltásának kulcskérdése, 
mennyire sikerül meggyors(
tan! a térségben a kocsik ki
rakását. Nagy erőket mozgósí
tottak erre a megyében. A kö
vetkezó vasárnapi rakodási fel
adatok me�beszélésére jött az 
állomásra Tóth Ferenc, a Sza
bolcs megyei tanács Ipari és 
kö7lekedési osztályának dolgo
zója, 
. - Vasárnap Ismét négyszáz 
dolgozó jön a nyíregyházi üze
mekből és a környező terme
lószövetke, •ekból, hogy a 
helJ"Teállítást •. területen részt 
vegyen az épitoonyag kiraká
sí.ban. A kéré�ünk az, hogy a 

Hön:Ön/ük a segilségel 

Df-. Fekszi István, a Sza
bolcs-Szatmár megye! tanács 
végrehajtó bizottságának el
nöke, az alá'bbi köszönő levelet 
küldte szakszervezetünkhöz: 

„Kedves Főtitkár Elvtársi 
A megyet tanács végrehajtó 

bizottsága és az árvíz sújtotta 
lakosság nevében őszinte kö
s.::önetemet fejezem ki. a;iiért 11 
támogatá&ért, mell11el 1egítsé
günkre siettek. Jóleső érzéssel 
tölt el bennünket, hOfl'II e ter-

mészeti csapásban et11/Üttérzé- Kisar kö:z:;égben maradékta
süket nl,'ilvánították, és a lanul eleget tettek. A tíz pusz
pusztulds okozta károk helyre- taszabolcsi vasutas özvegy 
áll{tásában, az élet újraterem- Tóth Gedeonné új házána:t 
tésében számíthatunk an11agi felépítésében vett részt. A ház 
támogatásukra. fő- és mellékfalalnak felhú-

Segítókészségilk az emberi zása után egy életveszélyesen 
lJsszefogás neme, meqnl,'ilvá- megsérült ház lebontását is el

nul4&a: je'tentós hozzájárulá.l végezték. 

zel kapcsolatos munkaterv
terveret szerepelt az ülés na
pirendjén. 

A második napirend, a dol
gozó nők élet- és munkakö
rülményeinek tárgyalásánál 
Szabó Antal főtitkár bejelen
tette: a KPM és a szakszer
vezet tiezetlíinek közös ülé
sén, dr. Csanádi György köz-

A központi vezetőség, az 
ülésen szerepló három napi
rend megtárgyalása után, 
Szabó Antal főtitkár elóter-

ahhoz a munkához, mell11el 
I 

Szorgalmas, példás munká
a bajba jutottak megsegítéién jukka! kivívták a község la-
fáradozullk." kóinak elismerését. 

jesztésére, Molnár Györgyöt 
a Vasumss:z:a.ksze tit:
kárává, az elnökség, valamint 
a közponU vezetáség tagjává 
választotta. 

. .,,, 
Epülnek a hazak 

A Hámán Kató vontatási fónökség fiataljai Tunyogmatolcson 

lekedé&- é& postaügyi minin- (Az ülésen tárgyalt napl
ten,el történt megállapodás rendek részletes ismertetésé-= 
értellmében, a tényleges va&- re lapunk következó számá� 
úti szolgálatot teljesítő, vala- ban visszatérünk.) 

Papp Sándor munkavédelmi ti ki anyagilag, szintén kamat- tó vontatási fónö'kség KISZ
szaJcmérnöktől, a debreceni mentes kölcsön formájában. A fiataljainak az a 18 főnyi c-so-
igazgatáság Mátészalkára tele- hitelek elosztását l!legkezdtük. portja, amelyik július 6-tól 11-

p!tett segélyezési bi.::ottságá.. Azok a tiasutasok, akiknek ig végzett társadalmi munkát 
nak vezetőjétől kaptuk a kö- a házuk összedolt vagy súlya- a károsult vasutasok portáin. 
vetk,ező jelentést: san megrongálódott és tagjai Többek között Gáspár Imre 

Felvilágosítás 

- gombnyomásra 
- A végleges megállapítás a szakszervezetnek (105 fő), nyugdíjasnak, Szabó II. Gyula 

szerint 205-re emelkedett a újabb 1000-5000 forint segély- mátészalkai jegyvizsgálónak, Két srovjet gyártmányú Az automata berregni kezei. 
Szamosközben árvízkárt szen- ben részesülnek. özvegy K. Szabó Józsefné öt- utastájékozta,tó automatát he- Látható, amint egy függóleges 
vedett tényleges és nyugdíjas Megindult a munka Csen- gyermekes édesanyának nyúj- lyeztek üzembe Debrecen ál- tengely körül villámgyorsan 
vasutasok száma. Közülük 105- gerben is, ahol a MAV 130 la- tottak értékes segítséget a ro- lomáson. fordulnak a gép „menetrend
nel: teljesen megsemmisült a kást épít az árvízkárosultak- mok eltakarításával és az épít- - Mit tudnak ezek a gépek? könyvének" fémlapjai. Egy 
háza. E.::enkívül 30-35 épület nak. Cserében a tanácsok, il- kezés előkészítésével. Július - kérdeztüJc próbaüzem köz- kattanás és megáll a gép. A 
rongálódott meg ol11an mérté/e- Ietve az építóiparl vállalatok 13-án a főnökség úja'bb 18 fia- ben Kiss József és Hevesi „kilapozott' két oldalon el6t
ben, how a helyreállitáshoz valamennyi községében az ott talja váltotta fel ezt a csopor- László múszerészt6l, a MAV tűnk állnak mindazok a tud
nagyobb arányú társadalmi se- éló lakosokkal egyenlő elbírá- tot egy hétre. Ezek a fiatalok gépkarbantartó műhely dolgo- nivalók, amelyek az utast ér-
gltség szüksége&. A többi ká- lásban gondoskodnak a káro- két lakókocsit kaptak, maguk zóitól. dekelhetik. Valamennyi vonat 
rosultat inkább háztáji állatai- sult vasutasok házának újjá- sütnek-főznek saját konyháju_ Tessék kipróbálni indulási Ideje Debrecenb6! és 
nak elpusztulásával, ingósá- építéséről A rendelkezésre ál- kon, amihez saját zsebpénzü- ha;gzott a válasz. - Mondjon érkezésük Badacsonyba, togaik megsemmisülésével érte 16 építő kapacitást így lehet a kön kívül szolgálati helyük egy állomást, ahová szeretne vá'bbá, hogy melyik személy-nagyobb anyagi veszteség. legoptimálisabban kihasználni. szakszervezeti bizottsága Is elutazni. és 
Olyanok l·s akad•�k, akiknek a h zá" • lt •1a 

melyik gyorsvonat, milyen 
kára az eddig foi;-ósított segé-

A Szamosközben mindin- oz Jaru · anyagi g. - Badacsony. napokon közlekednek, 8 meny-
lyekkel csaknem megtérült. 

kább érezteti hatását a vasuta- Az efféle segítségre igen - A betűrendes névmuta- ny\be kerül az utiköltség elsó 

A házal', lakások u'J"J"áépítése 
sok társadalmi összefogása se- nagy szükség van, s reméljük, tóban mindjárt az első állo- vagy második 06Ztályon. 

· gítenl akarása. Tunyogmdtol- sok hasonló példáról számol- mások között találjuk Bada-
a károsult vasutasok 75 szá- cson például már i& nagy elis- hatunk még be további tájé- cscmyt. A tál:1lácska melletti A két gép 6sszesen kilenc-
zalékánáI megkezdődött. A merést vívott ki a Hámán Ka- koztatásunk allQllmával. gombot megnyomjuk. ven állomás viszonylatában ad 
Sza.mosköz falvaiból szolgálati r----------------------------------------l 

ugyanilyen pontos, részletes 
helyükre: - Mátésza1kára - felvilágosítást. Ahhoz persze, 
betelepülók részére húsz la- hogy az automaták mindezt 
kást építünk. A többi károwlt 

Gyalogos alulJ"a'ro' - e'p"u"lt ma'sfe'I nap alatt 
„megtanulják", az állomás for• 

új házát ott, azon a telken épi- galmi dolgozói és pénztárotal 
tik fel, ahol régi házuk össze- heteken át foglalkoztak a ta-
dőlt. Nagy körültekintéssel nítással". Ez abból állt, � 

fr'fó�u� 
a 
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Hurrá, itt a nyár! 1!ls a nyár külföld számára is. Azóta Az építkezés irányítója, Tót'h a szükséges menetrendi és díj-
e e 
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�6 � nálunk - valljuk be őszintén szállodák sora épült a tó part- János, határozott, energikus szabási adatokat mind a ki
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kesek va 
· - egyet jelent a Balatonnal ján, s a környék korszerúsí- mozgású fiatalember, !gy be- lencven állomásra vonatko

me l O 
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Ilyenkor az ország kicsinye tése az idegenforgalom szá- szél erről a nagyszerű mun- zóan összegyűjtötték, azután szony ag 1s erese ue a- az úgynevezett ROTEX betu' _ zuk felépítéséhez 200 OOO fo- és nagyja útra kel, és hosz- mára rohamléptekben halad. káról 

k" • 
rint körüli kölcsönt kénytele- szabb-rövidebb Ideig elzarán- Ebből a fejlődésből a vasút is - Aluljár6nk hat elemből tverogéppel speciális filmsza-
nek felvenni. dokol a magyar tenger part- kiveszi részét. A korszerű áll. A legnagyobb elem 50, a lagra rögzít.ették azokat. A 

Ugyancsak megkülönbözte- Jára, mint a mohamedánok a közlekedésnek óriási szerepe legkisebb 30 tonnás. A beton- .. betáplálást" ezut.án a músze-
tett módon Igyekszünk segíte- mekkai fekete kőhöz. A kettó van a Balaton kincsének ki- kolosszusokat egy 6riásdaru részek közremúklldésével vé-
ni azoknak a vasúti dolgozók- imádata Is körülbelül azo- aknázásában. emelte be. gezték. 
nak, akik ezelőtt egy fedél nos. Nemrégen a dombóvári épf- - Mikor adják át rendel- Búcsúz6u1 még egy gomb-
alatt éltek - albérlőként vagy A múlt század végén, ami- tési fönökség Kutyánszki és tetésének a2 aluljárót? nyomás: _ Mikor Indul a sre-családtagként - másokkal, de kor a vasút erei kezdték be- Marton szocialista brigádja - Szeretnénk júliusban vé-
az újjáépítés utás erre nem hálózni az országot Igazából, Balatonlelle-felső megállóhe- gezni, hogy átvonulhassunk a gedl gyors? 
lesz lehetőségük. Mivel az OTP a..ltkor fedezték fel a jószemO lyen kisebb műszaki bravúrt már kijelölt újabb munkahe- Az automMa készségesen 
�ak az összedőlt házak tulaj- emberek a Balatont. Ekkor hajtott végre. Másfél nap lyünkre. .,válaszol": 
donosának folyósít nagyo'bb kezdtek kiépülni az első üdü- alatt emeltek be egy, Bala- - Hová mennek? 
összegíl, hosszúlejáratú, ka- iőhelyek. Mintegy 10 évvel tonfenyvesen előre elkészített - Balatonfenyvesre, azután 
matmentes kölcsönt, az Ilyen ezelőtt Ismét felfedeztük ezt gyalogos aluljárót úgy, hogy Szoínt6d-Kőröshegyre és Bala-
.. szétváló", de építeni szándé- a kincsünket, de most már nem tartották fel egy percre tonmáriafürdőre. 
kozó vas�tasokat a MAV seg{- nemcsak a magunk, hanem a sem a forgalmat. (molát) 

- 7 óra 09 perckor. Atszál
lás nélkül 11 óra 09-kor le-
szünk Szegeden ..• 

(kovics) 
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Hárman a kitüntetettek közül 
Veril> Ferenc reszortvezetó, 
MÁV Ésuli Járműjavító: 

1945-ben, a felszabadulás 
évében került a vasúthoz ko
rábban sok mindennel 'pró
bálkozott. Vas- és fémeszter
gá.lyosként szabadult, de volt ,,., 
világosító ls a Magyar Film
írodában, hordott maltert a 
mllköveseknek, igazán van 
összehasonlítási alapja a MA V 
és a „civil" munkahelyek kö
zött. 

- Ha csak a pénzt néztem 
Tolna, nem lennék itt. De vas
utas volt az apám, a bátyám 
igy aztán nem csoda, hogy en: 
gem is megfogott a perspektí- , 
va: részt vállal ni az ország 
tlérkeringésének megindításá
ban.. A műhely csupa rom 
volt, amikor dolgozni kezd
tünk. A rozoga tetőzeten be
esett az eső, a hó, de amikor 

három éves, de energ1aia egy 
húszévesnek sem lenne kevés. 

A vasutasnap alkalmából 
Kiváló vasutas kitüntetést ka
pott. a mozdonyvezető szigorú arc

cal végigvizsgálta, majd meg
hatottan megsimogatta az ál
talunk javított mozdonyt -, 
ez az érzés kárpótolt min
denért. 

�ongar István váltókezelő, 
Déli pályaudvar: 

1940-ig gazdasági cseléd volt 
Hajdúdorogon, 1942-ben került 
a Déli pályaudvarra pálya
munkásként, azóta ott van, 
1957-ben tették meg váltókez,e
lőnek. 

- Nem könnyií ma sem ez 
a munkakör - mondja - Ha 
meleg van, azért, ha fagy, 
amiatt nehezebb a váltót állí
tani. 

- Hányszor állítja a váltót 
egy műszak alatt? 

- Ezen még nem gondolkoz
tam, de legalább 4-500-szor, 
a tolatást is beleszámítva. 

Ha valamelyik munkatársa 
megbetegszik, főnökei tudják, 
hogy rá bármikor lehet szá
mítani, még akkor is, ha csak 
néhány órával azelőtt tette le 

a szolgálatot. Többnyire hozzá 
osztják be a tanulókat Is, je
lenleg öt olyan váltókezelö 
van a pályaudvaron, aki mei
lette tanult. 

- Sajnos, nem sokan vernek 
gyökeret a vasútnál. Én el sem 
tudnám képzelni máshol az 
életemet, mert mondja meg, 
hol találnék én a négy ele
mimmel olyan állást, ahol 
ilyen nagy értékeket bíznak 
rám -, s hol kapnám meg a 
havi 2400 forintot? Vasutas a 
feleségem és a húgom és vas
utasnak nevelem a kislányo
mat is, de ő még csak most 
lesz nyolcadikos. 

Csongár István műhelybl
zottsági elnök. Ha olyan kére
lemmel jönnek hozzá munka. 
társai, amit jogtalannak tart, 
nem bólogat, nem ígérget, ha
nem megmondja szemtőI-

"' Y J. 

szembe a véleményét. Ha vi
szont jogos a panasz, kiáll mel
lette a felsőbb szerveknéL 

A vasutasnap 
Érdemes vasutas 
kapott. 

alkalmából 
kitüntetést 

Kéri Tamás 

A műsoridő 

5 5  perc 

Farkas Er:r.11ébet 

Zsúfolt ház előtt került sor 
a Törekvés Művelődési Köz
pontban a fiatal tehetségek 
első budapesti bemutató elő
adására. 55 perc alatt 1 1  fia
tal „művész" mutatkozott be. 
Különösen nagy sikert aratott 
Nguyen Thi Khanh és Phan 
Hht Szuan vietnami fiatalok 
népdalainak megragadó elő• 
adása a nép hősiességéről. 

A magyar fiatalok között 
a „Törekvés" Stúdió két tag
ja Fazekas Erzsébet és Szabó 
Éva került az első helyre. 
(Fazekas Erzsébet szavalattal, 
Szabó Éva zongoraszámok
kal.) 

A mllsor színfoltja volt a 
,,Törekvés" balett csoport be
mutatkozása. Baráth Erika, 
Farkas Orsolya, Makovinszky 
Tamás és Simon Andm 
jóllehet csupán 5 évesek -
méltán nyerték el a legifjab
bak között az első helyet. 

A színvonalas bemutatko
zás után a művelődési köz
pontban negyedévenként 
megrendezik a fiatal te'hetsé
gek bemutatóját. 

Kitüntetések 
a XX. vasutasnap alkalmából 
A xx. vasutasnap alkalmából a 

V�Bll.tl közlekedés érdekében ktlej
tett eredményes és példamutató 
munkájukért 

Érdemes vasutas 

Jánn([jav. Oze...-. ....., 
szerv. és Techn. Iroda; k6bailat 
István míl.lz. f61nt. � 
Vasll.tlg.; KiB Simonka .Jóud lat; 
Pilspökladány áll.; Kl• � 
müsz. főeU. Nagykanizsa V
Fön. ; Kovács János müsz. ._. 
felvJgy. Péc• Vont. l'lln.; X.-.. 

kitüntetésben a következ6 dolgo- Pál müsr- fólnt. Vaall.tl 1'6-; 
zók részeswtek: Beruházási Felügy.; Lukács .._ 

lósné felvigy. Miskolc Tiszai PILI László Károly mQsz. fllell. a.; 
ged Vont. tón.; dr. Lakatos Lajaa 
titkár szeged Vasll.ttg.; � 
Rezsi! föell. Bp. Kelenföld PLl 

Abrahám József mOSz ell. TBFF 
Szeged ; Ar! Jánosné ell. Kisúj
szállás Pft. Főn. ; Acs István fel
ügy. s. Szakaszt. ; Boda Ferenc 
föint. Veszprém-.kills6 vonal.főn. ;  
Belházi István !elvi.gy. Celldömölk 
áll.; Barabás István felvigy. Dom
bóvár Ep. Főn.; Balogh Lajos el!. 
Jászkisér MAV Epit6gépjav. Uzem, 
Bánk! Béláné főlnt. 3. Szakoszt. ; 
Besze Ferenc föé'U. Gyöngyös álL ; 
Balogh K. István felv!gy. Ujmis
kolc P:ft. Főn. ;  Budai Józse1 
mém. főlnt. Hatvan-l'üzesabonyl 
P:ft. Főn. Hatvan; Bálint András 
mérn. tan. Szeged Vasútig. ; Blas-

kó Imre tetvlgy. szentes l."p. Főn.; 
Benl<ó János ell. Landler Jent5 Jj. 
U. ; Balogh m. József int. Debre
cen áll , ;  Böjtös László int. GySEV 
Sopron; Balogh Zs.igmondné int. 
1. Szakoszt. ; Bérel Béla főlnt. Szé
kesfehérvár áll. ; Burján István 
masz. segédell. Bp. Ferencváros 
Vont. Főn.; Csóti Rudolf f6el!. 
Szeged áll. ; Csaba Mlllály főint. 
Balassagyarmat Szertánfl5n.;  Cson
gár István felvigy. Bp. Déli áll. ; 
Csörg! Mihály el!. MA V Epltésl 
Géptelep Fán. ; Darázs Károly 
müsz. fóell. Szombathely Jj. U.; 
Domján József mém. főlnt. 6. 
Szakoszt. ; Dancsa Ferenc ro. tő
int. Bp. Krisztinavárosi P:ft. Főn. : 
Debreczeni Ferencné felvlgy. Bp. 
Keleti MGsz. Kocslszolg, Főn. ; 
Debreceni Jézsef főell. Székesfe
hérvár Vont Főn ; Domokos Ar
pádné el!. Hatvan Vont. Főn. ;  
Dr. Értelmes Gyula tan. Anyag
gazd. és Ellát. Ig. ; Farkas Lajos 
fdint. Calldömölk Szerlártlln. 
Friedrich Hemikné főlnt. Dombó
vár MA V Napközi otthon; Fer
kovlcs Józsefné ell. Bp. GépJa
v:ltó ű. ; Fodor Mária titkár Bé
késcsaba áll . ;  Fodor István föell. 
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Zállony áll. ; Lllflncz Dezső a; 
főtiszt Debrecen :f:p. F6n.; i.-.. 
Józsefné ft5int. Vasutas-� 
vezet Bp.; dr. Ulvel Ferenc -.; 
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Lovas Lajos mtlsz. felllgy. s-... 
Pft. Fón. ; M;,rton Gyula mGa: 
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főint. Szeged Vasll.tlg. ; MáDd1 PM 
segédell. Bp. Ferencváros v..: 

Főn. ;  Major András főell. Rállo9,: 
rendező pu. ; Macska István f6, 
Int. Zagyvapálfalva áll.; Mát)'N 
Lajosné elL Szolnok Jj. U.; IIUW 
Géza fóell. Eszaki Jj. U.; llobü 
Józsefné munkás Záhony ill.� 
Németh Dezső m. főlnt. TBJ'III 
Szombathely; Németh Laura 16, 
el!. Sopron V<nt. Főn.; .JeDei, 
Richárd f6ell. Almástüz!tő ,u.: 
Nagy György músz. int. TBU 
Bp.; Nyeste István m�m. taa. 
Miskolci JJ. ű.; dr. Nyiri 6'ndor 
titkú Pécs vasútig. ; lieldMter 
János fe!Vlgy. Vas. Fóoszt. T!tl<Ar-, 
ság; Nagy Vincze Int. KuskUJIJ&, 
egyháza áll. ; Ocskai J'Anos mQn. el!. Sátoraljall.jhelY Pft. Főn.; 0,., 
dög Miklós müsz. főlnt. Bp. Ve, 
sútlg,; Pömcczl Jenő mém. f6., 
Int. TBFF s,ombathely; PetllO 
Gyula músz. felv:lgy. SzombalhelJr 
Vont. Főn. ; dr. Párkányi Ferenc 
főtan. Pécs Vasll.tLg.; Páter b►. 
ván el!. MAV Közp. Fel�pltmén:,� 
Vizsg. Főn.; Pándy Lajos f®lt. 
Miskolc Vasútig,; Pintér l'erené 
müsz. főell. Komárom Vont. Fdn.; 

��t; .Jlt% ir
1

�eb�nl
éd

Jj. '&! 
Páskuly Béla mílsr- ell. ZAhon, 
vont. Főn. ; Papp Lúrl6 flllnt. 
Debrecen vasűtlg.: Papp Mla 
int. Vasuta,i;ok Szakszerv. Ter. 
Biz. Pécs; Páldl Gizella el!. p� 
szerlártőn. ; Kaksy Gyula müsz, 
fóint. 1. Szakaszt. ; Ruft János en; 
MAV Hidép. Főn.; Rábai JánOf 
el!. Békéscsaba Vont. Főn. ; Rita 
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1949-ben a<'lta be az első i-------------------------------------

újítást, jelenleg a tlzenkilen-

Főn. ; Fü.z1 Sándor int. 5. Szak
oszt. ; Förháez István ell. Győr 
Rendező pu. ; Fazekas Balázs fel
vigy. Vác Pft. Főn.; Farkas Jó
zsef fllfelűgy. 8. Szakoszt. ; Ga
lambos József fl5int. Szombathely 
vasútig.; Gazda Imre főint. Jákó
Nagybajom áll.;  Gimesi András 
m. fóell. Füzesabony Vlll, Vonal
felilgy. : Gerla Gusztáv ell. Duna
keszi Jj. U. ; Garami László főlnt. 
:MAV Szállitm. Iroda; Gál Lajos 
milsz. ell. Győr Ptt. Főn. ; Gaál 
Lajos müsz. főell. IClskunhalas 
Vont. Főn. ;  Hoffmann József fő
ell. Veszprémvarsány áll. ; Hantó 
Ferenc felvlgy. Veszprém-kWsc5 
áll, ; Hámos GY'Ula müsz. f61nt. 
Tapoca Pft. Főn.; Háklár Gyula 
felv:lgy. Zalaegerszeg Pft. Főn. ; 
Horvá1h József mém. f6int. TBFF 
Pécs; Hella Ferenc főlnt. MA V 
Szak- és szerel6ip. Főn. : H:ilas 
György f61nt. Miskolc Vaslltlg.; 
Hlzsn:vtk János fe!Qgy. Miskolc 
Vasll.tlg. ; Halász Antal m. Int. 
Szentes Ep. Főn. ;  l-Ildas János 
f6ell. Eszakl JJ. U. : Hegedüs 
László f61i,t. Nyíregyháza áll. ; 
He�edils Menyhért músz. főlnt. 
Debrecen Déli Ptt. Főn.: Habony 
Mária f61nt. 4. Szakoszt. : He�e
dús Sándor ell. Szolnok áll. ; 
Janksl Józsefné f61nt. MA V JeJN
n:vomda Főn. : Juhász István 
müsz. főell. Sárospatak Vont. 
Főn. ; Józsa Károly mém. flílnt. 
Szeged vont Flln. ; Juhász Sán
dor munkás MAV Hámán Kató 
Szertánfőn.;  Király István masz. 
Mint. Szombathely Vasútig,; Ka
tona József m([sz. f61nt. Zalaeger
szeg Vont. Főn,; Konrád Jenő 
músz. főint. Veszprém Pft. Főn.;  
Kovács Lajos főell. Bátaszék áll . ;  
Kosár János m([sz. főlnt. Pécs 
Vasút lg. ; Kardos Sándor mílsz. 
f61nt. Szerencs Vont. F6n. • Ker
tész Sándor f6ell. Sátoratjall.Jhely 
áll. : ICöröMt G-yut::, int. �,crenc-:i;: 

áll . ;  Szigeti Ede fe!Qgy. MA V 
Adatfeldolg. Flln. ; seregélyesi Be
nedek fé!ell. Autófuvarozásl F6n,; 
Szilassy Lhzló főell. Szombatbel7 
Pft. Főn.; szentlvtnyl Gy6z6 f6' 
elL Kaposvár áll.: Szerdel Henrik 
fe!vlgy. Dombóvár áll. ; Szamosi 
László fc5ell. Ftlzesabon:, Szertár-, 
főn.; Bxécsl Ferenc fllell. Sátoral
jall.Jhe!y Ptt. F6n. : Szoboszlai Jó
zsefné segédell. Ozd '11.: s� 
István főlnt. Miskolc Vaall.tig.; 
Szépvár! Mlhlily f6ell. Bt!késcsall• 
áll . ;  Székelyhldl Lajos m([sz. f/S
!nt. Békéscsaba Ptt. Főn.: Schm!� 
Ferenc f61nt. Hatvan áll. : Szent,, 
péteri Jen6 el!, MA V ll:plllettennt. 
Főn. Bp. ; Szentmlhl.Iyl JinOf 
mérn, flí!nt. NagyszentjánQB Kimle 
VU!. Vonalfe!Ugy. ; Szekeres Mi
hály masz. Int. Szolnok Ptt. Flln.J 
Sleng ,Tózsef felvlgy. Vác áll. : SI, 
mon András fllell, Rákos Von" 
Főn. : Siket Béla főlnt. Ipol:vtor',
nóc áll . :  özv. Sándor Lajosné -. 
géd!l'unkás Bp. Déli MOsz. K.,,. 
c,lszolg. Főn. : Sipos János fllell,, 
Szolnok JJ. U, : Sebestyén Sándor 
m([sz. főell. TBFF Debrecen: Soót 
Sándor m([sz. főell. Debrec.,. 
Vont. Főn.: Szerényi György ..,_ 
r,édfelvlgy. Fényeslitke áll.; Bs6f; 
nás Sándor segédfelvlgy. IUt&.ó 
szalka áll , ;  Sipos Gábor főell. 
Debrecen áll.; Stevanylk 8'ndor 
ell. Nyíregyháza Pft. °Főn.: dr, 
Szörényi István tan. Pécs Vull.t. 
lg. ; Szigethy Mátvás tan. P� 
vasll.tlg.: Szemők Béla tan. ', 
Szakoszt. : s-nó István Int. MAV 
Közp. Számviteli Flln.; Szita Ist,, 
ván müsz. flllnt. ?. szakoszt.: Ta• 
kács Erzsébet Mell. Szombathel1 
áll. ; Tarján Kéroly f6!nt. P� 
Vasútig.; Tasnádi Lajosné Int. 
MA V Szak- és Szerelőlp.- F&I.S 
Tim.ár László milsz. főe!l. Kiste
renye Vont. Főn. : . Takács József 
m1lsz. fé!lnt. Miskolc Vas\ltlg.1 
Tótb Ferenc müsz. főell. Bp. Te,, 
rézvárosl Pft. Fől!.. ; Teleki Laj09 

cediken dolgozik. Vzemrészé
ben 1951-ben ó hozta létre a 
pártszervezetet, megalakulása 
óta tagja a munkásórségnek, 
;ielenZeg szakaszparancsnok. 
Két éve kerületi tanácstagnak 
választották. Gyermekkorá
ban a Mázsa téren laktak, 
nyolcan egy szoba konyhás la
kásban. Most is a kerületben 
lakik, de ös.szkomfortos la
kásban, az új lakótelepen. Az 
idén nyugdíjba megy, így az
tán, bár továbbra is munkás
őr és tanácstag marad, több 
ideje lesz 17 hónapos unoká
jával foglalkozni. 

A vasutasnap alkalmából 
Kiváló vasutas kitüntetést ka
pott. 

.Varga III. Ferenc korsimester, 
Ferencvárosi �omópont: 

A száz kilométerre levő 
Ludas községből jár be mun
kahelyére, de azt mondja, 
nem fárasztó, mert jó a köz
lekedés. El kell hinni neki, 
mert ha csak egy kicsit is fá
radt lenne, nem győzné a 
szakmai munkát és a társa
dalmi megbízatásokat. Még 
1944-ben a Szovjetunióban lé
pett be a pártba, tagja az 
alapszervezeti pártvezetőség
nek:, tizenegy éve munkásőr, 
parancsnok a IX. kerületben. 
Otthon pedig, immár 16 éve, 
a községi tanács tagja. 

Igyekszem mindenütt 
helytállni - mondja -, fizi
kailag is bírom, hiszen más 
dolgom úw sincs. 

Amikor a községben törpe
vízmű társulást szerveztek, ő 
volt az első belépő, nehogy 
azt mondják a falusiak, hogy 
őket agitálja, maga pedig kí
vül marad. Másodiknak és 
harmadiknak a két vele lé
pett be. Az idén februárra pe
dig, amikor a vízmű átadásá
ra sor került, ahogy ő mond
ja: bemorzsolódott az egése 
falu. 

A háború alatt innen vonult 
be a Ferencvárosi Csomópont
róL Vonatkísérőként kezdte, 
hazatérése után kocsirendező 
lett, majd tolatásvezető. 1953-
ban nevezték ki kocsimester
nek, a Keleti rendezőből in
duló vonatok összeállítását irá
nyítja. Minden beosztásában 
kiemelkedő szorgalommal dol
gozott, ma is példának lehet 
áll(tani a fiatalok elé. ötven 

A folyók már visszatértek; 
\ 

EGY ELÓMUNKAS PORTREJA 

R.EMENYI Bl:LA. a máté
szalkai VI-os pályamesteri 
szakasz előmunkása negyedik 
évtizede szolgálja a vasutat. 
Ez már önmagáballl is elég ér
dem lenne ahhoz, hogy meg
értsük, miért ismerik sokan a 
nevét, hcm.áilomásán túl is. 
Mostanában azonbcn, amióta 
az árvíz tört a Szamosközre, 
Béla bácsiról - szakmai tu
dásáról, példamutató helytál
lásáról - Pesten i3 beszélnek. 

- Vele akarnak Wálkooni ? 
- kérdezte érdeklődésünkre 
Szegedi Nándor, a debreceni 
igazgatóság vezetője. - Nem 
lesz könnyű megtalálni, mert 
embereivel hol itt, hol ott 
dolgozik, ahol éppen a legna
gyobb szii.kreg van rájuk. 

Mátészalkán Kovács Mi
hály műszaki Intéző, a VI-os 
szakasz kezelő pályamestere 
azt tanácsolja: ne menjünk 
már ki a nagyecsedi homok
bányához, ahol Reményiék egy 
új vágány bekötését végzik, 
mert - lassan esteledik 
jönniök kell a teher-vágány
gépkocsis anyagvonattal. Vár
juk meg Inkább a lakásán itt 
Szalkán, a József Attila utcá
ban. 

Jó, hogy megfogadtuk a ta
nácsot. Később ugyanls kide
rült, hogy - amint a pálya
mester sejtette - Reményi 
Béla megint „huszáros" vál
lalkozásba kezdett. 

- ó, hol voltunk mi már 
délután ?!  - legyintett kedé
lyesen, amikor hazaérkezett. 
- A bányánál bamar végez
tünk a két e-kitérővel - ma
gyarázta -, !gy hát bemen
tünk a vonalról Nagyecsed ál
lomásra, és kiraktunk az em
berekkel negyvenöt vagon kö
vet az AKÖV-nek. Egy hete, 
hogy ott álltak ezek a kocsik 
kirakatlanul, sót azelőtt meg 
majdnem két hétig Szalkán 
veszte9eltek, mert nincs elég 
rakodomunkás. 

A PALYAFENNTARTAS 
DOLGOZOi naponta 10-12 
órát dolgoznak, néha annál is 
többet, ahogy a S•Zültség kí
vánja az árvíz óta. Reményi 
Béla, aki rendes körülmények 
között „csak" Mátészalka ál
lomás vágányhálózatára ügyel, 
jó néhányszor kapott már ki-

váló dolgozó kitüntetést. Az 
idén, április 4-re miniszteri 
dicséretben részesült. Az er
ről szóló okmánnyal együtt 
nagy becsben tartja a több év
tizedes vasúti szolgálatát és a 
szakszervezeti mozgalomban 
e1töltött negyedszázados tag
ságát elismerő emléklapot is. 

- Fiata,1 koromban fűszer
kereskedősegéd voltam 
meséli életútját. - Apám, aki 
távirdaműszerészkén.t dolgo
zott, rábeszélt annak idején, 
hogy i.gyekezzem én is a vas
úthoz bejutni. Biztosabb ke
nyér, szebb hivatás ez bármi 
másnáL !gy lettem 1931-ben 
pályamunkás. Hét év eltelté
vel Szolnokra küldtek tanfo
lyamra, � nem sokkal később 
Mándokra helyeztek, az ak
kori IV-es szakaszra. Azóta 
elömunká3 vagyok. Mátészal
k{,,n 1948 óta teljesítek szol
gálatot. Később megvettem 
ezt a dombot, és 1957-ben épí
tettük rá a házat. Szeretek 
itt lakni . . .  

Kovács Mihály pályames
tertól hallottuk, hogy szaktu
dását, gazda,g tapaszta1ata1t 
gyakran igénybe veszik a fel
ügyelete alá n= tartozó terü
leteken is. 

- Elófordu'. - szerényke
dik Béla bácsi. - Az árvíz 
miatt éppen Nyírbátorból 
kellett visszajönnöm, ahol ki
rendelésben végeztünk vá
gányszabályozást alázúzalé
kolással. Sajna&, l<ezdhetjiik 
majd a mérést, szintezést is
mét elölről, ha nemcsak a fo
lyók, hanem a mi feladataink 
is visszatérnek e régi med
rükbe. A namény! szakaszt 
szintén rendbe kellene hozni, 
de - hiába - eddig nem ju
tott rá idő. 

Aztán az árví:m-e t.erelődik a 
szó. 

- Május 14-én kaptuk a ri
asztást: .,megbolon folt" a 
Kra&2l!la, a Szamos és a Túr. 
Azon nyomban egy ember
ként fogott össz� a Kovács 
Gusztáv múszakl főintéző ál
tal vezetett pályamesteri fő
nökség vala.mennyi dolgozó
ja Szinte nincs iB köztünk 
különbség: a főnök ugyanúgy 
ott van mindenütt, mint Szili 

Andrái tionalbiztos, Barabás 
Rezsó vonalkezeló, a szomszé
dos szakaszok pályamesterei 
vagy a munkások, előmunká
sok közül Nagy András, Sza
bó István, Baráth Sándor, 
Tóth József, Balogh Lajos, 
Gajdos József és a többiek. 

EGYUTI' V�DEKEZTONK 
és veltünk részt a mentés
ben, majd a három vasútvo
nal - a zajtai, a csengeri és 
a nagyecsedi pálya - helyre
állításában. A2lt hiszem, az itt 
látott tapasztalt pél.dána.K is 
szerepe van abban, hogy a 
társadalmi munkára jelent
kezett önkén1>esek - debre
ceni, eyíregyházi és máshon
nan jött vasutasok - hozzánk, 
gyakorlott és megedzett pá
lyamunkásokhoz méltó telje
sítményeket érnek el velünk 
együtt, a helyreállításban . . •  

S ebből a munkából - a 

többi vasutassal együtt Re
ményi Béla is kiveszi részét/ 

Kovács Jó:met 

Katona István felv:lgy. Hódmező
vásárhely áll.; Kardos István fő
ell. Kecskemét áll. : Kovács Péter 
munkás Szolnok Szertárf(5n, ;  Ko• 
vács illés segédell. BBFF Bp. ; 
Kertész Jó2'se1 eU. Székesfehér
vár Pft. Flln. : Kanyó István 
müsz. tc:!ell. Hatvan Vont. Főn. ; 
Kovács Miklós segédei!. Gyöngyös 
MA V Kltérőgyártó U.: Keresztes 
József f6ell. Székesfehérvár J'j. 
U.; Kövi Józse1 mll.sz. fólnt. MAV 

�UTA S E LLATO;,' 
MEGN vl:r.r 
a Közlekedési Múzeumban 
(XIV. Városligeti krL 1 1.), 

,,Az utasellátás 25 éve" 
címü kiállítás 

• 

Nyitva: hétfö és péntek kivételével 
naponta 10-18 óráig 

• 

l:rdeklödölcet szeretettel várja a 
RENDEZOSl:G 

UTASELLATO VALLALAT 

ell. MAV TB'll:F Bp.; T6tb Jórsef 
főell. Debrecen Jj. U.; Ta!dee 
István el!. Dunakeszi :Jj. O.; Tátll 
Ferencné el!. P0spökladány Vont. 
Flln.; Tulik Károly mém. flilnt. 
6. Szakoszt. : T!rcsl Elek felv!ff, 
Mátészall<a Pft. Főn. ; Tándor l'" 

nos mém. f61nt. 9. Szakoszt.i 
Várnai Győző müsz. főlnt. MAY 
Anyagvlzsg. F6n, ; Vági Rudolf 
felvlgy. Duna\ljváros Fft. Főn.: 
V alek József segédfelvtg:,. PécS 
Ptt. Főn, ; Vld�ki István m&n. 
flíint. Kecskemét Pft. F6n. ; V6-
mos István fllell. Bp. Vasll.tlg.s 
Varga Dénes főel!. Győr dll.; Va
das! Ferenc fllell. Jobbpartl Bn 
Bp.; Vászondl Gyula f6ell. X6111, 
Nyomtatván:ytár; Varga Káimi• 
föell. Landler Jen6 Jj. U.; V� 
vári Lajos felUgy. 11. Szakostt.: 
Varga László Mint. MA VTRAMS 
S:záll.ftm. Iroda; Wiedemann 0711• 
la f6ell. Jobbpartl BFF Bp. ; Za,, 
lán János segéd!elvlg-y. Nagykani
zsa áll.; Zsovú Vladlmll' felQ17. 
Szombathely Vasll.tlg. ; dr. Gara. 
bon Sándor IUI. 2. Szakosú-1 
Kovács Károly telUgy. Tlszképd 
Int. : F. Sz. Kozák CCCP Csap '1-
lomásflínök; Katona Béla 6maff 
KKSzV; Nagy János rend6rn. 
BM; Benczek János rl!ndőrsz. BM; 
Döbör Józso,f csop. vez. Kelemell 
Kálmán koc,1mester, Antal Iatvú 
fogas mozd. vez. ózdi Kohászati 
Uzemek; Havasi Tibor mém. !6-
lnt. Zalaegerszeg Ptt. Főn.; �val 
Lajos mém. tőlnt. Szombatbel7 
Vasútig,; TakáCli János NY1reo
háza áll. 



lt'lt, AUGUSZTUS 1. fAGYAR VASUTAS 

Délutáni csúcsforgalom Adósság nélkül . . .  
Meleg percek a Nyugati pályaudvaro11 Sikeres félévet zárt Sopron Déli pályaudvar 

, - Jól megy neked, Jóska! 
- Miért? 
- Mert ilYen jó cipőben rú-,oci a port. 
- Mit tem,ek? Nm� id6m 

6tőltö:mi, men mindjárt bl?Jé.r ,u 503-as - válaszol társának a fiatal kocsirendező és máris szalad, !ején elnyűtt vasutas-5&Pkában, kezében jelzózászló
val a csarnok Ill. vágánya fe
lé, ahová éppen bejár a Ma
inaia•eJ:Pl'USZ, 

A kocsik egyrá;ze a román tengerpartról, más resze Buka
restből érkezik, majd másik lllt\Ppel ésl'rakasszal, új vonat
�t megy tovább Pr� 

Minden vágány foglaft 
trdekes és ügyes forduló: egy étkező, egy háló és négy ,zemélykocSi. létesít összeköttelést o román tengerpitrl és Budapest között. A von:i.t másik rés2e - hat kocsi - csak Bu

da,peStlg közlekedik éa másnap délelőtt az ellenvonattal 
fOrdul Vissza, fóleg Mamaiába 
& Mangáliába tartó utasokkal. 

Meleg percek ezek. :Minden 
',égány foglalt. Egyiken induló, 
a msslkon érkezó vonat áll 
Nagy a mozgás a debreceni és 
a szegedi gyorsvonatok mel
lett. De indulásra kés'L a ny'1-
egyházl személyvonat 18. Do• 1,o, Géza vonatmeneszt,6 for• 
galmista és LelJGes László fő. 
felügyelő, indulási {lgyelet115, 
fején vörös sapkával, kezében 
meneszt6tárcsával munkára 
készen várják a kijárati jelz.ők 
Tillanását. 

Az áTio'.11ásfónük, Szeibert 
1,toon az � · es Nord Orient 
upressz é, . .  ,:.ését várja. En· 
Dél a vonatnál ajánlatos u 
óvatosság, mert hosszú a szerelvény, Palla Béki helyettea tónök és Bozóki l ános térfő-
nölc is ott állnak az I-es torony árnYékál>an és bűvölik, 
sz:ámolgatjá:k az ér'kezó kocsi
kat. A Nord Orient Várnát, a 
bolgár tengert köti össze Bu/:la.puttel, Prágával és vorsó
ffl. 

Uiuárosi Józ•ef kocsimester 
Irányításával 1artalt:kmozdony jár rá a vonat végére, hogy 
onnan a Várne.-Budapest,Várna kocsikat levegye és a Várna.-Prága-Yarsó kocsikat pedig rátolja a D-v-.ígányon 
álló, Budapestról Varsóba 111• duló vonatrész.re. 

Mint egy- óriáskígyó, olyan bosszú a vonat. Nem sok az öröme azdknak. akik az első kocsikban utaznak. Az tlmun• leás hídon. túl, olajos kövek 

Az utóbbi három évben két és az iperoágán�. Nagy a vámköztietítőkrol, azokról 4 
alkalommal nyerte el az „:E:l• szó ez nálunk, mert két fa- 25-30 éves szolgálati idővet 
üzem" kitüntetést Sopron Déli Ipari üzem és töl>b textilgyár rendelkező és kitűnó s::nk
pályauduar. Ez önmagál>an is tartozik a fuvaroztatóink kö· képzettségű t,asu.tasainkróZ, 
örvendetes tény, hiszen ha- zé. Rendszerint már 3-4 akUc száliítmánw..á.si iro
zánk nyugati határán jelentős tonnányi termékükkel megte- dánkon végeznelc rendkívül 
szerepet tölt be ez a szolgá- lik egy kocsink. felel,ósségtelies munkát 1�� 

-1350 forinto• munkakön lati he1y. Ilyen körülmények között bérrel. Anyagi ösztönzésüket - Frekt-entúlt helyen dol- feltétlenül elismerést érde- nem tartjuk kielégítőnek az• 
gozunk . . .  - mondta a pá- mel az általuk elért 100,49 szá- za?, hogy negyedéuenkéftt 
lyaudvar munkáját bemu- zalékos első félévi ikocslki- Z-300 forintos prémiumot 
tatva Kőhalmi Aladár fóin- használás. A partnerekkel, az kapnak ae áUomá., keretétéző, állomásfőnök. Találóan OBB és a GYSEV dolgozóival bő!. Azután Itt vannak a málfogalmazott, hL�zen a pálya- egyaránt fenntartott jó kap- házók, a kapusok, akiknél a udvar jelentős forgalmat bo- a;olatokat tükröz.i a kocsitar- munkaköri bér még mindig nyolít le. MAV-OBB közös ha,. tózkodási előirány?..at 100 sz.á- nem éri el az ezer- forin!tot. tárállomás éa munkája szoro- zalékoo teljesítése. V áltóti.sztitót item is kapunk, san kapcsolódik a GYSEV-he:: Osztatlan örömet keltett a mert a fizethető munkaköri 
i.s. Különös ;eIent6séget a.d sopronialmál, hogy július 1- l>ér igazán nem vonzó kereseti a szolgálati helynelc, hogy a tól „előléptették" szolgálati lehetőség. lgy • váltótisztítás magyar vámhatárálZotnás sze• mulaszthatatlan feladatai is repét is betölti. Az már szin- helyüket: a ll/A csoportba a váltókezelókre, koa;!rende-te csak „ráadás", hogy Sop- nyertek besorolá$t. Töl>bek zo7cre hárUlnak. 

Vonaka vár&kozó utasok a Nyugaii pályaudvaron. 
(Gergely Jó78ef felvétele.) 

ron fejlődő iparának köz- között ez azzal jár együtt, Sopron Déli pályaudV4T'Otl pontjában dolgoznak. ll:vről hogy 16 forintról 20 forintra más okból is fokozott jelen• évre több feladatot jelent a növekedett az itt dolgozók éJ• tősége van a dolgozók kellő 
tos, magasra tartva kalapácsát jelzi, hogy kés7.en van a fékpróba. A toronyban csattogna'k 
a váltók. Gárdos Vilmos tiat.al rendelkező for� szolgálat
tevő kezeli a biztosítóberende
zést, eHordítja a kijárati é5 
bejárati jelzők bűvös vörös 
gombjait és sza.bad az út, in
dulhat a NOTd-Orient. 

A hossZÚ szerelvény még el 
sem hagyta a pályaudvart, 
amikor nagy csattogással be
járt a Balt•Orien.t, a Berlln-Prága-Budapest-Bukarest 
gyorsvonat. 

Az érkező nemzetközi "-ona• 
tok mellett hömpölyög az utas
áradat. A hordárok magasra 
rakott tm-goncákon tolják ki a 
csomagokat a taxiállomás fe
lé. 

Munkában a tartalék 

növekvő iparvágány-hálózat szakai póUékja. a.nyagi éroekeltségének. Lét• 
Nehogy üres pillanatok le- kiszolgálása. A szállítófelekkel számhiányuk jelenleg 12szá• fenntartott kapcsolataikat il- o·· szto"nzo�bb be'reze' st zalékos, és az utánpótlás csak gyenek, ismét szól a hang.sz.ó- letóen itt fokozottan jelent- jol>b kereseti lehetőségek mel-ró: kezik a verseny igénr,e, hiszen lett volna biztosítható. Szinte Sopron abban a sajatos hely- - Néhány hóna.pja önálló elkerülhetetlen, hogy lépést - A III. vágány melZett zetben van, hogy itt nemcsak bértömeggazdáLkodást folyta- ne tartsanak a „szomszédvár"., kérjük vigyázni, a vágányra a l\1Á.V fogadja a fuvaroztató- tó szolgálati hely a miénTt. A a GYSEV állomásával. 

szerelvényt tolna.k. kat . . . létszámhiány Twootl:.e::téb� 
eddig 35 ezer forintos ber- A munkában Egymás után indulnak a sze- megtakarításunk hahnozódott 

mélyvonatok Szolnokra, Ceg- A tervezettnél fel - jegyezte meg az állo- nincs lemaradás 
,.._ ....... to"'bbet sza'll'rtottak másfónök. - Az átsorolás kap-Iédre, Monorra, Es�-�om=, csán remélhetőleg arro is mó- Azért is id&zerfl ez, mert a Vácra, szobra. A mlwlinkább mutatkozó dot kapunk, hO{fJI megtakari- munkál>an nincs elmaradás. A 

Alig múlt el két óra, s Bu- tása.ink egy részét bérfejlesz- szolgálati hely hárnm szocla-nehézségek ellenére eddig jól tésre ha.sználha.ssuk fel. lista brigádja egymással ver-dapest-Nyugati pályaudvarról megállták a helyüket a mun- sengve ér el jobbnál jobb tel-ország- és Európa-szerte ln- kában Sopron Déli pályaud• S hogy ez mennyire idósze• jesítményeket. Júniusl>an" a dultak vonatok, sok ezer utas- var dolgozói. Katona József rú lenne, arról - 5zb. titkári Kozó Imre intéző, forgalmi minőségben - Katona József. szolgálattevő által vezetett sal, akik talán az utazás iz- főintéző, kereskedelml állo- nek volt néhány megjegyzé- Petőfi brigád került az galma mellett nem is gondol- másfőnök-helyettes, aki tár- se. élre a k.oc:sitartózkodási nak ru:Ta, hogy egy vonatbeto- sadalmi munlkában a szak- - Nagyon kedvező hatásuk előirányzat 123,8 százalé-szervezeti bizMtság titkári te- k telj ítésével. Kif,-.<~ lás, összeállítás, egy-egy vonat endóit is ellátja, így beszétt volt a szolgálati helyükön ed- os es =� 

reszére biztosított be- és ki- erről: dig végrehajtott bérjavítá- talan menetren� 
soknak. Ez munkánk ered- biztosítottak és a bera· haladás a nagy hőségben - Az első félévet is j6 ményeiben is tükröződik. kási tervet 110,9 százalékra mennyi gond0t és milyen nagy eredménnyel zártuk. A ter• Csakhogy a béreket illetően teljesítették. :mrdemes meg• Ismét muriitáb:m a tartalék• felelősséget jelent a vasuta- vezettnéL 3150 tonnával több még további tennivalók je- jegyezni, hogy mindkét ver-mowony. A hely'ból induló soknak, lirut raktunk be a pálya,ud• lentkeznek nálunk. Nem volna senytársulk, a Széchentli és kocsikat tolja a vonat végére, Gergely 1ózsel oor rendea keze1ési helyén helyes például megfeledkezni a Kossuth szocialista brigád maid a Fa1,'0f'it-apre,u sze• r--------------------------------------, eredményei is olyanok, hogy relvénye gurul be a csarnok méltán tekinthetők a bronz-alá Vidám német nótaszó töl· koszorús jelvény várományo. ti be a pály.:mdvar üvegcsar-

S I • • fi 
sálnak. nokát. zent órme szocia ISta szolgálati hely Köszönő sorok Régóta vaJdd6 szoci� 

A der<í borúval ke\•eredik. probléma a pályaurl--·ron, 
A Bukare!!tl>e indu1ó gyorsvo• Az elmúlt évben végzett zös összejöveteleket, kiréndu- Ezúton köszönöm meg a hogy

dó knlncsenek rr. . ,16 
nat _ -1-•-·a m1·ndent - ke- edmé 1 - 1 MAV KórMz XI. osztály II. mos 1 • A másik par._,z -=v er nyes munkánk alapján aso-at is gyakran szervez- bá il k á �_."_ meg'-'" Megh•'�t'k a k belgyógyászat orvosainak és r yen ·ex, ny ron · nem na-• <:M<'-""11 au. - ,. állomásunk elnyerte a szocla- ne . A Zalka Máté szocialista á ló é é 1 gy 1 etik h "észféket. Pillanato'· alatt ott b • ád éldá 1 G -1 Já po szem lyzet nek a ve em on e!?> eg · - az, ogy s 
t-nek 8 laka;'.:,

0
,. és a lista szolgálati hely címet. Az ng P u a noi inté- kapcsolatos 4 heti gondos, ál· málházók, akik szolgálatuk �•=" "-"' � 'll · é zó vezetésével a közelmúltban · ,.. , té j-gyv,·...-ga'lo''r. Fiatal .,....,_ es· a omas n gy szocialista brl· 'ól ik dozatkész, fáradtságos mun- :,ava iu.e;ét 1e71 is a '2l4bad• � ,_, n ,,,a, J s· erült balatoni kirándu- b lj • "k nó kényelme!!en lépeget le a1 gádja zöld-, l>ronz- és ezüst- láson vett részt. Közkedvel- kájukat Mindvégig éreztem, an te eaiti ·, nem 1ca.pna,k 

esn,ik kocsil>ól. ők a tettesek. koozorús kitüntetést kapott. tek a zenés rendezvények •s, hogy melegszívű emberek se- csizmát. Mindeddig a szak-
F t �e1 ,.. ...... ..,. ""'"''kat. A X. pártkongresszus tIS· zte- gítik f lé ül" é t, ó Iá szám mechanikus alkalmazá-en .1c eJ=•� •··=-- ahol a vasutasokon és család- e P seroe gy gyu • sa gátolta reális kérésük tel-Márls kísérik őket az érke- letére külön verseny indult és tagjaikon kívül a község lakói somat. jesítését. Ezúttal talán ide-zésl ügyeletre, ahol ni'igyo11 jelenleg is élüzem szinten is megjelennek. jében szólunk az illetékesek-drágán fizetik meg feledékeny• dolgozunk. A jó szellemű kol• Kalauz János Ozv. Kincses Gáborné, nek • •  ; s,ég(lket. lektívák a munka mellett kó- SzenUőrinc Bp., XIII., Mauthner S. u. 139. z. s. �tt juinak el. a vonat elejé•Y'l"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'--"""""""""""".,.,_,.,.,_,""".,.,_,"""""'""'""'""'""'V\.'V\.'-----..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,_""'""'--""'---

Szabad az ut 

A vizsgáló lakatosok, BuJá• la László műszaki kocsimester irányítása mellett serényked
nek: az induló nemzetközi vonat mellett. Közben a debre• 
eeni gyorsvona.t M 6Z-es Die,eZ-mozdonya, szinte kirepíti o tionatot az áHomásból, melyet percek múltán követ a 
szegedi gyors és a nyíregyházi 
Remély. 

Omos György vimgálólaka-

Sok a 

,isszautasított kocsi 
. Cttrticl hatérállomá!IOn 1969-
ben 4684 teherkocsit utasított 
Vissza a CFR - a román 
vaaút. - Ebböl 1428 kocsit 
�omán11iga.zttás miatt, 943· 
• ki!Zönbö:ő kereskedelmi, 
uaz 11dmlnisztra.tív ;ellegű 
okokból, 130 kocsit m1iszaki 
hián110sságok miatt. Sajnos, 
ez évben �em javult a hely
zet. Rakományigazítás miatt 
eddig 721, kereskedelmi ok
ból 285, átrakás miatt 103, 
helytelen útirány miatt 339, 
mosás miatt 70, számadéshlá
nyosság miatt pedig 156 ko
tslt utasítottak vissza. 

Pacz József 
Curtict 

A vasút hozzdnőtt az életéhez; 
Nei::yven hes vasűtl szolgilatit �• harminc é\'es húasú,rl . 6vfordul6Jit ünnepelte nemré,: La•sú Imre, salgótarJinJ pil;rame.ter. E ritka családi ünnep• ség,,n me,:Jelent Kttepesl Pii, a hatvan-salgótarJánJ pilyal�nntart."-•1 tónökség vezetője, Solymo l Rudolf, a vasutasszakazerveozei budapesti területi blzott•Arának tltkárbel;reuese, • rfszt vettek az llnneps�gen Sal• 16tarJán illomás gazda,,i,:t Is moz,:almt vezetői is. A munkaU.rsak nevében Kerepesi Pál kliszöntntte az se é,�es vasutast, aki liUllte gyermekfejjel, ti éves J.oriban Jegyezte el ma• git a vasútlal. 

Haja hófehér, arca, sima, nyugodt. Mondatai szépen fo
galrtl.'.lzottak. Ahogy beszél, érezni szavain, hogy gondolata messzebb kalandozik. A 
vasútról, az elmúlt 40 évről, 
életéről . bes?..él, a, uasútról, 
a.mely ho:zánótt az életéhez. 

Gyermek volt még, vékony 
!ds emberke. amikor édes:i.p• 
Íll, az egykori "t.1Á. V elómun
kás, 1930. július 23-án a vas
úthoz vitte. !gy volt ez már 
�zokás a Lassú családban -, 
mert az elódök is vasutnsok 
,·oltak -, s így volt szoltés 
Karácsondon Is, ahol a ktlenc
i;n•ermekes család lakott 
Karácsondról Budapestre 

- Budapest-Dunaoort te• 
herpál11audt:arra kerültem fíl
irtónak - emlékezik vissza a 
négy évtized előtti napokra 
La ,1 Imre. - Később a fe• 
rencvá rosi osztálymérnökség-

hez helyeztek, mint kisegítő segéderőt. Na.gyon meg kel• lett dolgozni azért a n.!hány pengő bérért. Nemcsak a munka volt !árasztó , ugyanis legtöbbször éjszaka végeztem a munkát, mert ha látogató jött az osztálymér• nökségre, akkor nekem el kel• lett hagyni az irodát -, ha• nem az utazgatás is. Karácsondról jártam be. Nyáron a 
meleg, télen pedig a hideg, a fűtetlen kocsik tették próbára türelmemet, akarater6met. La.zitani, féluáZlról venni nem tiolt sza.bad semmit, mert az ember könnyen az utcán ta.Zálta. ma.gát. Nel:em pedig dol
goznom kellett. A csoládba.n szükség volt az én keresetemre is. Alig két év letelte után 
- közben elvégeztem az elÖ· 
munkás tanfob'amot - a ke
lenföldi osztály-mérnökség ke• 
lenföldi pályamesteri szaka• 
szára kerültem, majd 1940• 
ben Komárom Déli pályaud
varra helyeztek szakaszkezelő 
pályamesternek. Egy évvel 
később Ismét köllözködnöm 
kellett. Swlgálati érdekből, 
1941. novemberében a hatvan 
-salgótarjáni osztálymérnök
ség nagybátonyi pályamesteri 
szakaszára helyeztek sznkasz-
kezeló pályamesternek. lm• 
már három évti:::ede, hogy 
e:en a, i:idéken, a heues-n6g
rddi tá;akon élek. úgy isme-

rem ezt a környéket, mint a tenyeremet. 
„ Vigyázz magadra 

kisfiam" 

Amikor a beszélgetésben idáig ért, egy kis szünetet tartott, majd talán még közvetlenebb, még egyszerűbb hangon ismét megszólalt: - A vasútról, 11,z eddigi éle• temről napokig tudnék be• 
szélni. Nemcsak azért, m�rt viszonta.gságos, esemén11dús életet éltem, Ila.nem a::ért is, 
mert hiva.tásomnak érzem ezt a munkát, s a hivatását-ól az 
ember szfresen beszél. - Mire emlékszik vissza az 
életébCl a legszívesebl>en? - A legszfvesebben édes• a,nyámra emlékszem, kedves símogatására, a.hogy hétfön ha.jnalban -, mert KaTá• csondról mindig kora hajnal• ban indultam el. hogy reggel• re Pesten legyek - uta.mra engedett. Vigydzz magadra kisfiam, s fogadi szót a pálya• 
mester tír1iakl Légy engedé• keny és türelmes, mert ne fe
ledd, a te keresetedre is szUk• ség t.•an - mondta. aztán 
megcsókolt, kezembe adta a kis batvut a hazaival, s én futólépésben siettem az állo
másra. Kedves, jóságos arca mindig előttem van, s vala• hnnvszor a fiatal évelmre 
gondolok, ő ;ut eszembe, az 

édesanyám, aki 9 m,ermeket 
nevelt, közöttük 8 lányt. Ezt 
az emléket semmi sem ho
mályosíthatja el, még azok a 
cudar évek sem, amikor hideg 
fülkél>en, vacogva utaztam 
Pestre, s amikor éjszakákon át dolgoztam. 

Tudta, hol a helye 

A múlt sok mindent szépít, négy évtized távlatából sok mindent másképp lát az em• ber. fgy van mindezzel Lassú Imre is, akit az élet megtanf• tott a, fegyelemre, a munkára, 
de LeginTcább a vasút szeretetére, a, mások és a maga, munkájának tíszteletllre. Az el• 
múlt évek, pontosabban évtl• zedek alatt állandóan képezte mA"iít mP.rt többre vágyott, 

mindig többet akart tudni. Még a hadifogságban sem .,nyugodott". Táool a hazájától, szoo;et földön, antlfa.siszta iskolát r,égzctt, 1wm, ma.jd ha.zatérve md&okat oktaaaon. Fiatal korában ooha nem politizált, de a szovjet fogságban, egy esztelen hébord borzalmaival a lelkében tudta. hol a helye. 1948. novemberében került haza, s bár ót a honvédséghez helyezték, mégis a r,asúthoz kérte magát. {gy került ismét vissza a nógrádi hegyek közé. A vasutat építette, 11 közben Ismét tanult. 1951-ben elvégezte az okta.tóttsztl, ma.jd 1956-58-ban a műszaki tiszti levelez6 tanfo?ya.mot. 
Lassú Imre élete összenótt a vasúttal. De nemcsak. az övé, hanem családjáé is. Lánytestvéret t,ala.mennvten 11a.sutashoz mentek fe?eségüL Két gyermeke, leánya és fia azonban már nem követték apjuk példáját. Leánya pedagógus, fia pedig gépé&ztec� nikus. 
Négy évtized! Mi!tten 1:e.; t1ésnek tűnik a történetem re,.; hanó é1'ein�k aodrába.n, • mégis milyen sok, amikor küzdeni, dolgowl kell a má• ért, s a jövőért. A nyudíjig, a plhenésig még négy éve van hátra, de ö az őszhajú vas

utas nem gondol erre. Dol• goznl, alkotni akar, jobbá, szebbé tenni a vasútat. Mert kívánhat-e mást az. aki egész életében csak a vasútnak élt. 
Szerényi léud 
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figyelmeztető statisztika Muki nyomában 
H afl(lja éj;el. nappal hal· 

1 

:Az első lélévl,en romlott a baleseti helyzet 
latszott, f&t;e messze 

szánt. Sípja. betöltötte a 

Ke!"t-vá-ros és az Oreghe1111 
vonulatát. Az emberek sze
rették, pedig de sdlc bánatot 
okozott. �vimte szedte áldo
zatait. Különösen a motoro
sok sorából, a.kik nem vették 
komol,yan a figyelmeztetó 
sípszót. A Gödöllő végében 
levő smdali átjáro sokat -tud
na beszélni. 

A MAV-nál és a szantszer
vezetünkhöz tartozó vállala
tok - GYSEV, Fatelitő és 
utasellátó Vállalat - tőbb
:ségénél az első féléVi össze
sített statisztika tényszámai 
minden fontos baleseti mu
tató tekintetében kedvezőtlen 
helyzetképet mutatnak. Kü
lönösen feltűnő a súlyos 
balesetek alakulása a múlt 
év hasonló időszakához vi
szonyítva. A haiálos balesetek 
11-gyel, a csonkuiásos bal
esetek 2-vel, a kiesett mun
kanapok száma 2666-tal emel
kedett. Emiatt alig vehető fi
gyelembe, hogy az összbalese • 
tek száma mintegy 2 száza
lékkal csökkent. Az egy sé
rültre eső kiesett munka
napok száma viszont 32,2 nap
ra emelkedett. 

Figyelmet érdemel, hogy a 
súlyos - halálos és csonku
lásos - balesetek száma a 
második negyedévben mutat 
:növekedést mind a MAV, 
mind a GYSEV területén. En
nek különösebb magyaráza • 
ta nincs. Hiszen a rendkívüli 
zord telet egy !kedvező, lé
nyegesen jobb murümkörfil
ményeket bizto.sító tavasz kö
:t"ette. 

Vezet a vontatás 
• A.z értékelt időszakban a 
trontatási szolgálatnál, három
uorosára nött a. halálos, egy
g-yel a csonkuiásos balesetek, 
s 583-mal több a kiesett mun
kanapok száma. Az egy sé
rültre jutó átlagos gyógyulási 
idő közel 3,5 nappal emelke
dett. 

A 9 halálo.s balesete,t szen
vedett között 6 mozdonyve
zető, illetve fíitői beosztású 
dolgozó volt. Aramütés, fuz-

szakszolgálat baleseti helyze
te általában stagnál. A cson
kulásos balesetek száma mind
két szakszolgálatnál eggyel 
több. 

A vasútigazgatóságok közül 
a budapesti igazgatóságnál 
a csonkulásoo balesetek száma 
változatlan, egyéb vonatkozás
ban emelkedés tapasztalható. 
A haiálos balesetek 4-ről 9-re, 
több mint kétszeresére, a ki
esett munkanapok száma pedig 
több mint 3000-rel növekedett. 
Ez utóbbi következtében az 
egy sérültre eső gyógyulási na
pok száma 4 nappal emelke
dett. A halálos baleseteik szá
ma a II. osztály területén 1-
r51 4-re emelkedett. A balese
tek többségét a szükséges fel
ügyelet, kellő körültekintés 
hiánya, 1a.zaság idézte elő. 

A pécsi igazgatóságnál a 
csonkulásos balesetek száma 
csökkent, de a halálos balese
tek száma 2-ről 6-ra, emelke
dett. Az egy sérültl·e eső gyó
gyulási napok száma rendkí
vül magas, 50,2 nap. A halá
los balesetek nagymértékű nö
vekedése a III. és IV. osztály 
szolgálati helyein következtek 
be. 

A. szombathelYI igazgatóság 
baleseti helyzete is kedvez5t
hmül alakult. Csupán a cson
kulásos baleseteknél van csök
kenés, minden egyéb te!kintet
b�n növekedés tapasztalható. 
A halálos balesetek közel két
szeresére emelkedtek. 

A debreceni igazgatóságnál 
- ellentétben a többi igazga
tósággal - a csonkulásos bal
esetek jelentős növekedése a 
jellemző, de az összbalesetek 
és a munkanapkiesések vonat
kozásában is emelkedés ta
pasztalható. 'Ez évben elócfor-

dult két halálos baleset szol
gálatközbeni leittasodás követ
kezménye volt, mindkettő a 
forgalmi szakszolgálatot terhe
u. 

A miskolci igaz,gatóság bal
eseti helyzete általában csök
kenő tendenciát mutat, azon
ban a csonkulásos balesetek 
száma ott is emelkedett. Az 
igazgatóságnál használt, hogy 
levonták a múlt év kedvezőt
len baleseti helyzetének ta
pasztalatait, s intézkedtek ha
sonló esetek clegelózésére. 

Ok: a szabályok 
megsértése 

A szegedi igazgatóságnál az 
el5fordult balesetek száma 
csökkenést mutat. Halálos bal
eset mindössze egy volt. A ki
esett munkanapok száma és 
ebből eredően az átlagos gyó
gyulási idő azonban jelenté
keny mértékben emelkedett. 

Az előfordult balesetek kö
rülményeinek vizsgálati ta
pasztalatai azt bizonyítják, 
hogy a balesetek bekövetke2lé
sérrél, vezetők és beosztottak 
sorozatosan alapvető sza.kmai 
biztonságtechnikai előírásos 
kat szegtek meg. Továbbra is 
általános prdblémalként ta
pasztalható a Vasúti Mukavé
delmi Szabályzat munkahelyi 
függelékének hiánya, illetve a 
meglevő függeléke�ben fog'lalt 
szabályok elégtelensége. 

Berta István 
a munkavédelmi felügyelőség 

vezetője 

A felszaJl>adt1,lás előtt ml
lanyvonta.tású volt a -r,onal. 
A háború alatt a németek 
teljesen feldúlták. Negyven
ötben a szov;et katonák se
gítségével Gödöllő, Szada, 
Veresegylutz és Fót község 
lakói építették újjá. Ettól 
ketlldv,e már cmk gőzvanta
tással lwzlekedtek a V0714-
tok, általában 375 soroza.tú 
gépek vontatták a négy sze
mélykocsit. Utasa mindig 
volt bőven. A felmérések 
mégis azt bizonyították, nem 
gazdaságos, ezért meg kell 
szüntetni. SOtk harc folyt ér
te. Solcakban felidéződteJG az 
emlékek, a.miko-r még a gö
döltói Bb•h(I. fürdő környéke 
azért lett üdülőtelep, mert a 
vaisút ott ment el. 

A muki - igy becé2'ik a 

375-ös gépeket - lassúvá 
vá.lt és nem gazdaságos ma 
már - ™'ngzott az ítélet. Az 
érzelgés ideje eljá'Tt, cél a 
gyo-rs, kult1,ráit és ga:zdasá
gos közlekedés bevezetése. 
Enn,elc jegyében ült össze az 
a népes bizottság, amely jú
nius 30-án déltttán megtöl
tötte Gödöllő MAV állomás 
ünnepi díszbe öltöztetett kul
túrtermét. A t>áros párt- és 
ta.11.áes-i ve.zetői mellett ott 
voltak az AutóMzlekedési 
Tröszt, valamint a MAV kép
viselői. Kölcsönö.� megemlé
kezések, üdvöz"/ksel� h,a.ngzot
ta.k el, majd a pohárköszöntő 
utlÍII!. � bizattság külön busz
ba. szállva) beutazta az útvo-
nala.t. • Csiba Józ.sef 

szenyomás, robbanás okozta .,----------------------------------------
a többségülroen meglett élet-
korú és hosszú szolgálati idő
vel rendelkező dolgozók ha
lálát. Jólismert, !közvetlen ve
szélyek ezek. A nagyfeszült
ségű villamoshálózat, szűk 
ny:,1ású kocsisorok nem nél
külözhetik a józan szolgálat • 
ellátást, a imegfontolt, átgon
dolt cselekvést, magatartást, 
az igényes és a hibákkal 
szembeni ikönyörtelen fellé
pést. 

A -r,onta.tásf szakszolgálat
,uíZ 1970 elsó félévben 2-vel 
több halálos baleset történt, 
mint 1969-ben egész évben! 
Sajnos az utóbbi időben mind 
gyakoribb az olyan mulasz • 
tás is, amely jelentősen hoz
zájárult más szakszolgálati 
ágak dolgozóinak halálos 
vagy csonkulásos balesetéhez. 
Ilyenek a figye"lési, jelzésadási 
kötelezettség elmulasztása. E 
megállapítást alátámasztja 
az a tény is, hogy a járművek 
általi elütéseket a vallomások 
szerint a mozdonyvezmólk fé
nyes nappal sem látják. 

Kedvezőtlenül alakult a 
rorgalmi és kereskedelmi 
S'llaiks7Jo1gáLt baJleseti hely
zete, mely néhány vonatko
zásban az országos átlagnál 
is rosszabb. A csonkulásos 
baleseteknél f.éléves viszony
latban van némi csökkenés, 
ugyanakkor a halálos balese
tek száma közel 50 száza"lék
ka.l több mint a múlt év ha
sonló időszakában volt. En
nek !következménye, hogy az 
egy sérültre eső átlagos gyó
gyulási idő közel 7 nappal 
magasabb - 41,6 nap --: az 
országos átlagnál. 

Ot halálos baleset 
az úrszelvényben 

:A forgalmi és kereskedelmi 
szakszolgála,tnál előfordult 11  
halálOs baleset közül 5 saját, 
illetve más vonat úrszelvényé
ben, annak késői elhagyása 
miatt történt. Kocsirendezök, 
váltóőrök, vonatvezetők <Desz
tettélc így életüket. Három ha
lálos baleset történt vonatból 
való kiesés, illetve leesés 
miatt. Homlokaj.tó k:i.nyHás, 
valamint az ütközők közé 
egyenes testtartással történt 
belépés következtében egy-egy 
halálos baleset következett be. 
Hasonló okokra vezethető 2 to
latásvezető, 1 vonatvezető, 3 
kocsirendező, 2 vonatfélkezó, 1 
raktári munkás csankulásos 
balesete is. 

A.,, építési és pályafenntar
tás;. val qmint a járműjavító 
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S'locialista b1iglithnozg.alo1nban· 
A szocialista brigádok: er

kölcsi-anyagi elismerésére 
vonatkozó határozat megjele
nése óta számtalan félreértés 
és téves nézet tapasztalható a 
szocialista cím, illetve a ko
rábban elnyert elismerések 
jogfolytonosságával. 

A mozgalom tovább'! fejlő
dése érdekében szükséges egy
értelmű, tiszta helyzetet te
remteni e kérdés ér,telmezésé
ben. 

Milyen esetekben merülhet 
fel a jogfolytonosság kérdése? 
Ha például egy nyolcszoros 
szocialista brigád nem teljesí
ti a kötelezettségvállalását és 
nem kapja meg kilencedszer a 
szocialista címet, az addig el
nyert elismeréseket megtart
hatják. Ha okulnak sa:}á,t hi
bájukból és a következő évben 
újra elnyerik tevékenységiik 
alapján a szocialista címet, et
től számítz,a két év múlva 
bármilyen elismerést kaphat
nak. Nem kell tehát újra kez
deni és nem lehet semmisnek 
tekinteni az előző évek alatt 
szerzet,t; érdemeket és a kitün
tetésekhez való további jogo
sultságra ezt figyelenbe kell 
venni. 

Előfordulhat olyan eset is, 
amikor a személyi változások 

miatt a szocialista brigárl tag
jai kicserélődnek és az alapí
tók közül csak két-három sze
mély marad a brigádban. Ezt 
a brigádot is méltán Illeti meg 
a jogfolytonosság. A határo
zat ugyanis kimondja: a bri
gádok az esetben is felterjeszt
hetők elismerésre, illetve ki
tüntetésre, ha az évek során 
személyi állományuk megvál
tozik, de tevékenységük alap
ján méltóak az elismerésre. 
Következtetésként a fent emlí
tett br'igádot úgy kell elbírál
ni, mint amelyik folyamatosan 
vesz részt a mozgalomban. 

Az egyre gyorsabban és job
ban korszerűsödő vasútüzem
nél a fejlődés új, korszerű 
üzemirányítást és üzemszerve
zést követel meg. Az újrend
szerú üzemirányítás beveze
tése főleg a t>ontatási és for
galmi szakszolgálatnál indo
kolttá teszi, hogy a brigádok 
alkalmazkodjanak az ú:J kö
rülményekhez. !gy gyakran 
szükségessé válik, hogy a több 
éve együtt dolgozó - főleg 
utazó - szocial'ista brigádokat 
ketté kell választani. Az a bri
gád kollektíva, ahová a bri
gádvezető kerül, megtarthatja 
régi címét és a jogfolytonossá
got is. De mi legyen a brigád 

r,.,.,.,.,/_,,.,/.,.,.,.,/.,,...,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,✓.,.,.,.,.,,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,....,.,.,,.,,.,.,.,..,.,.,.,,.,/.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,..,/✓,,.� 
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� A tabi a az oka . . ..  � 
§ § 
� AZ állomáson verekedés volt. Egy -r,árakoz6 utas � 
� többször megütött egy másik, ugyancsak vonatra vára.- � 
� kozót. Rendőrségi, majd bfr6sági ügy lett a dologból. � 
§ A bíró szavai keményen, szigorúan pattogtak: § 
§ - Maga botrányt rendezett az állomáson, -r,ereke- § 
� dett a -r,áróteremben. Elismeri? - kérdezi az alperestől, � 
§ egy ,w,gy darab, marcona alaktól, a.ki csa.k áll bűnbá- § 
� n6an a bírót pulpitus előtt. � 
§ A t1ádlott bólint és .igennel t>álaszol. § 
� Közben az első padsorban egy aprócska emberke, i 
§ á felperes, ide-oda fészkelődve, riadt ábrázattal néze- § 
� geti a tagbaszakadt embert, :Cinek puszta jelenléte is � 
§ rossz emlékeket ébreszt benne a.z emlékezetes utazás- § 
§ sal kapcso"k\tban. § 
� - Szép, hogy elismeri - mondja a bíró. - Egyet � 
§ azonban sehogy sem értek. Miért ment vissza. másod- § 
� szor is a -r,áróterembe tovább pofozkodni? � 
§ - A tábla miatt. Mert ki volt rá írva, hogy a tiona- § 
� tom 20 percet késik - feleli bűnbánattal a vádlott. � 
i,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,� 

mást1t résiéve!! Art. igaz, !iogy 
a brigiádnaik új nevet kell 
felvenni -, de ennek alapjá'Tl 
nem szabad kezdő br'igádként 
tekinteni őket - hanem a ko
rábbi siker, a kivívott hírnév 
és köztisztelet új eredményre, 
a követelményekkel való lé
péstartásra lrell ösztönözze a 
brigádot. Ha a fentieknek 
megfelelően dolgoznak, méltán 
megilleti 6ket a jogfolytonos
ság. 

Hogyan értelmezz!lk a bri
gádok tagjainak adományozott 
személy'i. elismerések jogfoly
tonosságát? 

Ez a leggyakrabban akkor 
merül fel, ha a br,igá.dtag el
kerül a kollek.tíváb-01. A mun
kahelyváltoztatás e9etén az il
lető brigádtag jogosult viselni 
az eddig szerrett elismeréseit, 
kitüntetéseit az új brigádban, 
az új munkahelyén. Ez a „sza
bály" nem ellentétes a törzs
gárda megszilárdítására irá
nyuló törekvésekkel. A bri

gádtagok elismerésének továb
bi érvényessége, ;ogfolytonos
sága csak olyan esetekre vo
natkozik, amHwr a munka
helyváltoztatás a -r,asútilzem 
érdeke, vagy a brigád.tag ér
dekei szempontjából kellően 
indokolt. Nem vonatkozik és 
nem is vonatkozhat ez a „ván
dormadarakra", ak'ik nem a 
hármas jelszó értelmében te
vékenykednek, ilyeneknek ne 
is adjon szocialista címet az 
adott szolgálati hely kollektí
vája. 

Több esetben felvetődött: mi 
van akkor, ha egy aranyjel
vényes brigádtag olyan kollek
tívába kerül, ahol éppen a 
brigád ezüstérmet kapott? Mi
lyen fokozatot kap az újonnan 
odakerült személy; A határo
zatból adódóan a válasz ké
zenfekt1ő: olyan fokozatot, 
amilyent a. brigád kapott, ez 
esetben ezüst jelvényt. Ez ab
ból adódik, hogy bármilyen 
elismerésről vagy kitüntetés
ről legyen is szó, azt a brigád 
kapja. A brigádtagok személyi 
kitüntetése tehát függvénye a 
kollektíva kitüntetési fokoza
tának. 

Molnár László 
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A varútőrökre is vmiatkozik 

a KoUektív Szerződés 
,,Az állomásunkon szolgálatot teljesítő 30 oogycm

örnél - a.Tcik 12/24 fordulós szolgálatot teljesítenek _ 
állandó elégedetlenséget vált ki, hogy őket a munkaidó
csökkentésre vonatkozó intézkedések egyáltalán nem 
érintik, a MAV Kollektfi, Szerződés ráju,k ilyen vonat
kozásban nem érvényes. Kifogásolják, hogy mint vasuta, 
sok, hátrányos helyzetben oonnak a többi dolgozóval 
szemben. A katonai szállitási osztálytól kapott táJékoz
taiás szerint a vagyonörség a katonai szállítási osztály
hoz ta.rtoZik, melyre a Kollektív Szerződés nem uonat
kozik. :trthetetlen ez a körülmény, annál is inkább, flli• 
vel fizetésüket a vasúttól kapják, munkakönyvük itt 
oon, a.z állomásfőnökség hatáskörébe tartoznak, ugyan
akkor a. munkaidőcsökkentés szempontjából ezt figyel
men kívül hagyják • • •  " (Idézet Záhony állomás szak
szervezeti bizottságának má,iltsi információs jelentéséből.) 

.,A kollektív szerződés hatá
lya kiterjed - a költségvetés
ből gazdálkodó intézmények 
kivételével - valamennyi ál
lamvasúti szervre." (MAV 
.Kollektív Szerződés 1.§.) Ez
zel az idézett rendelkezéssel 
talán sikerül a választ adó 
szervek tájékozottságát előse
gíteni. 

A végrehajtó szolgálatnál -
Záhony állomáson is - fog
lalkoztatott dolgozók munka
idejét a kollektív szerződés 
módosítása előtt egy hónap
pal, márciusban meghatározta 
a Hivatalos Lap 1970. év"i 9. 

számában közölt 103 594/1970. 
1. D. sz. miniszterhelyettesi 
utasítás, majd 1970. április 1-

től a koZlektiv sze7ződés mó
dosított 23. §-ának (2) bekez
dése. Az előbbi rendelkezés 
szerint a fővonali szolgálati 
helyek március havi munka
idejét 208 órában állapították 
meg, a kollektív szerződés 
23. § (2> bekezdés szerint pe
dig az április 1. és december 
31. közötti időre 1888 órát le
het felosztani, negyedévi bon
tással úgy, hogy egy negyed
évben sem lehet hosszabb a 
munkaidő, mint 690 óra. Zá
hony állomás fővonalon fek
vő szolgálati fiely. A munka
időt tehát március 1-tól kez
dődően Záhony állomásra is 
megállapította a hivatkozott 
miniszterhelyettesi rendelke
zés, ma;d a kollektfo szerző
dés rendelkezése. Az Igazga
tóság viszont lehetőséget ka
pott arra, hogy a területi bi
zottsággal egyetértésben az 
1888 órából esetleg már a II. 
negyedévre is magasabb mun-

kaidót állapítson meg, mint 
amennyi a negyedév munka
napjainak 8 óráva1 való szor
zata. 

A szakszervezeti bizottság 
jelentéséből ítélve úgy tűnik, 
hogy az igazgatóság nem élt 
a kollektív szerződésben biz
tosított lehetőséggel, így -
szaibályozásuk nélkül - nem 
lett egyenlőtlenül megállapít,. 
va Záhony állomás vasútórei• 
nek második negyedévi mun
kaideje. Igazgatósági s2lintú 
előzetes szabályozás hiányá
ban pedig a munkanapszor 8 
óra - azaz 3x26x8 = 78x8 = 

= 624 óra - a második ne
gyedévi munkaidő. 

A munkaidőn túl végzett 
munka a vasútórség dolgozói
nál is túlmunka. Amennyiben 
tehát az érintett dolgozók 
munkaidejüknél többet dol
goztak március havi és a II. 
negyedévi munkaidőn túl vé!!
zett munkájukat ki kell fizet
ni. Erre kötelezi a munkálta
tót a kollekti-v szerződés mó
dosított 29. §. 2/a. pontja, 
Ugyanis a március havfi túl
munkát szabadidővel csak 
márciusban lehetett volna 
megváltani, a második ne
gyedévben felmerült túlmunka 
szabadidővel való megváltásá
ra pedig csak a , negyedév 
végéig volt lehetőség, a kollek
tív szerződés módosltott 28. §; 
1/b. pontja szerint. 

Tek:intve, hogy Záhony á,llo,; 
más vasútőrsége és dolgozói 
nem tekinthetők költs-égvetés
ból gazdálkodó intézménynek, 
ügyük rendezésére a kollektív 
szerződés rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

A dunakeszi jármújavi«iban átadás elóU áll a 800 személyei 
új szociális létesítmény, amelyben tágas öltözök, mosdók, zu• 
hanyozók állnak a dolgozók rendelkezésére. 

A fürdó � mosdó részére 800 literes boylu termeli majd a 
maleg vizet, 

(Szlinyl La.Jos felvé&elel.) 
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Szuper-expressz vonatok Augusztus 14-én életbe lép 

az új vasútüzemi tele/ onkönyv 
Azonos hívószaf!1-ok az igazgatóságoknal - A helységnevek ABC-sorrendben 

A tudakozók hívószáma 15-55 

A V AS'OTVZEMI távbe62lé- ri.k, hogy augusztus 14-én 16 ség stb. hívószámai az egyel:Í ló-hálózat automatizálása órától hétfő reggelig - ll fenti gyűjtószó alatt szerepelnek. nagyrészt befejeződött. Szük- két ig«tZgatóság területén, il- Budapesten és a vidéki igaz,ségessé vált egy telefonkönyv letve «izok irányába - csak a gatóságok sz.ékhelyeln a fel.; is, amely a hálózatba bekap- legfontosllbb esetekben kezde- oorolás azonban más. Bud4-csolt bármely szolgálat! helyet ményezzenek hívást. Az emli- pesten a felsorolás a KPM• a hívószámaival együtt feltün- tett területek telefonközpont- me!, a MÁV VezérigllZgatóságleti. Az új telefonkönyv elké- Jaiban ugyanis úgynevezett ti- glll, ll felügyelete lllá tartozó 
szült, s 1970. augusztus 14-én pizált hívószámok lépnek élet- üzemekkel, intézményekkel, 
16 órakor életbe lép. A háló- be. Jgy valamennyi Igazgató- főnökségekkel történik, majd zat egyes részein - a buda- ságon az osztályok, fónöksé- ezt követ a budapesti lgazga. pesti és a szomballhelyi igaz- gek stb.. egyes funkcióiban tóság és a felügyelete alá tar.; gatóság területén - nagyobb dolg<YZókat azonos hívószám- tozó szervezetek. A vldé!ld mérvű számváltozások lesznek. mal lehet hívni, például a fö- igazgatósági székhelyeken a Budapest területén a telefon- meneti�ányitó 13-33 Villa- beosztás ugyanez. A telefonkönyvvel együtt a számok vál- mennYi területen. Továbbá könyvben tartalomjegyzék tozásáról Is tudomást szerez- egyes telefonközpontok ezres nem található. de az igazgatóhetnek a hívók. mezeje is megváltozik, a sági székhelyei.re egy szeT!le

A &urbúmegbaJ&ású •olUÜ motorkocsija. 

Felhivjuk a figyelmet, hOf111 BVKH és a Nyugati környé- zeti tájékoztató lld eligazítást, 
a 16 órai változás nem jelenti kén a 2 ezres 4 ezresre, a Land- mely a 7-8. oldalon található. az egyes szolgálati helyek Jer Járműjavító központjáé AZ EGYES SZOLGALATI (APN) egyéni számain«ik llZDnn«ili át- pedig ugyancsak 2 ezresr61 8 HELYEKET az Igazgatósági kötését, mivel a számok eset- ezresre. A számváltozást az is területek rövidítésével is jelletott, és egyszerű vagonokból Jeges megváltozása több órát bonyolítja, hogy a budapesti mezték, például Ajkll (Sm), állnak, is igénybe vehet. Ez legfókép- igazgatóság két részterületre Rá.kos (Ap), Dorog (Bp). A zá

� a,vjet wsutaJc, tudáöbk 
'5 rerve7.Ölt által létreh<XT.Ott eredeti iurbómeghajtású voaatot próbálnak ki Mo.,zklla lnellett. A motorkocsi t.etejére kéttengelyes, gázturbinás motcrt és egy nagyfrekvenciájú, háromfázisú generátort szereltek, amelynek áramát kábeleken vezetik a vagon alatt elhelyezett hajt.ómotorokhoz. A váltóáramú gépek alkalmazásán alapuló eredeti villainas elrendezés magas ilzerni mutatókat biztosít a turbómeghajtású vonat számára. A iionat sebessége 180 kilométer 
6ránként, de a továbbiakban a fut.ómOvek kismértékil tökéletesítésével 

a úJ járm6 !lebflssége eléd majd a 200-%50 kilométeres óránkénU sebes-
sége� 

Az utóbbi években a szovjet vasúti közlekedésben jelentős mértékben nőtt az utasszállító vonat.ok sebessége. Az ország leggyorsabb járata az Auró
ffl-expressz, llmely vtllamosított pályáján ern, megállással 4 órn 59 perc alatt teszi meg 
Moszkllll és Leningrád közötti 
650 kilométeres távot. A vonat átlagsebessége óránként 132,2 kilométer, de egyes szakaszokon eléri a 160 kilométeres sebességet is. 

A szovjet szakemberek az Ipari és a vasúti közlekedés dolgozóival együttműködve, még gyorsabb expresszvonatok létrehozásán dolgoznak. Most készül a Rigai Vagongyárban az ER-200 Szuper-expressz 
mintapéldánya. A város környéki szerelvényektől eltérően, amelyek motorkocsival ellá-

pen Budapest (Ol) és az igaz- (01--02) oszlik a telefonszá- rójelben 1evó rövidítésekre ál· az új villanyvonat csak gatóság vidéke (02), illetve a mokat i·lletoe-n. Az egyes terü- talában az említett teruletvá-motorkocslkat 1artalmaz szombathelyi igazgatóság (07) tal k. Ki ma.jd, területen jelentkezik. A táv- let-választó.számok tehát a kö- lasztó számok is u na -
k zók vételt képes Kunszentmiklós-amelyek mindegyikét nagy se- közléSi szolgálat dolgozói ké- vet e : 

TllSs (Sg), alhol a hívószámok bességet biztosító motoro.kikal 01 (Ap) központi igazgatás és az állomások Budapeste.n, 02-vet vannak jellemezve. Ez látják el - így a vonat órán- 02 (Bp) Bpesti igazgatóság vidéki szolgálati helyei, a változás miíszaki és hálózati kénti sebessége eléri a 250 ki- meggondolásból adódott. A hí-1.ométert. - 03 (Db) Debreceni igazgatóság területe, 
vószámok tehát 6 számjegyből Eredeti konstrukciójú vago- 04 (Ms) Miskolci igazgatóság területe, te!lódnek össze: így 07+ 68-nokat készítenek a Kalinyini 05 (Ps) Pécsi igazgatóság területe, 01 vagy 01+ 81-17. vagy 02 Vagongyárban egy másik swv- 06 (Sg) Szegedi igazgatóság területe, +' 71--01. A terliletválasztó jet Szuper-expressz, az „Orosz 

„1 t szám vékonyan van nyomtat-
trojka." számára. amely szintén 07 (Sm) Szombathelyi igazgatóság teru e e. va, míg a négy számjegy vas-a Moszkva-Leningrád villa- A TELEFONKÖNYV els6 dezó az „R" betűnél, bár B•J- tagon. mosított vonalon fog közleked- oldalairól (3-7 oldal), az Az- dapesten van. Az igllZglltósági Eddig Dorogot Budapestr51 ni. talános tennivalókból, a távbe- székhelyek természetesen a csak négy számjegy tárcsázáA Swvjetunió még nem vil- szélő-hálózat felépítéséről, a megfelelő betűnél találhatók sával lehetet megkapni, a lamosított vonalain a nagy se- készülékek kezeléséről, a hl- meg, például Pécs ll „P'' betű- számváltozás után már a 02 bességú gyorsvonatokat gáz- bák és panaszok bejelentésé- nél. A helységneveken belül az területválasztó számot is tárturbinás hajtómotorolct<.al szán- ről, a hívási módokról, a tele- egyes sza!kágazatokhoz tartozó csázni kell, majd az új búgó dékoznak elltáni. fonkönyv tartalmáról stb. tud- szolgálati hel.Yek hívószámai hangra kell tárcsázni a négy A szovjet szuperexpresszek nivalók merítheto7t. az igazgatósági osztályok sor- számjegyet, a 71--01-et. Szol-

Vasútépítés T adzsikisztán déli részén 
maximális kényelmet biztosí- A telefonkönyv könny(í ke- rendjében vannak összegyűjt- nokról, Hlltvanbót. Hegyesha• tanak az utasok számára, lég- zelhetósége érdekében a hel11- ve, nagyobb állomásokon lomból t,llgy SzékesfehéT!lárról kondícionálóval, lumineszen:. ségnevek abc-sorrendben kő- egészségügy, építés és pi- Dorogrll kezdeményezett hí!lás ces világítással, villanyfűtés- vetkeznek egymásután Abali- lyafenntartás, forgalom és esetén a 02-t nem kell tárcsá.z

Tadzsikisztánbaln, a' JOllOnl böiQvben eddig né.gy gyapott.ennesz-tő gazdaságot és egy fiatal városst létesítettek. Ma azonban már kiépült egy Ipari komplexum i&, egy több inint negyvenféle terméket elóállttó elektrok.émfa! kombinát, gépjaví,tó üzem elek,t
romos hőerőmú és m.áa vállal.latok is. A megfelelő utak hiánya 
azonban jelentős mértékben gátolja Tadzsikisztán dé1! rénének !1.parooHását. A Ter-

mei-, Kurga.n, .T;ube, Java,a sel, kényelmes, puha ülések- gettó! Zsujtáig. Minden hely- kereskedelem stb. gyüj- ni. Ellenkező esetben a t.ele
vonalOA épülő, Z64 ljlométer kel, lehajtható asztalkákkal és ség a hivatalosan meghatáro- tószóval kiemelve. Egyéb fonközpontok működését feles
hosszú vasút, azonban ha- speciális vagonbárokka1 szere- zott nevével vesz rés2lt a név- szervezetek, idegen fe- legesen zavarjuk. Ez a megá1-
m'arol!ta1'1 szállítani fogja a lik fel őket. mutatóban. Például Rákosren- lek, tömegszervezet.ek, rendőr- lapítás vonatkozik valamennyi 
javam elektrokémial komp- .--------------------------------------, Igazgatósági területre a saját lexum termékeit, hatinraba- (01--07) számokat Illetően. ta kóolajá.t, a szurh•adarinsz- EGYES ALLOMAsOKON. ki mezők rizsét és a V.ahsi 'l'11l''Jl'IICIJT!Í U!Íc:, Dll]f tonkenesén hivatalokban alközpontot léte-Nitrogénmúvekben gyá�tt .l iu J UsJ r al l,u,11 D, U sí tettek. Annak mellékállomá-műtrágyát. A nehéz terepen sait a kezelőtől szám szerint és hegyi á-tjárókon áthialadó Mire ezek a sorok megjelen- szívvel utaznak el ·a gyerme- Miközben az irodában be- lehet kémi. Azokon a kis for• vasútvonal építése során kö- nek, őszintén reméljük, vissza- kek az üdülőből szélgetünk, az üdülő kapuján galmú vasútvonalakon, ahol rülbelül tízmillió köbméter tér a nyár, mert amikor Kene- - Azt, hogy jól érzik magu- egymás után érkeznek a cso- társas távbeszélóvonalon lehet földe_:,_ és hegy

laz
,i kó2ietet moz- sén jártunk, ,,őszi szelek" fúj- kat, mi sem bizonyítja job• portok. A pécsiek már teljes az országos hálózathoz kapcso-gatn·= meg építők. tak a Balaton partján. Az idei blln - veszi át a szót Csendes létszámban itt vannak. 46-an Jódni, ugyancsak kezelő bo-------------- nyár szeszélyes, de tud forró János, a répceszentgyörgyl ne- jöttek a Mecsek lábától a ma- nyol!tja le a forgalmat. 

Nagy teljesítményű 
Diesel-mozdonyok 

is lenni. velóotthon igazgatója, a jelen- gyar tenger partjára. Sokan Az igazgatósági területek 
* legi táborvezető - mint az II vannak, akik először látják a határainál egy állomás mind· A balatonkenesei gyermek- tény, hogy az üdillést idö le- Balatont. Ezek közé tartozik két terület felől meghívhat6 üdülő parkja kihalt, csak né- telte előtt eddig mindössze Klldarkúti Imre IV. osztályos közvetlenül négyszámjeggyel. hány melegítős fiú és kislány négy gyermek h«igyott itt ben- pécsi és Puch Ferenc, szintén A hívószámnk utáni tudaismerkedik a „tereppel". A nünket. De valamennyien csa- IV. ósztályos palotabozsoki ta- kozódás valamennyi Igazgatóhűvös szél - az egyre erősö- ládi okok miatt, szülők kérésé- nuló. sági székhelyen a 15-55 hídó vihar - azonban csakha- re és a szülők kíséretében s ezen a szomorkás, hideg vószámon lehetsége&. Elakadt 

A luga111zki Októberi Jl'ort'a• 4&Jom Gépgyáf' mát több é!le •zílfüt mam,t!f' megrendelésre M�Z ffpeMi DN!eel-mozdoflV01t':ú. mtJ-re máf' az újtípiáil ffll1%d0ft!l!)kból -rendeltek. E-. 'a- korábbiakkal szemben számtdan előnnyel rendelkeznek. I!:rról nyilatkozott a főtervez&, V, Majszkij: 
- Az új mozdonyokat 3000 ióer6s ...:. a korábbinál másfél• ilzer nag-Jobb t.eljesítményil -inotorokl=al szereljük fel .Ugyanakkor a mozdony önsú�Y• megközelítőleg a korábbi marad. Tervezésénél 57 szabal:lalmat, illetve találmányt al· kalmaztak, amelyek megkönyny{Wt a kezelését. -Ogy gon• 

doljuk, hogy a magyar vasutasoknak örömére szolgálnak ezek a mozdonyok. A gyárban jelenleg már ké
uiilnek a sorozatgyártásrll. 
Dolgozn«ik a felszerszámozá.son, sót új szerszám- és célgépeket ts beszereztek. A sajtolás, a hegesztés, a villamos vezetékek beépítése a legkorszerűbb módszerekkel történik majd. A végszereldében tudományos munkaszervezési és minőségellenórzésl módszereket alkalmaznak. Ezzel is biztosítani kívánják, hogy gyárukat csak kiváló termék hagyja el, 

G. S!hov -APN-

Vonat, kerekek nélkül 

, HMSz,i évek 61n, mint egy Vemei ábránd kísértett a légpárnás közlekedés gondolata. Szóba került vízen -, ez ha kísérleti formában is, de megva!Ól!ult - közúton és vasútat helyéttfflitó, nagy távolságú forgalombán is. Sokan hittek benne, sokan nem! 
Most eloszlottak a kétségek! • Cambridge közelében, egy 5 kl!ométeres kísérleti pályán a közeljöv6ben megindul a világ els,; kerék nélküli vonatja. Sebessége ezen a rályán ZZ0-240 kilométer lesz, jóllehet éppen a dupláját tudja majd teljesíteni az utasszállító forgalom-

ban. A kész tervek szerint a forgalmi jármií 33 méter hoszszú kocsijában 100 utas kényelmesen elfér. Jóllehet a próbaszerelvény is alkalmas már utasszállításra, de abban egyelőre csak műszereket helyeznek el a legelső mozgások alkalmával. A vonat vasbeton 
lábakon nyugvó, 1,2 méter szé
les pályán fut, azaz lebeg, a jármű alá préselt légpárnán. 

A légpárnás vonat Iránt 
nagy az érdeklődés, mert csak" 130 ezer fontba (kb. 10 �illió forint) kerül kilométerenként. 

-e-

mar a szobákba kényszeríti az utaztllk el. júliusi délutánon mit is tehet- távolsági hívásnál kezelő ;e-ifjú lakókat. Az üdülőbe új _ Több éve vagyok tábor- nek egyebet, mint a társalgó- lentkezi1c be, Vll/111 n«igyobb csoport érkezett. Ez a negyedik vezető _ folytatja tovább a ban dominóznak: Hozzájuk forgalmi torlódásnál fogllllt• turnus. beszélgetést -, de ennyire jól- csatlakozik az úi'donsült barát, sági hang lesz hallható. Ilyen• Az üdülő gondnokával, Vá- nevelt, udvarias gyerekhaddal Sátori Tivlldar, gyöngyösmel- kor ll hívást kevés idő eltelte 
gó Istvánn«il és Csendes János még nem találkoztam, mint léki tanuló. 0 már Ismerős Ba- után újrll lehet ísmételnf. A táborvezetóvel mi is az egyik amilyen az eddigi három cso- távbeszélókészülékek és vo-szobában húzódunk meg. A port volt. Az időre sem pa- latonkenesén. Nyaralt itt. nalainak hibáit mindig ahho,: Balatont, az egyre tornyosuló naszkodhattunk. Volt igazi ká- Valamennyien - oktatók és a telefonközponthoz kell behullámokat csak az ablakon nikula is. Ez a pár nap bizony tanulók - a jó Időt várják. jelent.eni, amilyen ezres mekeresztül nézzük. nem valami kedvező, hiszen Mert az üdüléshez minden ké- zőben van a készülék. A hiba• - Eddig több mint 1300 nemcsak a gyermekek, hanem szen áll bejelentő szám általában min• 
Vllsutas gyermek üdült ebben mi felnőttek is fázunk. Sz. J. den telefonközpontban az el-a szezonblln - mondja Vágó ső százas nullás végzódésú István - s most, a negyedik hívószáma, (pl.; 11-00, 31--00. 
turnusba is 450 gyermeket vá- 41--00, 91-00, 96-00) • 
runk. A hangulllt, mint min- Azaknak a készülékeknek a den évben, ezúttal is kitúru5. hívószáma, amelyekről bár-
A gyermekek nagyon jól érzik mely Igazgatósági területre 
m«igUkllt. A felügyeletről 38 lehet hívást kezdeményezru. pedagógus, 2 gondozónó, 2 or- fehér papíron van feltüntetve vos és 2 ápolónő gondoskodik. a felirat! táblán. Azok a ké-A napirend a szokásos. Pihe- szülékek, amelyeknek a köz-nés, fürdés, csónakázás, játék. pontja területéről ki.menő hí-Az esti programban pedig tré- vás nyomógomb benyomása fás vetélkedő, filmvetítés és vagy 8-as szám tárcsázása esztrádműsor szerepel. Az után történhet, rózsa.színű pa-ORI-n keresztül Hllcky Tamás pírrlll V'8ll megjelölve. Azok a és együttesével szerződtünk. készülékek pedig, amelyek őszintén meg kell mondanom csak Igazgatósági területen ebben llZ évben nem valami belüli hívásokra Jogosultak,. 
színvon«illlS a produkciójuk. kék színű PllPÍTrll írt hívó-Valahogy az az érzésünk, hogy számmal vannak megjelölve, mivel gyermekekről van szó, kissé könnyedén veszik az elő-· A TELEFONKONYVBEN adást.Az elmúlt évben sokkal észlelt hibákat Budapesten a nívósabb, kedvesebb volt a Távközlési Főnökséggel, a vi-játékuk. A gyermekek, no dékl igazgatóságoknál pedig meg a felnóttek is azért na- az illetékes Távközlési- és Biz-gyon jól érzik magukat, Jól tositóberendezési Fenntartási szórakoznak. Altalában az a Főnökséggel írásban kell kö-vélemény, hogy az a két hét, zölni, hogy a .iavításokat, vál--amit egy-egy turnus itt tölt a toztatásokat el lehessen � Balaton partján, nagyon ha- A rossz• Idő miatt árvák a cs6nakok is. A húvlls szél elől meg- geznl. mar elmúlik, s bizony fájó bújva, a csendes mlni-öblílben várják a na.psü&éM. Pap János 
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MAGYAR VASUTAS 
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Hűség a sportkör/,öz, a munkal,e/yl,ez 
� Hitel � 
§ § § § § § § RákosrendezlS állomáson, a Szegedi úti sorompónál, § 

A Tisza-parti városban, Sze
geden elmúlt az árvízveszély. 
Az emberek ismét derűsen 
m05olyogva járnak-kelnek � 
S�hen;i:i téren. A "napfény 
varosa" ismét a régi. 

A téren két tizenéves adta 
meg a szakszerű útbaigazítást 
és néhány perces séta után 
már a nemrég múlt idők egyik 
legjobb magyar közép- és 
hosszútávfutója, Bárkányi Ist-
116.11 Lakásában vagyok. A szo
bába invitál, úgy látszik a ser
legek, érmek, kis szobrok tár
saságában könnyebb az emlé
kezés. 

:-- Hogyan is kezdődött? 

Tehetsegkutató 
versenyen tűnt fel 

- 1946-ban unokabátyám, 
1tki szintén atléta volt, rábe
szélt, ho(J'IJ próbáljam meg a 
futást - kezdte a beszélgetést. 
- Előzőleg, mint minden srác, 
én i3 a labdát kergettem. Egy 
tehetségkutató versenyen, 16 
évu koromban, mezei futásban 
i.t elindultam. Kedvem támadt 
a folytatásra. Hamarosan tag
ja lettem az SZVSE atlétikai 
szakosztályának. S szinte még 
fel sem eszméltem, máris bele
csöppentem életem első nagy 
versenyének kellős közepébe. 
Elindultam az országos vas
utas mezei futóversenyen, ahol 
ötödik helyen végeztem. A 
szakemberek tehetségesnek 
láttak. :f:n ezt sem akkor, sem 
a későbbiek folyamán nem 
éreztem, mert eredményeimet 
mindig kemény munkával, 
szorgalommal értem el. Pá
lyám szépen ívelt felfelé. 
1948-ban már ifjúsági váloga
tott voltam. 18 éves koromban 
megnyertem a vasutas pálya
bajnokságot 1000 méter aka
dályon, majd az országos ifi 
bajnokságon a második helyet 
értem el ugyanezen a távon. 
1949-ben Ploiestiben, a román 
-magyar ifi viadalon a ne
gyedik helyen végeztem. 

Fiatalon a valogatottban 

1950-ben bevonultam kato
nának. 3 és fél éven keresztül 
a Szegedi Honvéd színeiben 
szerepeltem. Ekkor már a 
111agy válogatott keret tagja 
voltam. A 800 méteres táv 
volt kedvenc versenyszámom. 
1952-ben a helsinki olimpia 
előtt a tatai edzőtáborban 
megrendezett versenyen má
sodik helyet értem el. A ki
tűnő idő (1 :52.4 mp) 800 mé
teren már a „Magyar Nép
köztársaság kiváló sportoló
ja" címet jelentette számom
ra. Ennek ellenére nem sike
rült kijutni az olimpiára. 
1953-ban már állandó váloga
tott voltam. A Budapesten 
rendezett magyar-csehszlo
vák találkozón 1 :50.1 mp-es 
idővel a vendégek kitűnősége 
Jungwirth és a magyar Bakos 
mögött a harmadik helyen 
végeztem. Helsinkiben, ahol 
a fínneken kívül csehszlovák 
és amerikai versenyzők is in
dultak, 800-on az első helyet 
értem el. Még ugyanebben az 
évben Budapesten a magyar 
-szovjet atlétikai viadalon 
életem legszebb versenyét 

vívtam, s 1:50 mp-es id/Svel 
az első helyen végeztem. Ez 
az eredmény a magyar rang
lista élére juttatott. 

Szin te hihetetlennek tűnik, 
hogy ebben az időben milyen 
sok versenyen vettek részt a 
magyar atléták ! Bukarestben, 
ahol a magyarokon kívül ro
mánok, norvégek, finnek, 
franciák és olaszok indultak, 
a 800-ast megnyerte! 1954-
ben Stockholmban, a svéd
magyaron, és az azt követő 
meghívásos versenyen a har
madik helyen végzett. Ugyan
ebben az évben Londonban 
880 yardon szerepelt, s az ér
tékes második helyet szerezte 
meg. 

1955-ben több meghívásos 
versenyen vett részt, de leg
kiemelkedőbb eredményének 
mégis a magyar bajnokságon 
elért eredményét tekinti. Eu
rópa egyik legjobb 800-asa, 
Szentgáli Lajos mögött a 2. 
helyen végzett. Görög meg
hívás Athénba! A kislétszámú 
magyar küldöttség derekasan 
helytállt. Bárkányi 1500 mé
teren második, 800-on a har
madik helyen végzett. 

Sajnos az atlétákat is ál-
landó „rettegésbe" tartó sérü
lés őt sem kímélte. 1956-ban 
jogosan remélte, hogy kijut 
Melbournéba, élete első olim
piájára. Súlyos izomrost-sza
kadása azonban szertefoszlat
ta a reményeket. 

1957-ben az USIC atlétikai 
bajnokságán, a svédországi 
Krisztianstadtban 800 méte
ren második, míg 1500 méte
ren vasutas Európa-bajnok
ságot nyert. Néhány évvel ké
sőbb Kralekóban, a vasutas 

Európa-bajnokságon 1500 mé
teren második, 3000 akadá
lyon a 6. helyet szerezte meg. 

A spottt61 nem valt meg 

Sikerekben gazdag sportpá
lyafutását 1961-ben fejezte 
be. Mint annyian, ó sem tud
ta elképzelni életét sport nél
kül. Átvette a Szegedi VSE 
atlétikai szakosztályának ve
zetését, ahol napjainkban is 
eredményes munkát fejt ki. 
A vidéki viszonylatban igen 
eredményes szakosztálynak 
ma is több válogatottja van. 
Tégla Ferenc diszkoszvetőt 
már Európában is jegyzik. A 
fiatal gyalogló, Grandpierre 
Csaba 10 kilométeres távon 
ifjúsági viszonylatban a leg
jobb európai eredménnyel 
büszkélkedhet. 

Bárkányi Istvánt szakvona
li munkájában is a megbízha
tóság, a szorgalom jellemzi. 
1949 óta a szegedi MA V igaz
gatóság dolgozója és csak a 
katonaévek jelentettek ebber
változást. Kezdetben a köny 
velóségben volt vontatás, 
számadó, majd leszerelése: · 
után 1953-tól a II. osztályban , 
mint üzemgazdasági előadó 1 
fejt ki értékes tevékenységet. 
Ebben a munkakörben dolgo
zik jelenleg is. 

Búcsúzóul a család 
érdeklődünk. 

után 

- Van egy 15 éves fiam, 
aki szintén a középtávot ked
veli - válaszolta. 

Arra a kérdésünkre, hogy 
lát-e fiában „fantáziát", ez! 
mondta : 

- Lehet belőle jó atléta! 
Sz. Tóth András 

� az út mellett eflll büfészerű „maszek" vendéglő volt. � 
§ A tulajdonoo hitelezett a. vasutasoknak. § 
§ A többiek között a kocsma egyik állandó látogatója § 
� volt Szántó Jóska fékező is. Jáska fegyelmezett, Jó mun- � 

� 
kás volt, annak ellenére, hogy nem vetette meg a szó- � 

§ ló!evet, akár savanyú, akár édes volt. § § Történt egyszer, hogy Jóska viszonylagosan sokat § 
� nézett a pohár fenekére. Egyre gyúlt a számlája. A ko<:3-

� � máras már sokallni kezdte. 1 § - Nem adok több hitelt, csak a.kkor, ha a számláját § � kifizette - mondta komolyan a kocsmáros. � 
� - Nem-e . . .  ? Osztán mié . . .  ? - kérdezte belevörö- � 
§ södve a kedélyesen ható orrha.ngján, majd Í(J'IJ folytat- § � ta: Mit fél? Nem vagyok én akármilyen ember. Három � 
� disznóm hízik odahaza. Olyanok, ha belépek az udvarba, 

� s és annyit mondok, hogy koca . • .  - mind a három egy- § � szerre mondja, hogy röff • • • i 
� Gergely József 1 
§ !: �,...,,.,,i".,.,,.,.,.,.,.,.,,.,,✓✓✓/✓✓✓✓//✓/✓✓✓✓/✓/✓/✓✓✓✓✓//✓✓/✓✓/✓✓✓/✓✓✓✓✓/✓.l"✓✓,.,.,.,,.,.,.,.,..,,..,.,.,.a,.,,,� 

Dl'. Rajczi Rezső nevét vette fel 

a BVKH KISZ-szervezete 

Or. Rajczi Rezsőné, a fia�!ok gyűrűjében. 
(Pálinká.s Mihály felvétele.) 

Szegeden rendezték meg Ünnepi taggyűlésre gyűltek Az ünnepségen, a hivatal gaz
össze július 16-án - a munka- dasági és mozgalmi vezetői 
idő befejezése után a mellett jelen volt dr. Rajczi 
BVKH fiataljai, abból az al- Rezsőné és családja is. 

az Országos Vasutas Tekebajnokságot 
kalomból, hogy a hivatal A névadó életútját Gadanecz A szegedi ünnepi hetek és ta1 is példásan rendezett KISZ-szervezete felvette dr. Béla, a Vasúti Tudományos a vasutas tekesport jelentős meg, a részvevők közmegelé- R · · R - 1920 b · · tató r té t f" k tá eseménye volt a július 17 -tói a1czi ezso, - an mart1r- Ku n ze omun a rsa, 

gedésére. halált halt l\lAV-tltkár nevét. tudományos kutató ismertette. 19-ig tartó Országos Vasutas Dr. Rajczi Rezső vasutascsa-Tekebajnokság. Népes me- -r-------------------------, ládból származik. A jogi ta-zőny - 16 csapat - gyűlt nulmányok befejezése után a össze Szegeden, hogy össze- Eszperant1'sta vasutasok MAV debreceni üzletvezető-mérjék tudásukat, s eldönt- ségénél helyezkedett el. Mint sék az országos csapat és a magyar progresszió lelkes egyéni bajnoki cím sorsát. 01·szá,öos találkozó]" a aktivistája kapcsolódott be 
Minit az várható volt, a 6 Debrecen társadalmi életébe. 

csapatbajnokságot a Szegedi Előadásokat tartott, szervezte 
VSE nyerte 2476 fával, a pá- Az idén Debrecenben gyúl- tyás József, a csoporit elnö- az antial:koholistákat és az esz-

pai vasutas és a kecskeméti tek össze az ország különböző kének ünnepi beszéde után perqntó mozgalomnak is lel
vidékeiről összesereglett esz- változatoo program ikötötte kes híve volt. 

MAV előtt. Meglepetés volt perantista vasutasok, hogy le a jelenlevők figyelmét. A fiatal jogászt 1913-ban 
viszont, hogy az egyéni baj- ünnepeljék a XX. vasutasna- Beethoven F du.r románca, Budapestre helyezték a MA V 
noki címet - az élvonalbeli pot. Liszt XI. rapszódiája mellett Igazgatóság szállítmányozási 
versenyzőket is maga mö- Az állomáson fogadóbizott• tárogatószóló, Riss József: és visszkereseti szakosztályába 
gött hagyva Körmendi ság várta a vendégeket, akik Tüzek c. eszperantó és ma- a BVKH akkori elődjéhez 
Sándor, a szegedi kisvasút este teljesen megtöltötték a gyar nyelven előado�t verse, A fővárosban is tovább foly-

t t ·  · f" "ks" .. · Központi Efi'l/etem asztali anekdóták és végül a múlt tatta Debrecenben megkez-von a aSl ono eg uzenu csa- zászlókkal feldíszített étke- évi debreceni virágkarnevál • dett tevékenységét. Hivatali patána
k 

tagja nyerte 467 fá
- zőjét. Tóth Ambrus veterán ró! készül4 fiim szórakoztatta elfoglaltsága mellett rengeteg 

val. A pályák győ:zrtesei Petrás eszperantista üdvözlő és Má- a közönséget. Ezután a Tudo- társadalmi munkát vállalt, 
Pál és Martusz István, mind

- mányegyetem kémiai tan- előadásokat tartott, tanulmá
kettő az SZVSE versenyzője. --------------, székének újonnan elkészült nyakat irt. 1918 . őszén az úf-

A győztesek értékes díja- gyönyörű épületét tekintették ;áalakult KMP-vel is kapcsa-
A szerkesziösé„ üzeni meg a látogatók. Az estét han- latba került. kat kaptaik, melyeket dr. Dáni " gulatos zene mellett eltöltött Dr. Rajczi Rezsót a Tanács-

Mihály adott át a rendezőség Dr. Bánkfalvy Gyula, szeged; közös vacsora zárta. köztársaság leverése után 1919 
nevében. A vándorserleg Sze- Náb1·áa1 LaJos, Mátészalka ; szűcs Másnap mikrobusszal vá- szeptember 14-én Szentend
geden maradt, így 1971-ben [i;�'ű�rin��t�f�,}osfnaI;�l J-:J�:� rosnézésre indultak a részve- rén letartóztatták és bebör
ismét a Szegedi VSE ren- cen ; sebők György Pusztasza- vők, mialatt az egyetem tan- tönözték. A börtönéletet, a 
dezi az Országos Vasutas Te- bolcs : Levclellcet lapunk anyagá- termeiben eszperantó nyelv• fehérterror kínzásait nem 
kebajnokságot melyet ezút h�at�".!!f'��<;:��'.'·Bp. ; Lukács Jó- vizsgák folytak. Az ünnepé- bírta sokáig. 1920. január ' -

szef újszéppuszta ; KJJ.mó Sándor, lyes eredményhirdetés és bi- 22-én tfz hétig tartó betegség 
Hatvan : Levele;ket illetékes hely- zonyítványosztásra a városné- után, 33 éves korában meg-
re tovább!tottuk. zés és a MAV Igazgatóság halt. 

TÖLTSÖN EGY HETET 
EURÓPA FLORIDÁJÁBAN 1 1  

A HiDatalos 
Lapból 

épületének falában levő Za- Az ünnepi beszéd elhangzá
menhof emléktábla megko- sa után a KISZ-isták virág
szorúzása után került sor. gal köszöntötték névadójuk 

Délután a helyi vasutasnapi özvegyét, majd együtt meg�
rendezvények műsorába kap- kintették a dr. Rajczi Rezs5 
csolódtak be a részvevők. életét és munkásságát dok•1-A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és :i dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a követke-

(kristek) mentáló kiállítást. (vf) 

19'711, AUG'OSZTffll L 

- �ADóNAP. A cleb,w
ee1tf tiontatári f{mökség vörös
keresztes alapszervezete jól af,. 
kerii,lt önikéntu tiéradón4pot 
rendezett. Ha.tva.n.Mt vontatá
si dolgozó összesen Z7 liter 
vért a.dott. 

- Kettős rendeltet&ff te-
herkocsik.. Az ausztráliai 
Queensland vasútvanalaln 
mind több olyan teherkooslt 
állítanak forgalomba, amelyek 
egyik irányban cementet, 
visszafelé pedig réz nyer&ö°'" 
vényeket szállítanak. 

- SZERZŐD�. Suged b: 
rakó átlomá.s szertárfémök3é
gének Gagarin szociali3ta bf'i;. 
gádja szerződést kötött a Pe
tőfi Sándor Miivelódési Ház 
körzeti könyvtárával. A .m?r
zódés értelmében a f'endsu
res olvasás mellett társadalmf 
munkában vállalták a kön.'lfll
tár 10 ezer katalóguskarton• 
íána.k rendezését. 

- Az Egyenlíwtól dElre; 
Dél-Afrikában található a leg
nagyobb villamosvasúti háló

i 7,at, amelynek hOS5za 3700 ki
, lométer. Ez a teljes hálózat 

több mint 17 százalékát teszi 
ki. A 3000 V egyenáramra be
rendezett, 1067 mm nyomtávú 
villamooított vonalakon a ie
herforgalom 43 százalékát bo
nyolítják le. 

- Mintegy 50 57.akkilzépl!!
kolá.s tanuló fejezte be nyári 
szakmai gyakorlatát a duna
keszi járműjavítóban. A Vas
útgépészeti Technikum els6 
éves tanulói éven..ltént egy• 
egy hónapot töltenek az üzem
ben., hogy megismerkedjenek a 
vasúti személykocsigyártás és 
-javítás menetével. 

.... CJ személykocsltfpns ld� 
al.a.ldtásával foglalkozik az 
UIC. Cél az utasok kényelmé
nek tovább javítása. Ennek ér• 
dekében az új kocsi h01SSzát, 
az ütközókön át- mérve, 26.4-
ról 27,5 méterre növelték. Az 
ablakok 57.élessége az eddigi 
1200 helyett 1400 mm les.z. 

Lakéíscsere 

- Budapest XV. kerllletben !ev3 
kettő szoba, komfortost modern 
- 1966-ban épült - magasföld
sz.tntes szolgálati lakésomat elcse
e,;érném vasutassal ketttl és fél-, 
vagv hároms7obás tanács! lakás
ra II. emeleUg. Telefon : 15-41. 
Számváltozá!< után (VIII. H-én) 
15-:!'1. 

- E!cser�ln&n klsójszfillási, kii•" 
oontt felnrés\1. két szoba.. konyha. 
éláskamrás főbérleti lakásomat Bu
dapest belterület! egy szoba ko..,y
hás lakásért. Cím : Bihariné, Kls
,ljszá!lás, SzéchenYI u. 8. 

- KÖZP(lntf p6lyattdVaroll lev8 
kis méret-a� tQrd6szobás szolgálati 
lakást (35 Ft lakbér) tanáeslra 
cserélnék. �rdPklllc!nl: 2'!3-074, 
vagy 55-69 telefonon 10--18 óráig. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Sulrszervezetének 

lapja 
Szerkeszlt a merkesztO b!zot!$A: 

Fószerkeszt6: Gulyás Já.MS 
Felelös szerkes-zt6; V!sl l'erenO 

St.er!r:emt6ség1 
Buda� VT„ Benezűr utca a; 

'l'elefon, városi: t29-8'IZ, 
Ozemt: 1t-fl 

KJ.adja és terjeszt! a Népsuva 
Lapkiadó Vállalat 

Buda� VU-- Rákóczi 4t M. 
Telefon: 224-811 

Felel& kiadó: Gábor Mdrton, 
a Nél>$zava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
CSelckszámlaszám: 75.915.001-

Szlkra Lapnyomda 12 napos társasuta,ás Bulgáriába autóbusszal, 
Románián kereutül, ebből 7 nap üdülés a tengerparton 
az Aranyhomok vagy a Napospart Cdülőhelyeken. 

zőket : -----------------------------------------

Részvételi díj: 3270,- Ft + 780, -Ft költőpénz 

Indulós: május 31-től vasárnaponként az Engels téri 
autóbuupályaudvarról 

Visuaérlce,és: csütörtö.ki napon 

Jelentkeiés és résdetes felvilágosítás: 

TO UR/ST  
Budapest VI., Lenin krt. 98. 
Telefon: 314-902, 329-393 

28. számból : 112 639/1970. 1. D. 
1064. január 1. elólt magasabb 
szakcsoportba átminő$ftett dolgo
zók rangsorhelyzetének rendezése. 

29, számból: 112 219/1970. 2. A. 
Személyzeti feladntok összevonása 
a vasút1gazgatóságokon. 

112 062/1970. 3. B. A dolgozó 
egészsége vagy testi épsége sérel
méblll eredő károk megtéritésér6!. 

28 453/1970. BVKH. I. A Buda
pesti Idegenfot'�almi Igazgatóság 
új utazási lrodá1a. 

112 779/1970. 1. D. A Magyar .Al
lamvasutak 1970. évi nyeceségpré
mium rendszerének szabályozása. 

F E L B I VÁ S !  

A Jugoszláviai Zomborban 1941 
-1944-lg szolgálatot teljesítő va
sutasok ez év szeptemberében ba
ráti összejövetelt rendeznek Bu
dapesten. Az érdekl6dllk cimükP.t 
vagy szolgálati helyüket legké
sőbb augusztus 15-lg köztltiék az 
alábbi címre : Barna László, sze
ged Vasútlgazgatóság, Lenin krt. 
26-%8. 

B izonyíték K ielégítetlen szál l ító fél 

- Szég'i!enszemre ideállították a ki nem ra- \ - Szép a rekord, kott kocsikat, hogy mindenki lássa, miért vissza emelni való • emeljük az árakat. 
de azért még maradt 

(Puszta:t Pál rajmi.) 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XIT. 11:VFOLYAl\l, 16. SZÁM Ára 40 fillér 1970. AUGUSZTUS 17. 

1910. november 15. és 1911. május 10. között 

újjá l<ell választani 
a szakszervezeti szervel,et 

A nők és a fiatalok éle-t- és munkakörülményei ről, valamint a szakszervezeti 

szervek választásáról tárgyalt a köz!)onti vezetőség 

Mint arról lapunk előző szá
mában hírt adtunk, a szalc
szervezet központi vezetősé
ge július 28-án ülést tartott. 
Az ülésen megjelent és felszó
lalt Virizlai Gyula, a SZOT 
titkára. 

Napirenden a következő té
mák szerepeltek : 

1. A vasúton dolgozó ifjúság 
élet- és munkakörülményei. 

2. A vasúton dolgozó nők 
é!et- és munkakörülményei. 

3. A szakszervezet vezető 
szervei újraválasztásának 
irányefoei. 

A vasutas fiatalok helyzetét, 
élet- és munkakörülményeit 
tartalmazó jelentés alapját az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak 1970 februári határozata, 
valamint a SZOT 1970 júniusi 
ülésének állásfoglalása képez-

te. A jelentés mondanivalóján 
és a vitán végighúzódott az 

a gondolat, hogy a szakszerve
zeti szerveknek a jövőben az 
eddiginél jelentősebb szere
pet kell vállalniok a vasúton 
dolgozó fiatalok élet- és mun
ka1,örülményeinek javításá
ban, a nevelő tevékenység 
fejlesztésében, sajátos érde
keik védelmében. 

A központi vezetőség a je
lentés és a vita alapján kiala
kította álláspontját a munka 
mikéntjét illetően. Az állás
foglalás legjelentősebb pont
jai a következők. 

A szakszervezeti vezető szer
veknek és az apparátusnak 
rendszeressé, a szakszervezeti 
munka szerves részévé kell 
tennie az ifjúsággal való fog
lalkozást. Ennek érdekében 

ALKOTMÁNYUNK ÜNNEPÉN 
TT iilsóségeiben is látványos ünnep hazánkban augusz
.l� tus 20-a, az al.R:ot.'Tlány napja. A vidámság, felsza

badultság mellett azonban gazdag tartalma is van ün
nepségeinknek, s ez a tény emeli igazán az alkotmány 
ünnepének fényét. 

szorosabb együttműködést kell 
megvalósítani a párt- és a 
KISZ-szervekkel, valamint a 
gazdasági vezetőkkel. 

A munka értékelése, vala
mint a további feladatok lti
alakítása érdekében 1971-től 
évente legalább egy esetben 
a közép- és alapszervezetelc 
tűzzék napirendre az ifjú
ság helyzetének megvitatá
sát. 

A szakszervezeti bizottsá
gok a fiatalok anyagi és erköl
csi megbecsülésére fordítsa
nak az eddiginél nagyobb gon
dot. A még szervezetlen fiata
lokkal úgy fo6lalkozzanak, 
hogy azok megismerkedjenek 
a szakszervezeti mozgalom 
célkitűzéseivel. Fordítsanak 
nagyobb gondot szervezettsé
gükre. A választások során a 
központi vezetőségtől a bizal
miakíg emelni kell a 30 éven 
aluliak számarányát. 

Az alapszervezetek kísérjék 
figyelemmel és segítsék elő a 
fiatalok beszervezését a szo
cialista brigádmozgalomba. A 
Vasutasok Szakszervezete a 
Vasú.ti Főosztá!lyal közösen 
legalább kétévenként szervez
ze mzg az ifjúsági szocialista 
brigádvezetők találkozóját . .e,. 
jelemtős hagyományokkal ren
delkező „Szakma ifjú mestere" 
mozgalmat a SZOT Elnöksé
gének és a KISZ KB Intéző Bi
zottságának 1970 márciusi 
irányelvei alapján újjá kell 
szervezni. 

Azokon a helyeken, ahol ipa
ri tanulók dolgoznak, a szak
szervezeti szerveknek foko
zott figyelmet kell fordítani a 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Kiemelkedő te/jesítmenyevel 

a szombathelyi 
vas·útigazgatóság nyerte 

a vándorzászlót 
Vez,rigazgatói elismerésben részesült a második helyezett 

szegedi vasútigagatóság, 5 üzem á$ 7 építési főnökség 

A vasút területén az or
szágos igények és a szol
gálati helyek kezdeménye
zései alapján még az év ele
jén meghatározták a jubileu
mi munkaverseny irányelveit. 
A MAV Vezérigazgatóság és 
a Vasutasok Szakszen,ezete 
Elnökségének felhívását a Hi
vatalos Lap 1970. évi 3. szá
mában tették közzé. Ugyaneb
ben a számban szabályozták 
a jubileumi munkaverseny 
anyagi és erkölcsi elismeré
sének formáit. A szabályozá; 
értelmében, a féléves értéke
lés alapján vezérigazgatói el
ismerés adományozható a leg
jobb eredményeket elérő iize
mek és építési főnöks-ége1, 
részére. 

Mint már ismeretes, a vasút 
1970. első félévi eredményei 

több fontosabb muhtónál 
kedvezően alakultak. Az 
áruszállítási tervet pél· 
diul túlteljesítettük, még
sem tndtunk eleget t-en
ni a jelenf.kező szállíiási 

igényeknek. 

Budapesti vasútigazga.tóság 
Debreceni vasútigazgatóság 
l\liskolci vasútigazga.tóság 
Pécsi vasútigazgatóság 

A hosszú, zord téli időjárás 
miatt elmaradt előszállHások, 
a mintegy két hónapig tartó 
árvízi védekezés, valamint 
az árvízkárok helyreállításá
hoz szükséges építőanyag 
nagy mennyiségű jelentkezé
se rendkívül nehéz feladat 
elé ánította a vasutat. Külö
nösen sok probléma jel<?ntke
zett az első félév utolsó hó
napjában, júniusban. Ekkor 
a belföldi kocsii.gényes opera
tív árutonna-előirányzatnál 0,5 
százalékos lemaradás jelent
kezett. 

A hálózati eredmények nö
velésének évek óta hatékony 
eszköze a vasútigazgatóságolc 
munkaversenye. Éppen ezért 
az igazgatóságok jó vagy 
rossz munkája érzékenyen 
érinti a vasútüzem összesített 
eredményeit. 

A kiadott célkitűzések 
alapján a vasútigazgatóságok 
elsó félévi összesített ered
ménye az alábbialk szerint ala
kult: 

100,0-10/o 

Szegedi vasútigazgat.óság 
Szombathelyi vasútigazgatóság 

99,290/o 
103,35010 
101,190/o 
104,150/0 
104,66% 

A szombathelyi vasútigaz
gatóság a 104,66 százalékos 
eredményével elnyerte 

a l{özlekedés- és Posta
ü.gyi Minisztérium és a 
Vasutasok Szakszervezete 

Központi Vezetőségének 
voros vándorzászlaját a 
v,ele já.i·ó 400 ezer forint 

jutalommal. 
A második helyezett szegedi 
vasútigazgatóság, amely csu-

pán 0,21 százalékka:l maradt 
el a szombathelyiek mögött, 
vezérigazgatói eiismerésben és 
200 ezer forint jutalomban ré
szesült. 

A felszabadulási munkaver
senyben 1970. el.só felében 
elért kiemelkedő teljesítmé
nyeikért az alábbi üzemek 
és építési főnökségek része
sültek vezérigazgatói elisme
résben : 

Landler Jenő Járműjavít& 
Üzem, Szombathelyi Jármű
javító üzem, Dunakeszi Jár
műjavító üzem, MAV Kité
rőgyártó üzem Gyöngyös, 
MA V Építőgépjavító üzem 
Jászkisér, MAV Celldömö'lki 
Építési Főnökség, MA V Híd
építési Főnökség, MAV Szen• 
tesi Építési Főnökség, Buda
pesti Építési Főnökség, MÁV 
Magasépítési Főnökség, MA V 
Debreceni Építési Főnökség, 
Távközlő- és Biztosítóberen
dezési Építési Főnökség. 

(t'f) 

* 

A vándorzászlót lapzárta 
után, augusztus 13-án Szücs 

Zéiltán, MA V vezédgaz,,c,ató• 
helyettes és Gulyás János, a 
vasutasszakszervezet titkára 
adta át a szombathelyi igazga

tóság vezetóinek. (Az ünnep

ségre, illetőleg az igazgatóság 
eredményeinek méltatására 

lapunk következő számában 
még visszatérünk.). 

ÖREGEK NAPJA 
A győri vasutas művelődési 

otthonban július 26..án öregek 
napia keretében megvendégel
ték a 70 éz, feletti nyugdíjas 
vasutasokat. A nyugdíjas cso
port összefogva a tényleges dol
gozók szakszervezeti bizottsá
gaival, mintegy 150 idős vas
utasnak szerzett feledhetetlen 
délutánt. A megjelenteket So
mogyi Lajos, az állomás szak
szervezeti bizottS'ógának ti tká
ra köszöntötte, majd az Utas
ellátó győri üzemegységének 
KISZ-fiataljai szolgálták fel .iz 
ételt és italt. Az öregek népi 
zenekar muzsikája mellett 
szórakoztak, beszélgettek a ré
gi emlékekről, vasúti múltjuk
ról 

TeQesült a régi kívánság 
Menetkedvezmény a vasúton dolgozó nök férjének 
Több mint két évtizedes jo

gos igény teljesült azzal, hogy 
augusztus l-től a vasúton dol
gozó nófo férjei is megkapják 
az utazási kedvezményt. 

A szakszervezethez érkezett 
ilyen irányú kérelmek száma 
fel sem mérhető. Központi ve
zetőségi ülé3eken, kongresszu
sokon született határozat kö
telezte a vezető szerveket, 
hogy járjanak el a kérdés 
megnyugtató rendezése ügyé
ben. Végre megtörtént a jo
gos kívánság teljesítése. 

J',Unt lapunk előző számá-

ban hírül adtuk, az erről szó
ló rendelet a Hivatalos Lap 
31. számában megjelent. A 
kedvezmény igénybevételére 
jogosultak az alkalmazásban 
álló nőkön kívül a nyugállo
mányban levő, volt MAV női 
alkalmazottak férjei is addig 
amíg a nyuge!látott nőt me� 
netkedvezmény megilleti. 

Az igényjogosulttá vált fér
jeket ugyanaz a kocsiosztály 
illeti meg, mint feleségeiket. 
A kedvezmény a férjek ese
tében a külföldi vasutakra 
nem terjed ki. 

Ez az esztendő különösen jelentős, hiszen ebben az 
évben ünnepeljük I. István király születésének ezredik 
évfordulóját is. Szocialista államunk és tárnadalmunk 
természetes tisztelettel emlékezik meg e napról. Arról 
az István királyról emlékezünk meg, aki a központosí
tott magyar állam alapjait rakta le, aki felismerte azt a 
történ e! mi szükségszerűséget, hogy elvész az a nép, 
amely nem hozza létre saját, önálló államiságát. A Kár
párok ölelte új haza meg-megújuló külsó támadások cél
pon•ija lett, belül pedig olyan maradi erők védték az ön
m.a.,,"'lit már túlélt pásztortársad9llnat, akikkel szemben 
rstván király zsenialitására volt szükség, emberi és ural
kodói erejére, akaratára A szomszédos német-római 
császár.!á.ggal szemben olyan erőt kellebt létrehozni, 
amely képes me.gvédeni a nemzeti függetlenséget. Álla
miságunk kezdetétől fogva állandóan küzdenünk kellett 
függetlenségünkérl. Az István kori állam erőszakra 
épülő 1Gizsákmányoló állam volt, de nélküle nem léphe
tett volna nemzetünk magasabb osztályba. Vendégek Irakból Vasútvonalakat, hidat rongált meg 

a felhőszakadás 
A 

z elmúlt ezer esztendő függetlenségünkért folyta
tott keserves harcok jegyében telt el. Az 1949. 

augusztus 20-án megszületett alkotmányban a felszaba
dulás óta elteit négy év alapmtő politikai, társadalmi és 
gazdasági változásai értek alaptörvénnyé. Alkotmányunk 
- birtoklevél lett, melynek tanúsága szerint az országot 
egyetlen jogos gazdája, a nép vette örök tulajdonba! 

Alkotmányunk a társadalom alapjának a munkát je
lent.ette ki, a hata.lom birtokosának pedig a munkásem
bert deklarálta. f:letünk alaptörvényévé a munkáshata
lom eszméit rögzítette. 1949 óta huszonegy esztendő telt 
el, s ezalatt történelmi átalakulásolc mentefo végbe né
pünk életében. Hazánkban a szocialista viszonyok vál
tak uralkodóvá. A tudományos-műszaki forradalom 
korát éljük, a népgazdaság minden területén korszerű 
irányítási és tervezési módszereket verettünk be, a szo
cialista demokrácia pedig elidegeníthetetlen része lett 
szocializmust építő országunknak. Alkotmányunk a bé
kés épi.tő m1mkára mozgósít, azt vallja, hogy az új Ma
gyarország felépítésének valóra váltása elválaiszthatat
ten a béke védelmétől. AlkotmányLl.Il.k nemzetközileg is 
jelentős okmány, nemzetközi kötelezettségeket is jelent 
számunlrra. Annak szellemében álla.'ldóan erősítjük 
kapcsolatainkat a Szovjetunióval és a többi szocialista 
országgal, szolidárisak vagyunk a tólcésországokl:>a:n 
harcoló munkástestvércinkkel, a nemzeti felszabadító 
mozgalr,,akkal, hívei vagyunk a különböző társadalmi 
rendszerű államok békés egymás mellett élésének, har
colunk az imperializmus ellen, a világháború veszélyé
nek elhárításáért. Pártunk és kormányunk külpolitikai 
tevékenysége számos jelentős kezdeményezéssel adta 
tanújelét e politikának. 

M
a is irányadóak számunkra alkotmányunk megálla
pításai, azonban az eltelt huszonegy esztendő alatt 

olyan alapv�tó változások tö�téntek, amelyek szüksé
gessé teszik e változás.olt rögzítését s a jövő perspektí
vájának megfelelő, azt meghatározó allrntmány kidolgo
zását. A közelgő pártkongresszus megvitatja fejlődésünk 
legfontosabb kérdéseit, s ennek szellemében kerül sor 
az 1949-ben elfogadott alkotmányunk módosítására. 

A felszabadulás negyedsz:hados évfordulójának évé
ben augusztu.� 20-a külön jelentóséggel bír a fel.szabadult, 
\•idám ünnepségekbe<n eddigi er-edményei.nk tükröződnek. 
A mostcmi kenyé,swgés a jövő kenyerét is hivatott biz
tosítani a joggal ünneplő szocialista Ma.gyarországnak. 

Szakszervezetünk meghívá
sára az Iraki Vasutas Szalc
szervezet két vezetője, Hamid 
Said elnök és Ali K Ismail, a 
központi vezetőség tagja, 
augusztus l-től 7-ig egy he
tet töltött hazánkban. A ven
dégek a tanulmányút kereté
ben több vasúti szolgálati he
lyet és szociális létesítményt 
tekintettek meg. 

Az iraki delegáció a szak
szervezet központjában tett 
látogatás alkalmával megbe
szélést folytatott Gulyás Já
nos titkárral. Kölcsönösen tá
jékoztatták egymást a két 
szakszervezet munkájáról, a 
vasutasok érdekében kifejtett 
tevékenységéről. 

A napokon keresztül tartó 
zivataros időjárás, a szokatlan 
felhőszakadás, zavarokat oko
zott a vasúti közlekedésben is. 
A misk,,lci és a pécsi igazgató
ságok területein öntött el pá-

lyákat a víz, ezért egyes vo
nalszakaszokon hoszabb-rövi
debb ideig szünetelt a vasúti 
vonatforgalom. Eger és Mak
lár között átfolyt a víz a vas
ú ti vágányok fölött, ezért a 
teherforgalmat leállították és 

-'--------------, a személyvonatok csak lépés

Gulyás János titJ.á.r m�beszélést folytat az iraki delegációval. 
(Márton Emese felvétele) 

ben haladhattak át. Zavaro
kat okozott a lezúduló víztö
meg Rétszilas-Mezőfalva 
Alap-Nagykarácsony között 
is. A felvonuló pályafenntar
tási dolgozók egy nap alatt 
erősítették meg a pályákat. 

Súlyosabb kárt okozott vi
szont a felhőszakadás a Ka

posmérő-Középrigóc közötti 
vonalon, ahol Bárdudvarnok 
mellett egy hat méter nyílású 
vasszerkezetű vasúti híd pil
léreit mosta alá az átzúduló 
víz. A híd olyan sú.lyosa1' 
megrongálódott, hogy a for
galmat le kellett állitani. A 
pillérek kimozdultak a he
lyükből és ezért provizóriu
mot kellett építeni. 

Az ország más részéből egy 
megfelelő hídprovizóriumot 
szállítottak a helyszínre és azt 
daru segítségével emelték be. 
A beemelést, illetőleg az alá
támasztást, valamint a vágá
nyok átvezetését és bekötését 
három nap alatt végezték el 
a vasúti hidászok. A munkák 
idején a személyforgalmat át
szállással, autóbuszok beikta
tásával bonyolították le. 



, MAGYAR VASUTAS 

1910. november 15. és 1911. május 10. között· 

újjá kell választani 
a szakszervezeti szerveket 

A nok es a fiatalok élet- és munkakörülményeiről, valamint a szakszervezeti szervek választásáról tárgyalt 

a központi vezetőség 

(Folytatás az 1. oldalról) 

velük való foglalkozásra. A 
szocialista brigádok nyújtsa
nak segítséget az ipari ta
nulók szakmai szeretetének 
elmélyítéséhez. 

A gazdasági vezetőknek biz
tosítani kell, hogy az ifjú szak
munkás tanulók a balesetmeg
előzés érdekében felügyelet 
nélkül ne dolgozzanak. Ezt a 
szakszervezeti szervek fokt>
zottan ellenőrizzék. A vasúti 
főosztály teremtse meg a kor
sze-rű tanműhelyek létesíté
sének lehetőségét. A szakszer
vezeti szerveknek ellenőrizniük 

kell az új szakmunkáskép
zésról szóló törvény betartását, 
a szakmunkásképzés reform
jának végrehajtását. Segítsék 
elő, hogy az utolsó éves szak
munkástanulók differenciáltan 
szakmunkás órabérben, vagy 
teljesítménybérben dolgozza
nak. 

Megfelelő kapcsolatot kell 
kiépíteni a vasúti főosztályhoz 

tartozó közép- és felsőfokú 
szakiskolák és a szakszervezet 
között. A végzős növendékelc
kel meg kelt ismertetni a 
szakszervezet szerepét, jelen
tőségét. 

Nagyobb figyelmet a fiatalokra 
A központi vezetőség köz

gazdasági osztálya 1971 első 
felében mérje fel a vasút te
rületén az ifjúság minden ré
tegét érintően a bérhelyzetet. 
A tapasztalatok alapján meg 
kell határozni a szakszervezeti 
szervekre háruló ez iranyú 
feladatokat. Az 1971-75. évi 
kollektív szerződés megköté
sénél a szakszervezetí szervek 
kiemelten foglalkozzanak a 
fíatalok anyagi elismerésével. 
Ellenőrizzék rendszeresen a 
fiatalokra vonatkozó törvé
nyek és rendeletek betartását. 

A vasúton dolgozó fiatalok 
szociális helyzetének javítása 
érdekében javasolják, hogy az 
illetékes szervek mérjék fel 
az ifjúság lalcáshelyzetét. Te
remtsék meg az anyagi fel
tételét a reális igények gyor
sabb ütemű kielégítésének. 

Fokozott gondot kell fordí
rani a munkásszállások kultu-

rális és szociális felsze-relései
nek javítására. A fiatalok ré
szére - ahol lehetőség van -
ldubokat kell létrehozni. Mér
jék fel a szakszervezeti szer
vek a hétvégi pihenő iránt ér
deklődó fiatalok igényét és a 
lehetóség szerin ti kielégí té
sét az eddiginél fokozottabban 
szorgalmazzák. Rendszeresen 
ellenőrizzék a fiatalok baleset
elhárítási okta.tását, azt, hogy 
az életkori sajátosságokat az 
oktatók vegyék figyelembe. 

El kell érni, lwgy a fiatalok 
bátrabban politizáljanak. Vál
tozatos módszerekkel meg kell 
szerettetni a fiatalokkal a vas
utat, a szakmát, a munkahe
lyet és a dolgozó kollektívát. 
A népszerű és megbecsült idó
sebb dolgozók vegyenek részt 
az ifjúság rendezvényein. A 
szakszervezeti bizottságok a 
fiatalok szakszervezeti poli
tikai iskolákba való fokozot
tabb bevonásán túl biztosítsák 

az időszerű tematika tárgya
lását és a vitaképes, képzett 
elóadókat. Az ismeretterjesz
tő éves programok összeállí
tásánál figyelembe kell ven
ni a fiatalokat érdekló téma
köröket. Legalább csomópon
tonként ifjúsági akadémiát 
kell részükre szervezni. 

A központi vezetőség mellett 
létre kell hozni 11 taggal az 
ifjúsági bizottságot. Az appa
rátusban egy főt az ifjúsági fe
lelősi tevékenységgel kell meg
bízni. 

Az1971-es szakszervezeti vá
lasztások során a területi bi
zottságok mellett létre kelt 
hozni a 3-5 fős ifjüsági bizott
ságot. Vállalatoknál és azok
nál a szakszervezeti bizottsá
goknál, amelyeknél az ifjúság 
létszáma meghaladja a 100 főt, 
iíjú.sági felelőst kell beállíta
ni. Az ifjúsági felelős legyen 
tagja a vállalati, illetve szak
szervezeti bizottságnak. 

A területi bizottságok, a vál
lalati és üzemi szakszervezeti 
bizottságok 1970. decembe-r 
30-ig testületi ülésen tárgyal
ják meg az ifjúság helyzetét, a 
továbbiakban pedig éves mun
katervükbe építsék be az ifjú
sag heyzetével való foglalko
zást. 

A központi vezetőség állás
foglalása alapján a területi 
bizottságok dolgozzák ki a sa
játos feladatokat, s azokat a 
második félév során taggyűlé
seken tűzzék napirendre, vi
tassák meg, s tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket az 
ifjúsági bizottságok létreho
zására, az ifjúsági felelósök ki
jelölésére és működésük meg
határozására. 

Tervszerűbb központi és helyi intézkedéseket 
A központi vezetőség az 

MsZMP Központi Bizott,;ága 
1970 februári - a nók poli
tikai, gazdasági, szociális hely
zetére vonatkozó - határoza
ta, valamint a SZOT állásfog
lalása alapján tárgyalta a vas
úton dolgozó nők élet- és mun
kakörülményeivel, nevelésé-
11el, érdekvédelmével lcap
csolatos tapasztalatokl'ól szó
ló jelentést. 

Élénk vita után a témára vo
natkozó állásfoglalást ha
gyott jóvá, amely alapját ké
pezi a szakszervezeti szervek 
munkájának. Az állásfoglalás 
legjelentősebb részeit az aláb
biakban ismertetjük. 

kísérni, hogy a nőket illetően 
érvényesüljön a szocialista bé
i·ezés elve. 

Az illetékes szervek mérjék 
fel a nők termelésbe és veze
tésbe való bevonásának na
gyobb lehetőségét. Érvényre 
kell juttatni, hogy a szakvonali 
káderfejlesztési tervben a vas
úton dolgozó nők arányuknak 
és rátermettségüknek megfe
lelően kapjanak helyet a to
vábbképzésben, részesüljenek 
vezetői kinevezésben. 

igénybe vevó - átmenetileg a 
háztartásban maradó - édes
anyákkal rendszeresen törőd
jön, segítse problémáik meg
oldását, valamint, hogy meg
maradjon a munkahellyel az 
állandó kapcsolatuk. 

foglalkoztatott nők száma meg
haladja az 50 főt, nőbizottságot 
kell létrehozni, vagy a megle
vót megerósiteni. A nőbizott
ság száma a nódolgozók szá
mától függően 3-5 fő legyen. 

A valasztások 
,,menetrendje" 
A központi vezetőségi ülés 

napirendjénelc harmadik 
pontja a szalcszervezet vezetó 
szervei újraválasztásának 
megtárgyalása volt. 

A SZOT Elnökségének 1970. 
március 2-i határozata alapján 
1970. november 15 és 1971 
május 10 között újjá kell vá
lasztani az összes választott 
szakszervezeti szervet és tiszt
ségviselőt, a bizalmiaktól a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsáig. 

1970. november 15. és 1971. 
január 31. között a vállalati, 
üzemi, intézményi szakszer
vezeti szervek megválasztásá
ra kerül sor. 

1971. január 31. és március 
1. között a középszervek, terü
leti bizottságok választása tör
ténik. 

1971. március 1-15. között 
kerül összehívásra a Vasuta
sok Szakszervezetének VIII. 
kongresszusa. 

1971. május 5-9 között ülé
sezik a Magyar Szakszerveze
tei{ XXII. kongresszusa. 

A központi vezetóség · által 
elfogadott irányelv a válasz
tások fóbb célkitűzéseit az 
alábbiakban szabja meg. 

A szakszervezeti választá
sok politikai tartalmát az 
MSZMP X. kongresszusának 
irányelvei, valamint a szak
szervezetek XXI. kongresz
szusának határozata szabja 
meg. 

A választott szakszervezeti 
szervek - minden szinten -
mélyrehatóan értékeljék a 

szakszervezetek XXI., a Va.s
utasok Szakszervezete VII. 
kong1·esszt•sán, vala.mint az 
adott teríilet, üzem, íntéz
mény legutóbbi 1.'álasztásán 
hozott határozatok végrehajtá
sát. Elemezzék a szervezett
dolgozók, azon belül a külön
bözó rétegek helyzetének 
alakulását, reális problémáit, 
törekvéseit, a fejlődés ered
ményeit, ellentmondásait. En
nek alapján számoljanak be 
a tagságnak a végzett munká
ról és figyelembe véve a szo
cializmus teljes felépítésének 
soron levő feladatait, határoz
zák meg a további feladatokat. 

Foglaljanak állást a vasutas 
dolgozókat érintő legfonto

1970. AUGUSZTUS 17. 

Vietnami vendég 
a budapesti teriileti bizottságon 

Lien Boa Ngo Thi Phu a vietnami lányok, asszonyok harcáról 
beszél. 

Bensőséges szolidaritási nő
talá1koz6ra került sor a Vas
utasok Szakszervezete Buda
pesti Területi Bizottságán. 
A Hazafias Népfront vendé
geként hazánkban tartózkodó 
dr. Trinh Dinh Thao jogász
professzornak, a Nemzeti De
mokratikus Békeerők Szö
vetsél!le elnökének, a DVK 
ideiglenes forradalmi kormá
nya konzultatív tanácsa el
nökének felesége, Lien Hoa 
Ngo Thi Phu asszony l{itoga
tott el a területi bizottságra. 

Ré>kasi István, a területi 
bizottság titkára, mcleghangú 
üdvözlő beszédében köszöntöt
te a kedves vendéget és rajta 
keresztül a vietnami nőket, 
tolmácsolva a vasutas dolgo
zók sok tízezres táborának 
ószinte rokonszenvét a sza
badságért és haladásért küz
dó vietnami nép mellett. 

- A magyar vasutasok, nők 
és férfiak egyaránt - hang
súlyozta Rékasi István -, 
azontúl, hogy mély rokon
szenvvel és együttérzéssel kí

sérik figyelemmel a vietnami 
nép hősi harcát, minden tő
lük telhetőt megtesznek az 
igaz ügy támogatására. A tö
megeket megmozgató . rokon
szenvtüntetésektől. kezdve az 
anyagi segítségen át a kultu
rális programokig ott talál
hatók a vasutasok, ahol segí
teni lehet a vietnami nép hő
sies !küzdelmét, igaz ügyét. 

Lien Hoa Ngo Thi Phu asz-

(Balogh Lajos felvétele) 

szony megrázó beszédében tá• 
jékoztatta a részvevőket ar
ról a hósies harcról és helyt
állásról, amivel a vietnami 
nők kiveszik részüket az ame
rikaiak és a bábrezsim elleni 
küzdelemből, a termelésből, a 
családi élet mindennapi ne
hézségeiből egyaránt. 

A beszámoló és a bemutatott 
képek alapján szinte megele
venedtek a hős vietnami lá
nyok és asszonyok, akik fegy
verrel a kézben küzdenek az 
egységes, szabad, demokrati
kus Vietnamért. 

A kötetlen, órákig tartó ba
ráti beszélgetés még közelebb 
hozta egymáshoz a magyar 
és vietnami nőket. Körbejár
tak a hós vietnami asszonyok
lányok fényképei, akik ezer 
kilométerekre tólünk szinte 
em!J,erfeletti hősiességgel har
colnak szabadságukért, egy 
új haladó társadalom megte
remtéséért. 

A találkozó részvevői mély 
szeretettel vették körül a tá
vollétében halálra ítélt Trinh 
Dinh Thao professzor kedves, 
törékeny feleségét, aki férjé
vel együtt harcol a vietnami 
nép győzelméért. 

A vendégek és a területi bi
zottság ajándékainak átadá
sával zárult az a találkoz:i, 
amit joggal nevezhetünk -
mind formai, mind tartalmi 
szempontból egyaránt - fe
ledhetetlennek. 

b. L 

Jól dolgozó képzőművészeti szakkör 
A szombathelyi járműjaví

tó üzem képzőművészeti szak
köre 1963-ban aJ.a,kult 10 fóveil 
Murány Nándor képzőművész 
és nyugalmazott tanár közre
működésével. A szakkör ak
kor az Ady Művelődési Ott
honban kapott helyet. Az ala
pító tagok fáradságos munká
val teremtették meg azokat 
a feltételeket és saját maguk 
készítették el szükséges eszkö
zeiket. Két évvel később Mu
rány Nándor halála után Rad
nóti Kovács Arpád kepzőmű-

vész-tanár vette át a szakkör 
vezetését. A régi helyiséget le
bontották ugyan, de a területi 
bizottság anyagi segítségével a 
járműjavító múvelódési ott
honában helyet kaptak a szak
kör tagjai. 

A szakkör azóta ott dolg?
zik. Tagjai között megtalálha
tó lakatos. óvónő, tanuló, 
nyugdíjas és háztartásbeli is. 
Legutóbb a felszabadulás 25. 
évfordulójára rendeztek kiál• 
-lítást. 

A jövőben összehangoltabb, 
tervszerűbb központi és helyi 
intézkedésre, valamint haté
konyabb politikai nevelő 
munkára van szükség ahhoz, 
hogy a nők egyenjogúsága 
mind teljesebben megvaló
suljon, hogy a nők vasúton va
ló foglalkoztatása, családi és 
anyai hivatásuk minél kiegyen
súlyozottabb legyen. 

Javaslatot kell tenni a dol
gozó nók életkörülményeinek 
legjobban megfeleló képzési, 
továbbképzési formák kiala
kítására és a tanulás helyi fel
tételeinek biztosítására. Ked
vezmények adásával is elő kell 
segíteni a továbbképzésbe va
ló folcozottabb bevonásukat. 

A nők munkakörülményei
nek és szociális helyzetének 
javítását céltudatos program
ként kell beépíteni a vasút 
negyedik 5 éves tervébe. El 
kell érni, hogy az MSZMP KB 
által feltárt - a vasút terü
letén általunk is ismert - nő
ket érintő problémák megol
dását célzó elképzelések kon
centráltabban legyenek meg
találhatók a vasút távlati éves 
terveiben, a kollektív szerző
désben. 

A szakszervezeti bizottsá
golc az igényeket és a helyi le
hetőségeket figyelembe véve 
tegyenek javaslatot a szoll(á
lati vezetésnek a dolgozó anyák 
család ellátási gondjainak 
megkönnyítésére. Például is
kolai szünetben nyugdíjasok 
bevonásával sze-rvezzék meg 
azoknak a gyermekeknek a 

felügyeletét, akiknek szülei 
ezt más módon biztosítani 
nem tudják. Ahol a kapacitás 
elbírja, a családtagok étkezte
tését az üzemi konyhán bizto
sítsák, az üzemi mosodával se
gítsék a háztartási munka meg
könnyítését. 

sabb kérdésekben. Tegyenek �------------------------

A központi vezetőség, a te
rületi bizottságok, a vállalati 
és munkahelyi szakszervezeti 
bizottságok rendszeresen el
lenőrizzék és kérjék számon 
az illetékes gazdasági veze
tőktől a nőkre és anyákra vo
natkozó törvények és rende
letek betartását. Hatékony in
tézkedést kell tenni annak ér
dekében, hogy érvényesüljön 
az „egyenlő munkáért, egyenlő 
bért'· elv. 

A szakszervezet a VIII. 

kongresszusig mérje fel a vas
úton dolgozó nők bérhelyze
tét és tegyen javaslatot a prob
lémák megoldására. Bérfej
lesztés, bérbesorolás esetén fo
kozottan figyelemmel kell 

Azokon a munkaterületeken, 
ahol a nők 1 2/24-es forduló
szolgálatot teljesítenek, a szak
szervezet a vasúti főosztály 
il!ctékes sza1:osztályaival 1971 
júniusáig vizsgálja meg az 
ilyen beosztásban dolgozó nők 
leterheltségét, esetleges vál
toztatásokkal kapcsolatos vé
leményüket, azután határozzák 
meg a szükséges intézkedések 
körét és módozatait, 

Több korszerű gyermeki ntézmenyt 
A dolgozó édesanyák gond

jainak könnyítése érdekében 
a központi vezetőségnek be
folyást kell gyalrnrolnia ar
ra, hogy a vasút területén a 
gyermekintézményeket Tcor
szerűsítsék, bővítsék. Az ille
tékes tanácsi szervekkel koor
dináljon a vasút a gyermekek 
elhelvezésének biztosítása ér
dekében. 

A központi vezetőség mellett 
működő nőbizottság 1970 de
cemberéig vizsgálja meg a 
gyermeküket egyedül nevelő 
nők helyzete további javítá
sának lehetőségét, a sokgyer
mekes családok anyagi támo
gatásának módozatait. 

A szakszervezeti bizottsá
l(ok fontos felad.:tta, hogy a 

gyermekgondozási 6egélyt 

A kultúrnevelési és sportosz
tály dolgozza ki a nók között 
végzendő nevelő munka for
máinak és eszközeinek haté
konyabb továbbfejlesztését. A 
lrnltúrintézmények adottsá
gait kihasználva lehetővé kell 
tenni, hogy sokoldalú szak
köri foglalkozás megszerve
zésével - különösen az isko
laszünetek idején - minél 
több vasutas gyerek - szabad
idejét hasznosan töltve - szó
rakozva tanulhasson. 

Fokozni kell minden szinten 
a dolgozó nők bevonását a 

szakszervezet vezető testüle
teibe. Az eddiginél nagyobb 
l(ondot kell fordítani a női 
tisztségviselők. aktívák kép
zésére, továbbkéozésére. Na
gyobb számmal kell őket beis
kolázni a szakszervezeti köz
pont által szervezett tovább
képző tanfolyamokra és a köz
ponti szakszervezeti iskolákra. 
A nőfelelősnlc részére bentla
kásos tanfolyamot kell szer
vezni. 

A közuonti vezetőség me!Iett 
létre kell hozni 13 fővel a nó
biwttságot. A szakszervezeti 
központb:rn egv önálló nőfele
lősi státuszt kell biztosítani. 
Valamennyi területi bizott
ságnál a választott vezető 
te�tülP.tek mellett nőbiMttsli
got kell létreho.mi. 7-9 fő-
1,el. Valamennyi szakszerve
zeti bizottság mellett, ahol a 

intézkedéseket annak érde
kében. hogy a szakszervezetek 
munkájában az elmúlt évek
ben bekövetkezett fejlődés to
�·ább erősödjön, hogy tevé
kenységük minden területen a 
társadalom és a tagság igényé
vel összhangban fejlódjék. Po
litikai, szervezeti erejük nö-
1,elésével. munkájuk szocia
lista jellegének erősítésével 
még hatékonyabban veg1}ene1e 
részt a társadalmi célkitűzések 
megvalósításában. 

Hafározoftabb.an 
éljenek jogaikkal 

Nevelő és termelést segítő, 
gazdasági szervező, mozgósí
tó munkájuk továbbfejleszté
se mellett határozottabban él
jenek - minden szinten 
meglevő jogaikkal. Fejlesszék 
tovább az egyéni, csoport és 
társadalmi érdekek eeyezteté
sét, összehangolását és képvi
selet,ét, érdekvédelmi tevé
ken,:ségüket. 
� Következetesebben őrköd
jenek és szer„zzenek érvén�•t 
a dolgozók élet- és munkakö
rülménveit szabályozó rendP
letek, törvények betartásának. 

A néogazdasági. területi, he
lyi eróforrá�ok fiitvelembevé
telé,·el segítsék elő az adott 
munkahelv, szolgálati ág dol
gozói legfontosabb problémái-

nak tervszerű megoldását. A 

választásoknak s::olgálniok 
kell az MSZMP X. kongresszu
sa határozataiból és a negye
dik ötéves terv feladataiból 
adódó szakszervezeti tenni
valók kbnkrét meghatározá
sát, széles körű ismertetését 
és az azol:ból következő 1971. 
évi feladatok megvalósítását. 

A káderpolitikai alapel,:ek 
figyelem bevételével törekedni 
kell az összes választott ve
zető testület káderösszetételé
nek javítására. A vezető szer
vekbe politikailag szilárd, a 
szocializmus iránt felelőssé
get érzó olyan szakszervezeti 
tagokat kell választani, akik 
értik és érvényesíteni tudják 
a párt politikáját, élvezik a 
dolgozók bizalmát, támoga
tását, vezetókészséggel és te
kintéllyel rendelkeznek. 

Biztosítani kell, hogy a vá
lasztott vezetó testületekben a 
dolgozók minden rétege ará
nyának megfelelően legyen 
képviselve. Nagyobb figyel
met kell fordítani és konkrét 
intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy mind a szé
lesebb vezető testületekben, 
mind a szűkebb operatív vá
lasztott szervekben aráni;uk
nak me(!felelóen leguenek vá
lo.sztva fizikai munkások, nók 
és fiatalok. 

Azokat a régi szervezett dol
gozókat és tisztségviselóket, 

akik eddig is áldozatkészen és 
jól dolgoztak, javasolják újra
választani. 

A felsóbb szervekben növel
ni kell az alsóbb szintű szak
szervezeti szervek választott 
vezetői és tagjai részvételének 
arányát. 

A szakszervezeti demokrá
cia továbbfejlesztésével biz
tosítani kell, hogy tovább erő
södjön a szervezett dolgozók 
felelőssége, részvétele és meg
határozó szerepe a vezető szer
vek és tisztségviselők újjává
lasztásában. 

A politikai munka javításá
val, a szakszervezeti munka 
nyilvánosságával biztosítani 
kell a szervezett vasutas dol
gozók aktív részvételét az 
egész választási periódusban. 
Erősíteni kell a választott ve
zető szen•ek és a tagság kap
csolatát. fejleszteni ·az együtt
m(íködést a mozgalmi szervek
kel. a gazdasági vezetőkkel. 

A szaksze-rvezeti vá lasztá.
sok előkészítését és ,mer,tartá
sát szorosan össze kell kap

csolni a szakszervezeti mozga
lom előtt álló eqyéb feladatok
kt1l. űgvelni kell arra. hogy az 
elókészító munka mentes le
l(Yen a"l öncélúságtól, a befelé 
fordulá�tól. 

A váfasztás elveivel. tech
nikai lebonyolításával la
punk következó számaiban 
részletesen foglalkozunk. 
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A ,,múló idő" pénzbe kerü l 
A Gazdasági Bizottság határozata sok tennivalót ro 

a vasútra 
A népgazdaság 1970-ben !kü

lönösen nagy szállítási igé
nyeket támaszt a vasúttal 
szemben. Ezelc gyors, gazda
ságos lebonyolítása a kocsi
forduló idő megrövidítésének 
függvénye. EzL a célt szolgál
ta a Gazdasági Bizottságnak a 
közelmúltban hozott határo
zata a teherkocsi-forduló 
111eggyorsításáróL 

Elöljáróban leszögezzük, 
hogy a határozat Mm a vasút 
megsegítéséért, hanem a nép
gazdaság szánítási igényeinek 
maradéktalan kielégítéséért 
született. A kocsiálláspénz je
Jentoo felemeléséből a MAV
nak egyetlen fillér haszna 
sem lehet, hiszen a többlet 
összeget a Pénzügyminiszté
rium zárolt számlájára fizeti 
be a vasút. Arról van tehát 
szó, hogy gazdasági ösztön
zőkl!cel és más hatékony esz
közökkel biztosítja a Gazda
sági Bizottság határozata az 
állami érdekek érvényesülé
sét. 

Be kell tartani 

a l,atáridőket 

Természetes, hogy a hatá
rozat sok tennivalót ró a vas
útra is. A vállalatok nem fog
jcik „elnézni" a MAV hibáj<'i
ból törté-nó kocsiácsorgásokat, 
az elő:rlentések e1mulasztásá
ból fakadó károkat. Tudomá

a díjak felemelé,;e nem jelen
ti a kereskedelmi szemléletű 
üzemvitel feloldását. Ellenke
zőleg, arra kell törekedni, 
hogy emeljük a szolgáltatások 
színvonalát. Amint erre már 
utaltunk., a fuvaroztatók ébe
ren fogják figyelni a vasút 
munkáját, nehogy hibánkból 
kedvezőtlen anyagi helyzetbe 
kerüljenek. 

Az előjelentő szolgálatot 
akár nyugdíja�ok bevonásá
val is meg kell erősíteni. Ér
tesítő szolgálatra pedig fiata
lokat is lehet alkalmazni. 
Meg kell gyorsítani a Tende
zőpályaudvaTok elegyfeldol
gozó mun.ká.iát. Minden esz
közzel biztosítani kell az ipar
vágányok grafikonszerú ki
szolgálását. 

A munkaerőhiány közis-
mert. Részben az áruszállítás 
folyamatosságának biztosítá
sa, ré5zben a munkaerőhiány 
ellensúlyozása érdekében hoz
ta a MAV a fővárosi állomá
sokra és a záhonyi körzetre 
vonatkozó munkahelyi pótlék 
megállapításáról a rendeletet. 
Ennek részleteit olvasóink la
punk más helyén találják 
meg. 

Polifikai kérdés 

A vasutasok sokat tehetnek 
azért, hogy fiatalok jöjjenek 
a MAV-hoz dolgozni, hogy 

többen válasszák a vasutat 
élethivatásul. Ez is a legszo
rosabb összefüggésben van a 
vasút egész munkájával. 
Hangsúlyozzuk: a népgazda
ság szállítási igényeinek tel
jesítése jobban megköveteli a 
rendet és a fegyelmet a vas
útnál - de a fuvaroztatóknál 
is -, mint eddig bármikor. 
Az érkező küldeményeket a 
meghatározott időn belül be 
kell állítani, a feladott árut 
pedig a 1'::jelentést követő el
ső menettel ki kell húzni és a 
kocsik gyors továbbítását biz
tosítani kell. Az üzemi lehető
ségek figyelembevételével a 
legmesszebbmenőkig ki kell 
elégíteni a szállítófelek igé
nyeit és gondosan ápolni kell 
a jó viszonyt a vasút P.S a fu
varoztatók között. A kocsifor
di,ló idejének meggyorsítása 
politikai kérdéssé nőtt. Éppen 
ezért a párt- és szakszerveze
ti alapszervek rendszeresen 
foglalkozzanak a Gazdasági 
Bizottság határozatának való
ra váltásával. Szüks�günk van 
persze a fuvaroztató,� megér
tő készségére is, hogy a vas
úti szállítások országos gond
ját megoldhassuk. Ehhez 
azonban kevés bármilyen ha
tározat:  a vasutas dolgozók_ 
akarata és támogatása lesz a 
végrehajtás legfőbb záloga. 

Bermann István 

sul lcel! venni, hogy a „múló ---------------------------

idő" pénzbe kerül, mégpedig 
nem csekély összegbe. Mi azt 
suretnénk, ha mind a vasút. 
mind a szállíttató felek úgy 
dolgoznának, hogy ne ke�ül
hessen sor felemelt kocs1ál-
láspénz elszámolására 
vagyis mindkét fél betartaná 
a határidőket. Erről beszélt 
LindneT József vezérigazgató
helyettes a vasútigazgatósá
gok vezetői, párt- és szak
szervezeti funkcionáriusai 
előtt. 

I N D O KLÁS 

- Amfg megérkezik a gép, elmagyarázom, mJ az oka. a 
géprevárásna.k. 

- Olyan kevese& kell csak vámi? 

- Dehogy, Olyan hosszú a magyarázat. 
(Pusztai Pál rajza) 

Magasépítőink Csengerben 

Csengerben szai)orodnak az új házak 
(Lörincz János felvétele) 

Csenger községben 130 lakó
házat kell felépíteni az árvíz.
károsultak részére. A régi tel
keken ez nem oldható meg az 
újabb árvízveszély nélkül, ezért 
a Lermelőszövetkezet majorjá
val szemben levő területet je.. 
!ölték ki az új falu.negyed meg
építésére. 

Ennek a hatalmas építési fel
adatnak az elvégzéséhez jelen
tős erőkkel vonultak fel a deb
receni magas.építólc, de meg 
kell jegyeznünk, hogy ez az épí
tési egység tulajdonképpen 
csalc a szervezését illetően te
kinthető a debreceni Igazgató:.. 
sághoz tartozónak. Vezetőjülc 
Papp La1os, a debreceni igaz
gatóság II. osztályának magas
építési csoportvezetője, aki ön
ként vállalta ezt a felelős kül
szolgálatot. Az egység műve
zetői és csoportvezetői a vas
utas műszaki tisztképzőről ke.. 
rültek a csengeri munkahelyre: 
önként vállalták az árvízkáro

is felraktuk. A vasútépítő ka
tonák igen nagy segítséget je
lentenek. Harminc ács, ötven 
kőműves és öt vasbetonszerelő 
van közöttük, s itt kitűnő al
kalmat kaptak szakmai gyakor
latuk fejlesztésére. 

A munkálatokkal gyors 
ütemben haladnak, mert 
amennyire lehetséges, szalag
szerű építési módszereket al
kalmaznak. Az .,Sz-B" lakó
háztipushoz, amelyből 36-ot 
kell fe/.építeníök, öt zsalukész
letet álliLottak elö, ezeket fo
lyamatosan felhasználják a lá
bazatk�szítésnél. A tetőszerke
zetek összeállítását, ami ugyan
csak munka.igényes, kitűnően 
gépesítették. 

- Vállaltuk, hogy novembeT 
15-ig mindegyik épület lakha
tó állapotban lesz - mondták 
a magasépítők. fgy még a tél 
beállta előtt jutnalc biztos fedél 
alá a csengeri árvízkárosult 
családok. L. J. 

Gondosabb 

árukezelést 
A vasút soha nem volt olyan 

nehéz kocsihelyzetben, mint a 
mostani időszakban. Éppen 
ezért gondosabb, megbízhatóbb 
munkára van szükség ahhoz, 
hogy a szállításra felkínált áru 
időbeni elfuvarozását biztosita.. 
ni tudjuk. A hanyagság a vas
útnál is selejtet eredményez. 
Ime két példa : 

Nagykanizsán a 205514.86770 
-6. sz. kocsiban bútort adtar, 
fel Füzesgyarmat állpmásra. 
Tévedésből a fü;i;esabonyi 
iránypontszámot írták'-a bárcá
ra. Ennek ellenére a 1'iocsi el
ment Szolnokig. Itt már; hiány
zott a számadás, éS';,!.-�elytelen 
iránypont alapján :..:..:�:nem néz_ 
ték meg a bárcán a rendelte
tési állomást - elküldték a 
kocsit Füzesabonyba. Ennek 
következtében a kocsi jölösle
aesen 258 kilométert futott, 
ezenkívül a fuvarozási határ
időt is túlléptük, és ezért ko
moly összegű kötbél't kell majd 
fizetnünk. 

Szolnokon május 2-án a 
02515529951-7. sz. kocsiban 
feladtak SzendTőre 18 darab 
betongerendát 15 600 kg súly -
ban. Érkezéskor megdöbbenve 
állapítotl.ák meg, hogy a k�sí 
üresen érkezett meg. A selejt
munka következtében a kocsi 
223 kilométert futott feleslege_ 
sen, és a vasút 1923 forint fu
va;rdijLól esett el. 

Az ilyen esetek nem enged
hetők meg akkor, amikor na
ponta több száz kocsit nem 
tudunk a fuvaroztatók részére 
kiállítani. 

Bakó János 
Miskolc 

sultak megsegítésére végzendő 1---------------------------
munkát. Surányi Zoltán Győr-
ből, Huszti István Budapestről, 
Erdei László, Magda András és 
Péter János Miskolcról, Balogh 
Sándor, Rácz Imre és néhány 
társuk Debrecenből jött Csen
gerbe, hogy segítsenek a bajba
jutottakon. Mellettük 107 vas.. 
űtépitó katona és 250 építőtá
bort vállalt KISZ-fiatal dolgo
zik. Ok is az ország minden 
részéből jöttek, de a közös fel
adat, a lelkes munka hamar 
összekovácsolta a magasépit.ó 
egységet. 

- Június 29-én kezdtük a 
munkát itt, Csengeren - mon
dotta Papp Lajos, amikor az 
építkezést meglátogatva vele is 
találkoztunk. - Eddig 60 !akó
ház alapáTkát ástuk ki és 58-at 
le is alapoztunk. Anyaggal 
most már megielelóen ellátnak 
minket is, így gyorsan hala
dunk a falazással. Ezidáig hat 
épület került falegyenbe, és öt 
lakóházra már a tetőszerkezetet 

Szertári szocialista brigádok 
A szombathelyi szertáTfö

nökségnél töretlenül fejlődik a 
szocialista brigádmozgalom. 
Jelenleg a szertár dolgozóinak 
mintegy 70 százaléka tevé
kenykedik a szocialista brigád 
cím elnyeréséért küzdő bri
gádolcban. Eddig öt brigád ka
pott bronz-, egy ezüst- és 
ugyancsak egy aranyjelvényt. 

A szertárfőnökség szocialista 
brigádjai a vállalások teljesí
tésével nagymértékben előse
gítilc az anyagszerkezelési 

szakszolgálat munkáját. A fő
nökség vezetői rendkívüli 
munkák esetén is számíthat
nak a szocialista brigádokra. 
A legutóbbi két évben pél
dául 685 órát forditottak tár
sadalmi munkáTa. Ezen belül 
380 konténert raktak meg, il
letve ki. Vagonba raktak 800 
mázsa ócskavasat. Elkészítet
tek egy nagyméretű fedett ga
rázst, melyben a szertár jár
műveit helyezték el, hogy csak 
a jelentősebb munkákat em
lítsük. 

Készült Dunakeszin 

A Gazdasági Bizo�ág ha
tározatával kapcsolatban a 
vasutasoknak tudniok kell, 
hogy a rakodási idő általános, 
vagy ettől eltérő szabályozása 
nem változik. Ahol a vasút a 
díjszabásszerű kocsiálláspénzt 
számítja, ott az új ö.sszegű 
dfjkategóriá'kat kell alkalmaz
ni. Ha a rakodási időket az 
általánostól eltérő feltételek 
és díjösszegek külön megálla
podásban szabályozzák, akkor 
az egy díjkategóriás esetek
ben a megállapodás alapján 
beszedhető díjakat hatszoros 
összegben állapítják meg. A 
két díjkategóriás esetekben 
áttérnek a három kategória 
alkalmazására. Ez pedig a kö
vetkező : a 24. órát meg nem 
haladó késedelem eseté11 a 
kocsíáUáspénz összege 12 fo
rintról 24. forintra emelkedik. 
A 24 órát meghaladó késede
lem esetén a kocsiálláspénz 
16-ról 100 forintra emelkedik. 
48 órás késedelem esetén 20 
forintról 200 forint,·a nö a 
kocsiálláspénz összege. Az ál
lomások rakterületén kil"3<lrott, 
de el nem szállított áruért öt
szörös felcbért kell fizetni. Az 
iparvágányokon való enge
dély nélküli megrakás esetén 
a MAV tfzszeres kocsibért kö

Saruzók között a miskolci rendezőben 

A Dunakeszi Járműjavítóban 1958 óta gyártanak négytengelyes 
vasúti személykocsikat. Eddig a külön célokat szolgáló kocsik

kal együtt 2000 Ílj jármú hagyta el az üzemet. 

teles felszámolni. 
Többen felteszik a kérdést, 

meddig érvényes ez a rendel
kez.l,s? A Gazdasági Bizottság 
határozata szerint 1910. 
augusztus 15-től 1971. február 
28-ig marad érvényben. Szá
mítani lehet tehát arra, hogy 
az őszi forgalom időszakában 
jelentősen meggyorsul a ko
csiforduló és jobban eleget te
het a vasút népgazdasági kö
telezettségeinek. 

Számítások szerint a Gaz
dasági Bizottság határozata 
nyomán naponta legalább 
2000-3000 kocsival fognak or
szágszerte többet ki- és be
rakni. 

Megfontolt 

intézkedése/cet ! 

Milyen feladatokat jelent ez 
a vasút számára? 

Előrelátható, gondosan meg
fontolt intézkedések egész so
rát kell tenni ahhc,z, hogy 
áruszállítási rendszerünket fe
lülVizsgálva meggyorsítsuk és 
valóban menetrendszerűvé te
gyük a MAV munkáját. Igen 
fontoo azt is leszögezni, hogy 

Száraz, perzselő meleg kí
nozza a szabadban dolgozó
kat. Arnyékban a hőmérsék
let 30 fok, de itt a mis/coki 
,-endező pályaudvaron átfor
rósodott acélsínek lrözött, a tű
ző napon már 45 fokot is mér
tek. A meleg próbára teszi a 
vasutasokat. A forgalom sod
rásában, a szállítás frontján 
most különösen nehéz a dol
guk. 

A gurítódombról hangos 
dübörgéssel özönlik a kocsik 
áradata. Néhány perce · kez
dődött el a gurítás. Az irányí
tótorony hangszórója folya
matosan közli a tájékoztató 
adatokat : 

- A 15-Te öt rakott guTUL ; ;  
ti 18-ra négy rakott . . •  

Tizenegyen egy műszakban 

A 20-30 kilométerre felgyor
sult vagÓnok sebességét a gu
rítódomb végén nagyhatásű 
vágányfék-berendezés csök
kenti. Innen, mintegy öt ki
lométeres sebességgel gurul
nak tovább, de amikor az 
irányvágányokhoz érnek, is
mét megközelítik a 15-20 ki
lométert. Ha ilyen nagy se
bességgel iltköznén.ek az ös::
szeállításra váró szerelvények
kel, akkor súlyosan rongálód
nának és összetörne az áTu is. 
Ezért az irányvágányok kije
lölt térségében célfékezésre 
van szülcség. Ezt a nehéz és 
veszélyes munkát végzi!, a 
saruzók. 

Tizeneggyen dolgoznak egy 
műszakban. Izmos, mozgé
kony emberek. Izzadtságtól 
nedves ruhájuk a testülchöz 
tapad, arcukat barnáTa sütöt-

te a nap. Munkaidejük jelen
tős részét az elegyrendezésre 
szolgáló irányvágányok kö
zött töltik. Kezükben az ék ala
kú sarukkal, feszülten várják 
a következő vagonokat. Né
hány másodperc alatt kell 
dönteniük, hogy mikor he
lyezzék a sarut a vágányra. A 
fékezés csak úgy éri el célját, 
ha alkalmas pillanatban és he
lyen történik a saruzás. Ez a 
körülmény a közeledő kocsik 
sebességétől is függ, 

Veszélyes munka 

Lovász Barnabás már tizen
hét éve dolgozik ebben a 
munkakörben. Gyakorlott sa
ruzó. Éppen három darab 
négytengelyes kocsi megfé
kezésére készül. Az ék alal,ú 
saru biztos mozdulattal kerül 
a sínszálra, és a következő 
pillanatban éles csikorgással 
torpan meg a 200 tonnás súly 
lendülete. Izzadságtól gyöngyö
ző homlokát törölgetve lép 
mellém: 

- Nem könnyű a munkánk. 
Fárasztó és veszélyes. Egy em
bernek 3-4. vágányra kell 
ügyelni. Ha megfutamodna 
néhány kocsi akkor . . •  de er
re még gondolni is rossz. Igy 
is előfordul néha, hogy a TO
hanó kocsi a sarut lelöki a sln
ről. Ilyenkor aztán megkezdő
dik a versenyfutás. Eay-egy 
műszalc alatt 20 kilométert is 
gyalogolunk, futunk. Nyáron 
a meleg, télen pedig a csúszós 
pálya nehezíti a munlcánkat -
mondja és már siet is tovább 
a következő vágányhoz, ahol 
űjabb kocsilc dübörögnek le
felé. 

Pihenésre csak akkor jut idő, 
ha a gurítás szünetel. Egymás 
segítsége nélkül nem tudnánk 
elvégezni a feladatokat. Ko
csik alatt bújkálnak, futnak a 
vágányok között, cipeli/, a ne

héz sarut. Közben egymás testi 
épségére is ügyelnek. Egy 
könnyelmű mozdulat, vagy 
figyelmetlenség és máris meg
történhet a baleset. Teljes em
bert kívánó, veszélyes mun
ka az övék. 

Tapasztalt emberek 

- A legveszélyesebb pilla
nat, letenni a sarut a kere
kek elé. Különösen télen ne
héz ez, amikor csúszik a pá
lya. Talán ezért Is vannak egy
re kevesebben, akik vállalják a 
mi munkánkat. Ha összetörik 
a kocsi, vagy megsérül az áru, 
akkor fizetni kell - mondja 
Zagyi József brigádvezető, aki 
már 15 éve vasutas. 

A brigád teljes létszáma 24 
fő. Solcat próbált, tapasztalt 
emberek. A vasúti áruszállí
tás nélkülözhetetlen láncsze
mei ők. A létszámhiány náluk 
is állandó gondot jelent. Most 
is hat ember hiányzik még a 
brigádból. Ilyen körülmények 
között nehéz megoldani a 
közbeváltást, és problémát je
lent a szabadságolás is. Kevés 
közöttük a fiatal - talán azért 
is. mert ott éjjel-nappal dol
gozni kell. 

Az állomás vezetői igyekez
nek könnyíteni gondjaikon, 
törődnek, foglalkoznak velük. 
Megérdemlik. hiszen elismerés
re méltó az a munka, amit a 
vasúti szállítás érdekében tesz-
nek. Kaszala Sándor 

A kocsik belső elrendezése, a múbörülések az utasok 
kényelmét szolgálják. 

(Szönyi Lajos képrlport}IJ) 
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Egy személykocsi keservei A végrehajtó szolgálat dolgozóinak üdmtmkája 
1970. III. 16-án születtem. 

Nevem ABa 51 55 39 - 41 003 
- 2. úgy gondoltam - évtize
delüg szolgálom majd az uta
sokat, hogy sok ezer kilomé
tert utazok csodálatos tája
kon. 

Azután egy szép napon rá
jöttem arra, hogy tévedtem. 
Pár napos voltam, amikor az 
első meglepetés ért. A mosdó
helyiségbe lépett valaki. Azt 
hittem, hogy kezet akar mos
ni. Nem igy történt. Neki az 
egész szappan kellett - tartó
val együtt. Sőt, úgy látszik a 
szeme nem bírta a fényt mert 

,,A végrehajtó szolgálatnál 
a munkaidő a fővonalakon és 
a B. I. jelzésű mellékvonalak 
II. csoportú állomásain, vala
mint ezek telephelyén levő 
szolgálati helyeken 1070. áp
rilis l-től 1970. december 31-
ig terjedő időre 1808 óra, a 
mellt:cvonalakon 1970. július 
l-től december 31-ig 1264 
óra. 

a fali lámpát is leszerelt�. Az
tán egy másik személy a fülké
be lépett, és a lábát az ülésre 
tette. Láttam, hogy a többi 
utasnak nem tetszik. Az egyik ' 
valami megjegyzést is tett, de Ennek a 2. osztályú kocsinak a mfibőrülését hegyes tárggyal végülis nem történt semmi. szurkálták össze. 

E munkaidőkereten belül a 
fővonalakon, és a B. I. jelzé
sű mellékvonalak II. csopor
tú állomásain, valamint ezek 
telephelyén levő szolgálati he
lyeken 1970. április l-től, il

letve a me!lékvona.lakon 1970. 
;úlius l-től pedig negyedéves 
munkaidőkeretet kell képez
ni, s ez egyenlőtlenül is meg
állapítható. A negyedévre le
bontott munkaidő a 690 órát 
nem haladhatja meg . . .  " 
(i\,lA V Kollektív Szerződés 23. 
§ 2/a. pontja). 

Tiszta voltam. De láttak val-
na akkor, amikor megérkez
tem a végállomásra. lanyszemem hiányzik, kiszed

ték, mert tetszik a puffanás, 
' ha a földhöz vágják. 

Az egyik társam, aki már 
pár évet megélt, az vigasztalt. 

- Oh te kis bohó, máris el
keseredsz? Mit szóljak én? 
Csak hallottad volna, még az 
újságok is írtak rólam és tár
saimról, hogy sötét vagyok és 
hideg, fűtetlen. Csak éppen ar
ról nem írtak, hogy miért va
gyok sötét és miért nem tu
dok melegíteni. Hogy kifosz
tották hőérzékelőlmet. hogy 
megbénították a világító és fú
tésszabályzóimat. 

Emberek! 
Ti, akik összefogtak, hogy 

llfit nevezünk 
túlmunl.ánalc ? 

legyűrjétek az elemeket. Ösz
szefogtok, hogy letöröljétek a 
könnyeket, akik a vályogházak 
helyett új otthonokat építetek, 
akik többen vagytok és erő-
sebbek, mint akik csak az éj Tradicionális és nagyon 
sötétjében mernek rombolni, közismert munkaügyi sza
segít,<;etek. bály, hogy a dolgozó munka-

Százezreket, milliókat aka- időn túl végzett mmikája ttíl
runk szállítani mw1kába és munkának számít. Ez a sza
otthonába; üdülni, szórakozni bály semmiféle gondot nem 
a Balaton hús viz�hez és To- okoz és problémát sem vet 
kaj tüzes aranyló borához, a fel azoknál a dolgozóknál, 
Keleti-tengerhez vagy az akik a hét, vagy a hónap 
Aranypart szikrázó homok- minden munkanapján egycn
jához. Védjetek meg emberek ' lő. vagy majdnem egyenlő 
Fogjátok le a fosztogatók, a időtartamig - például napi 8 
kocsirongálók kezét! órát - dolgoznak. Az ilyen 

Csajka Gyula - munkaidöbeosztásoknál köz-

ismerten túlmunka a napi 
munkaidőn túl végzett mun
ka. 

A MÁV dolaozóinak ;elen
tős része azonban nem végez 
egyenlő, vagy majdnem 
egyenlő időtartamig munkát 
minden munkanapon, hanem 
eltérő, vagy váltakozó időtar
tamig. Különösen sokféle idő
tartamú napi munkaidő al
kalmazását teszi szükségessé 
a végrehajtó szolgálat mun
kaigényessége, lehetővé pedig 
a kollektív szerződés módosí
tott 23. §-a. A sokféle és elté
rő munkaidő nem újkeletű a 
vasút dolgozóinál, hanem 
hosszú - évszázados - ha
gyományokon alalmlt ki. A 
nagy eltérések szükségessé 
tették, hogy a vasúti végre
hajtó szolgálat dolaozóinál ne 
napi, heti, hanem hosszabb 
időre szóló, havi, negyedévi 
munkaidőt - munkaidőlcere
tet - állapítsanak meg. fgy 
alakult ki korábban a 240-
360 órás havi munkaidőkeret, 
amelynek felszámolására 
nem számítva az éjjeliőrök 
munkaidejét - most, július 
hó elsejével került sor. S he
lyébe lépett a havi, a negyed
éves és az éves munkaidőke
ret olyan megállapítása, 
amely az adott időszak mun
kanapjainak és a napi 8 órás 
munkaidőnek a szorza!Pból 
adja az időszak mu:iknidőke
retét. ( Például az április 1 és 
december 31 közötti három 
negy�dévre 1888 óra, jillics 1 
és december 31 közötti máso
dik félét-re pedig 1264 óra a 

es fordulóban a leváltó késé
se miatt 12 óra helyett 16 órát 

Jcell dolgozni, a 12 órát meg-
haladó 4 óra nem nyomban 
minősül t-úlmunlcának, hanem 
ezt a 4 órát a negyedév eltel
tével akkor lehet túlmunka
ként elszámolni, ha a negyed
évi összes munka meghaladja 
a munkaidökeretet. 

Például, ha valaki közbe-
váltás nélküli 12i24-es fordu• 
lóban rendszeresen szolgált, 
illetve dolgozott 732 órát, a 
felváltó késése miatt rádolgo
zott 4 órát, az összes negyed
évi munkája 736 óra. A ne
gyedévre megállapított mun
kaidőkeret 624 óra, a neg-yed
évi túlóra 112 óra. 

A túlmurikat díjazni kell 

----------------------------------------, munkaidőkeret.) 

Munkaügyi szabályaink sze
rint a túlmunkához fűződő 
jogkövetkezmény az, hogy a 
végzett túlmunkát szabadidő
vel, vagy díjazással meg kell 
váltani. ,,A túlmunkáért és a 

készenlétért a munka-ciszony
ra vonatkozó szabályok sze
rint jár díjazás, vagy szabad
idő" rendeli az Mt. 39. § (2) 
bekezdése, majd pedig a 6/ 
1967. (X. 8.) MüM. sz. rendelet 
3. § mondja ki : ,,A kollektív 
szerződésben kell meghatá
rozni, hogy a dolgozó a vég
zett túlmunka. ellenértékeként 
milyen esetekben kap díja
zást, illetőleg szabadidőt." 
Kollektív szerződésünk e nm
delkezésok és felhatalmazás 
alapján szab:Uyozta a végre
hajtó szolgálatnál foglalkoz
tatott dolgozók túlmunkájá
nak megváltását. 

Egy párnás koesi fülkéje 
a vandál pusztítás után. 

ngy néztem ki, akár egy sze
métdomb. Nem túlzok, való
ban olyan voltam. Tervezóim 
elláttak hulladéktartóval, de 
a szemét és a hulladék, az 
mégi.s a szönyegen volt. fgy 
tértem nyugovóra a tárolóvá
gányon. Szerettem volna pi
henni, de alig terítette ránk 
az éj a takaróját, ismét láto
gatót kaptam. Zsebéből elővett 
egy kést és mint az őrült, esett 
üléseimnele, szabdalta, vágta, 
mint egy ámokfutó. Nekiesett 
egy olvasólámpának, dühöd
ten, marcangolva. Aztán kilé
pett a fülkéből. Talán elmegy! 
De visszajött, kezében porol
tóval és Úg'.J fejezte be művét, 
hogy annak tartalmával min
dent beszórt és csak aztán 
ment el. 

fgy kerültem a jánnűjavító
ba pihenni. Képzeljék csak el, 
itt találkoztam fivéreimmel. 
Igaz, pár hónappal voltak idő
sebbek, de már ők is ott vol
tak. A tárolóvágányokon ret
tenetes volt a zajongás. Egyik 
;abban „s!rt", mint a másik. 
Még vigasztaltak is. Mit akarsz 
te? Nézz meg engem, minden 
ülésemet felszabdalták! Az 
enyémet is! Jajdult fel a 
másik. Látod, minden vil-

Vasútorök a Keleti pálya udvaron 
180 SZOLGALATI HELY KÖRZETÉBEN VIGYÁZNAK A RENDRE 

Kivonat a vasútörök munka„ 
körét meghatározó utasításból : 
,,Orködnek a szolgálati hely 
termetén és megakadályozzált 
a dézsmálást, a lopást, a rend
bontást. Megakadályozzák to
vábbá, hogy az utazóközönség 
elől elzárt terilte1en illetéktele• 
nek tartózltodjanak. őrködnek 
az állomás biztonsága, a va
gyonbiztonság felett." 

Papíron így „hangzik" a 
vasútőrök munkája. S hogy 
mi a valóság, arról Szécsényi 
Gézától, a Keleti pályaudvar 
vasútőrparancsnokától kap
tunk tájékoztatást. 

- Kevesen tudják, hogy 
milyen veszélyes munkát 
végeznek vasútőreink - mon
dotta -. A nap minden sza
kaszában vigyázna/e a rend
re, a tarsada.!mi tulajdonra. 
Több mint 180 szolgálati hely 
tartozik a körzetünlchöz. Du
nakeszitől Nagykátáig csak
nem 200 vágánykilométer 
hosszban, őrködünk a vasút-

üzem vagyonbiztonsága felett. 
Legnehezebbek az éjszakák, 
amikor a pályaudvari rendőr
séggel közösen „csöveseket", 
kocsifosztogatókat és nem egy
szer körözött bűnözőket kell 
lefülelni. 

Bűnözőket 

tettek árta/matlanna 

átadott a vasúti rendőrségnek. 
Társaságában volt ugyancsak 
a rendőrség által körözött 
Farmosi Sándor miskolci la
kos is. A VIII. kerületi Rend
őrkapitányság mind a két sze
mélyt letartóztatta 

Szűcs József vasútőr járőr
szolgálata alatt - mert uta
zt.si szándék nélkül, illetékte
len helyen tartózkodott 
igazoltatta Hetyei László la-

Mintegy bizonyításként ak- kás- és munkahely nélküli 
tacsomót tesz elénk, az elmúlt személyt, alti nemrég szaba
hetek eseményeit rögzítő jegy- dult a börtönből, s azóta is az zőkönyveket. Érdemes né- éjszakákat rendszeresen a pá
hány mondatot idézni belőlük. lyaudvarokon töltötte. A több-

1.\'Ia.gyar Mihály szolgálat- szörösen büntetett előéletű em
vezető vasútőr éjszakai ellen- bert a rendőrkapitányságnak 
őrzése során a X. sz. vágányon adták át. Ugyanebben a jegy
levő szerelvény egyik kocsi- zőkönyvben szerepelt szintén 
jában találta Bederva János egy többszörösen büntetett 
Ernő miskolci lakost - a előéletű személy „lefülelése" is, 
rendőrség által körözött sze- akit hatósági közeg elleni erő
mélyt -, akit igazoltatás után szak miatt egyszer már elítél-

tek. 

� - . 

Eber vasutasok 
Nagyra becsülöm a vasuta

sok nehéz munkáját. Amit 
azonban legutoljára láttam, az 
több volt, mint vasutas lelki
ismeretesség. Curtici állomá• 
son együtt dolgozom a vas
utasokkal. Beállt az Orient 
expressz. Mag István és T11-
rák József kocsivizsgálók csak-

úgy, mint máslcor, gondosan 
szemrevételezték a kocsikat. 
Amint Mag István az egyik 
kocsi alá bújt, különös lát
vány tárult elé. 

- Add ide a lámpát! -
r,zólt a társának, majd bevi-• 
lágított a kocsi alá. 

- A nemjóját! - kiáltott 
hangosan. --------------------------- Erre már Turák József is a 

- Csak az elmúlt két hó
napban három lopás, egy ko
csirongálás tetteseit fogtuk el, 
azo,ikívül az érkező és induló 
vonatoknál felfedeztünk 327 
ólomzár-hiányt - folytatta 
Szécsényi Géza. - Ezenkívül 
a peronzári rendelet megsze
gőivel szemben 55 esetben in
tézkedtünk: Ez csak egy kis 
adalék arról a munkáról, amit 
vasútőreink naponta végez
nek. Meg kell azonban mon
dani azt is, hogy nagyon nehéz 
a helyzetünk, mert vasútő1·eink 
semmi önvédelmi eszkö::zel 
nem rendelkeznek, védtelenül 
állnalt a garázda rendbontók
kal szemben. Segítenek a diákok · 

A budapesti Komját Ala
dár MÁV Kollégiumban a kö
zépi8kolai tanulmányuk ide
jére, vidéki, kis fizetésű vas
utas családok gyermekei kap
nak elhelyezést. 

A n-evelési órákon - töb
bek között - sok szó esik 
a létért, a fennmaradásért 
harcoló hős vietnami nép 
küzdelméről. Sokat gondol
koztak a diákok azon, hogy 
szerény anyagi erejükhöz 
mérten hogyan tudhatnának 
valamit tenni a hazáját vé
delmező vietnami nép ér
dekében. Végül is elfogadták 
a diáktanács tit1cárának a ja
vaslatát. Elhatározták, hogy 
két kerékpárt vesznek. A ha
tározatot tett követte, s TÖ7'id 
három hónap múlva boldo
gan simogatták a mebpénzeik
böl vásárolt kerékpárokat, 

amelyeket - kifejezve a ma
gyar nép szolidaritását 
műsoros ünnepség keretében 
adtak át a vietnami nép kép
vise1ój�nek, a követség tit
kárának . . .  

Nagyon sok embert közvet-

lenül, vagy közvetve érintett 
a szabolcsi falvakra zúdult 
váratlan katasztrófa, az ár
víz. Volt olyan tanuló a kol
légiwnban, akiknek vasutas 
szülei is szenvedő részesei 
voltak. Barátjuk és a hajlék
talanná vált ezrek sorsa, hely
zete, az a felbecsülhetetlen 
értékű kár nem maradhatott 
az ifjú szív&ben sem nyom 
nélkül. Az árví:? által ösz
szedőlt házak lakóival min
denki együtt érez. A kormány 
és a párt felhívására az or
szág lakossága egy emberként 
mozdult meg. Élelmiszert, 
ruházatot tartalmazó csoma
gok ezreit küldték az árvíz
sújtotta területre, a nélkülözök 
részére. 

A jó példa diákjain:knál is 
követésre talált. Szerény fil
lérjeiket adták össze, hogy 
azzal is enyhítsék a bajba
jutottak szükségét. Kétezer 
forintot gyűjtöttek össze és 
küldtélc el azoknak. akik arra 
még náluk is jobban rá vol
tak szorulva. 

R. F. 

kocsi alá nézett. Egy ember 
feküdt az olajos, piszkos al
vázszerkezet között. Mint ké
sőbb kiderült, a merész és el
szánt ember 700 kilométert 
utazott ebben a kellemesnek 
aligha mondható helyzetben. 

Kiparancsoltuk a megriadt, 
alélt, fáradt embert a kocsi 
alól. Mag Istvánnak és Turák 
Józsefnek köszönhetjük, hogy 
éber és a hatóságokat támo
gató munkájukkal elfogtunk 
egy határsértőt. 

Horváth János 
határllr, Curtici 

Óriás vagon 
A nyugatnémet Krupp cég 

egydarabos, nagysúlyú tárgyak, 
transzformátorok, gépelc, nuk
leáris reaktorernyllk szállítá
sára alkalmas, 530 tonna rak
súlyú óriás vagon gyártását 
vette tervbe. A 32 tengelyű, 
csaknem 60 méter hosszú va
gont súlyelosztó híddal sze
relik fel. Keréktávolsága is iil
lítható lesz, !gy Európa min
den vasútvonalán, beleértve a 
Szovjetuniót is, használható. 

Veszélyes beosztás 

Nem is olyan régen történt 
- s erről ismét a jegyzőkönyv 
tanúskodik -, amikor Juhász 
TV. Ferenc vasútőrt szqlgálat
teljesítés közben leütötték. 
Két hétig betegállományban 
volt. De sorolhatnánk tovább 
az ilyen és ehhez hasonló ese
teket, hiszen majd minden 
napnak megvan a maga kelle
metlen, felháborító esemé
nye. 

- Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy veszélyes beosztás a 
mienk - kapcsolódik a beszél
getésbe Cseri István vasútőr
parancsnok-helyettes. - Bi
zony vasútőreink önvédel
méről, életbiztonságáról gon
doskodni kellene! 

Dicséretes és figyelemre 
méltó munka, amit a Keleti 
pályaudvar vasútőrei végez
nek. Nemcsak a vagyon-, ha
nem a közbiztonság érdekében 
is dolgoznak. s példásan mű
ködnek együtt a vasúti rend
őrséggel. 

Sz. J. 

Üj munl.aidókeret 

A végrehajtó szolgálatn51 
foglalkoztatott valamennyi 
dolgozónak a munkaidejét a 
kollektív szerződés idézett 
rendelkezése szabja meg hosz-
szabb távon - három ne-
gyedévre, félévre -, mely 
munkaidő osztásával lehet ne
gyedévre bontott munkaidő
keretet meghatározni. Lenető
vé vált az is, hogy az ingado-
zást figyelem be véve hosz-
szabb, más negyedévre vi-
szont arányosan rövidebb 
munlcaidőkeretet állapítsa-
nak meg, mint amennyit a 
negyedév munka.napjainak 8 

órával való szorzata tesz Tei. 
Az igazgatósági rendelkezés a 
harmadik negyedévre maxi
málisan akár 690 órás mun
kaidőt is megállapíthat, de ez
zel együtt jár, hogy a negye
dik negyedévben arányosan 
rövidebb munkaidőt tud csak 
megállapítani. (Például 1264 
-690 = 574 órát a július 1-
tól megá!lapí tott féléves ke
retből.) 

Ha pedig valamely negyed
évben az egyik szolgálati 
helyre, vagy munkakörre nem 
állapították meg a hosszabb, 
vagy rövidebb negyedévi 
munkaidőkeretet, akkor erre 
az időre sem kevesebb, sem 
pedig több nem lesz a dolgo
zók munkaideje, mint ameny
nyi a negyedév munkanapjai
nak száma és a naoi 8 órás 
munkaidőnek a szorzata 

A fent idézett kollektív 
szerződési és Mt. V. rendel
kezések egybevetéséből kö
vetkezik tehát, hogy a végre
hajtó szolgálatnál foglalkozta
tott és negyedéves munkaidő
keretben dolgozók részére 
nem az eayes napokon jelent
kezik az esetleges túlmunlea, 
hanem a negyedévre megálla
pított munkaidőkereten felül 
végzett munkájuk minősül 
túlmunkának fgy ha a 12/24-

A vé:)'"ehajtó szolgálat dol
gozóinak a tárgy naptári ne
gyzdév végére összejött túl
munkájáért, a negyedévi mun
kaidőkereten felül végzett 
munkájáért díjazást kell fizet
ni a Kollektív Szerződés 29. 
§ 2/a. pontja ala.pján. A nap
tári negyedév elteltével tehát 
a felmerült túlmunka csak dí
jazással váltható meg, a meg
váltás mértékére vonatkozó 
szabályok szerint. 

A végrehajtó szolgálat ha
vi, illetőleg negyedévi mun
kaidőkerettel foglalkoztatott 
dolgozói pótlékolt túlmunka 
díjazást kapnak. Erre vonat
kozóan a Hivatalos Lap 1970. 
évi 9. számában közölt 
103594/1970. 1. D. sz. minisz:
terhelyettesi utasítás rendel
kezik úgy, hogy a havi mun
kaidőkeretet meghaladó 20 
óra túlmunlcáért 25 százalék
kal, a 20 órán felüli túlmun
káért 50 százalékkal felemelt 
- pótlélcolt - díjazást kell 
fizetni. E szabály negyedévre 
vetítve azt jelenti, hogy a ne
gyedéves munkaidőkereten 
belül végzett (3 havi/60 túl
óra) 3x20 = 60/25 százalékos 
pótlékkal, a 60 órát meghala
dó túlmunkát pedig 50 száza
lékos pótlékkal felemeilt dí
jazással kell megváltani. A 
pótléleot a havi alapbér 
rangfokozati bér + rangfo
kozati bérpótlék + munkakö
ri bér összegének egy órára 
jutó összegére Teell számítanL 
fgy, ha valamely dolgozó ha
vi alapbére 2100 forint, az egy 
órára jutó alapbér 10 forint, 
a dolgozó negyedévi túlmun
kájának díjazása 60 óráig 
12,50 Ft/óra, a 60 órán felüli 
túlmt:nka díja pedig 15 forint 
lesz óránként, amely 70 túlóra 
esetén 60x12.50 Ft = 750, lOx 
lJ Ft = 150, összesen 900 Ft 
a negyedévi 70 túlóra meg
váltási összege. 

Dr. Banka József 

Milyen munkakörök/Jen jlir 
a munka/Jelyi pótlék? 

Sok budapesti és záhonyi 
vasutas fordult a MAV Ve
zérigazgatóságához és az 
igazgatóságokhoz azzal a kér
déssel, hogy augusztus 1-től 
milyen mttnkalcörölcben jár a 
10, illetve 20 százalékos mun
kahelyi pótlék. A vasút illeté
kes szerveinek tájékoztatása 
szerint, az áruszállítás folya
matosságának biztosítása és a 
munkaerőhiány ellensúlyozá
sa érdekében Budapest köz
igazgatási területén levő va
lamennyi állomáson és Zá
hony körzetében a váltótisz
tító, sarus, váltókezelő, kocsi
rendező, tolatásvezető, kocsi
mester, kocsifelíró, vonatfel-

vevő és átvevő, térfelvigyázó, 
forgalmi szolgálattevő, oktató
és vezény!ötíszt, állomásirá
nyító, térfőnök. a szolgálati 
főnök forgalmi helyettese, a 

szolgálati főnök munkakörök
ben dolgozók kapnak munka
helyi pótlékot 

Megkapják a munkahelyi 
pótlékot a felsorolt munlra
körökben helyettesítést végző 
tartalékosok is. A munkahelyi 
pótlék összege : az alapbér 10 
százaléka. Budapest-Ferenc
város, Bp. Kelenföld, Bp. So
roksári út, Rákosrendező, Rá
kos állomásokon a pótlék 20 
százalék. Az intézkedés visz
szavonásig érvényes. 



19'79. AUGUSZTUS 1'7. 

Nyílt levél 
egy névtelen levélírónak 

Tisztelt Ismeretlen! 

Egy éve a.Il;W-k. hogy 1apunkban, a Magyar Vas
utasban „CsO?"bat szenvedett a szaTcszervezeti demokrá
cia" címmel a Villamos Felsővezeték Építési Főnökség 
ceglédi kirendel�..n-ál tapa=tal t hiányosságokról ír
tunk. Szó volt a c;ikkben arról is, hogy baj van a dol
gozók és veretök között az érintkezés módjával. Bírál
tuk az épításvezetóket azokért a hibákért, amelyeket ak
kor tapasztaltunk. Beszéltünk a főnökség vezet.őivel is 
akik azonnal intézkedtek, majd cikltünkoet a következő 
gondo1attal fejeztük be: 

,,A főnökség vezetői arról is biztosítottak bennün
ket, hogy ilyen és hasonló eset sem Cegléden, sem má
sutt nem fordul elő. A megfelelő tanulságot levonták 
a történtekből''. 

Azóta egy év telt e;l, s ez alatt az idő alatt sok min
den m..--gváltozott az i/Íőközben Ceglédről Debrecenb€ 
költözött építésve7Jeiőségnél. Épp<?.."'l ezért lel)0bt meg 
bennünh."at az ön névtelen levele, ,amelyben a többi kö
zö�-t a követlrezőket írta : 

,, . . .  Reményik,edtünJc, hogy majd csak megváltozik a 
helyzet kömünk és a vezetőség között, de azóta (már
mint az említett cikk megjelenáse óta - A szerk.) még 
nagyobb az elferdülés. Oláh Béla épít§svezető és Takács 
Miklós főművezető . . .  a Botos ispán s=erepét játssza. 
Szólni nem merünk, mert az a válasz, hogy mehetünk a 
könyvii.nkért . . . Ehhez hozzájárul a Villamos Felsőveze
t.ék f:pí�i Főnökség is, mert ha ki is jönnek ellenőriz
ni, a dolgozókat e1koerulik, ahelyett hogy megkérdeznék: 
emberek, van-e valami problémájuk? 

Kérj ük a szerk.esztősé,get, fogl.alk:ozzaook ügyünkkel, 
s jöjjenek ki hozzánk, mert szeretnénk elmondani sé
relmünket. Tisztelettel: A Villamos Fclsővezeték Építési 
Főnökség Debrecenben dol.gozó munk,ísai". 

Eddig a levél, amelyet csa:k kivonatosan közöltünk, 
de úgy hisszük, a vailótlanságból még ez is sok. Ezért 
már a levél kézhezvételekor gyanítani lehetett, hogy fe
lelőtlen rága].mazóv,al állurLl<: szemben, de mert több 
embert - egy közösséget - érintő esetről írt, kötelessé
günlmek tartottuk a helyszín-en kivizsgálni a panaszt. 
:&resünk beigazolódott. ön valótfa.nságot írt. 

A Debrecenben dolgozó munkások közül, akiknek a 
nevében írt - többel. személyesen beszéltünk. Mindenkit, 
mind a 150 embert terrnwebesen nem tudtuk meghall
gatni, de így is módunk volt meggyőződni az igazság
ról. Ha a dolgozók valóban sok mindent s-érelmeznek -
ahogy ön írta - akkor módjuk lett volJIJ.a elmondani. 
Ehelyett viszont mélységesen felháborodtak a levélen, 
s kijelentették: nem kértek meg senkit, hogy nevükben 
levelet írjon, amit ön írt, visszautasítják. Azt is kijelen
tették, hogy a múlt év óta n,a,,,ayon oolmt javult és erő
södött a kollektív szellem, a vezetők és dolgozók közötti 
viszony, javult a &zakszervezeti mlllilkla - akkori cik
künk ezt is bírálta - nőtt, erősödött a szakszei·vezeti 
vezetők, középvezetők és bizalmiak tekintélye. Jobban 
érvényesül a smksz�rvezeti demokrácia, egyszóval na
gyon jó és emberséges légkörb= dolgo:rmak. 

Az igaz, hogy a debreceni építésvezetőségen hatá
rozottan feI!éptek az italozók- és a rendbontókkal szem
be1L Csak dicséroni lehet az olyan gazdasági vezet.őt, aki 
kcllő szigorral és határozottsággal 1ép közbe, akkor és 
ott, amikor arra szükség van. Ezt mi is helyesnek tart
juk. A rendbontóknak nem tetszik ez a szigorúság, s 
ahelyebt, hogy beLá.lnák hibájukat, másokat támadnak. 

Oszinoon szólva kedvünk vo1n.a megkeresni és sze
mébe mondla,n;i mindazt, amit itt leírtunk. Bár tudjuk, 
hogy ez reménytelen és talán a fáradságot sem érné 
meg. Ehel�tt inkább ezúton kérjük Önt a többi névtii
len levélíróval együtt - sajnos az utóbbi időben szapo
rodnak a névtelen levelek - hagyjanak fel ezzel a 
módszerrel, hiszen eredményre úgy sem vezet. Tanul
ják meg végre, hogy aki igaz ügyet képvisel, ak.i való
ban egy közösség nevében ír, aki egy közösség gondját 
vállalta magára, annak nem kell félnie, az nyugodtan 
aláírh:atja a nevét a pan.wws levélen. De kérdés, hogy 
ön nyugodtan tud-e pihenni? 

Szerényi Jómet 

MAf:Y l\R V l\ �{'1'A!ól 

Egy hivatalsegéd 

portréja 
Iván József több mint négy 

évtizede, 1929-ben került a vas
úthoz. Jó munkájának elisme
réseként 1936-ban a Nyugati 
Műszaki Kocsiszolgálattól az 
akkori MA V-igazgatósághoz 
helyezték. 

Munkásszülők gyermeke, ne
gyedszázada vesz részt szerve
zetten a munkásmozgalomban. 
Jelenleg - immár két évtize
de - mint fénymásoló és hi
vatalsegéd dolgozik a MAV Ve
zérigazgatósé,g Gépészeti Szalc
osztályánál. A mindenki úl.tal 
közk:eclvelt ,,.Józsi bácsi" igen 
nagy szeretettel és szorgalom
mal végzi munkáját. Nem le
het tőle olyat kérni. amit ne 
végezne el. Felette,1ei csak az 
elismerés hangján szólnak te
vékenységéről. 

S amilyen szorgalmas a hi
vatali munkában, legalább 
olyan tevékeny a társadalmi 
munkában. Erre vall, hogy la
kóbizottsúgi elnökké választot
ták. 

Fiatalabb éveiben a labda
rúgásnak hódolt, de most ;;em 
tud sport nélkül élni. Ha csak 
teheti, valamennyi BVSC-mér
kőzésen ott ül a lelátón. Az 
egyik leglelkesebb simrkolója 
az NB I. B...s csapatnak. 

Iván József már a hatvan
�;:ettedik életévét tapossa. S ha 
munl�áján nem is látszik de 
ősz haja elárulja korát. ' 

Kósa Antal 

JuóUliló zenekar 
A felszabadulás évében. 

1945-ben alakult meg Pécsett a 
vasutas fúvószenekar. Az el
telt negyedszázad alatt válta
kozó sikerrel szerepeltek. Az 
utánpótlást fiatal vasutasgye
rekek közül válogatták ki. Ok
tatásukat Neumayer Ferenc, a 
zenekar első szárnykürtöse 
vállalta. Sok fáradozásának, 
türelmes nevelő munkájának 
nem maradt el az eredménye. 
Neumayernek három fia is 
játszik a zenekarban. 

A fúvószenelcar jelenlegi 
karnagya Heindl János, a pé
csi Nemzeti Színház zeneka
rának tagja. Neki és Neuma
yer Ferencnek nagy része van 
abban, hogy az állomás és a 
vontatás dolgozóiból álló ze
nekar kiváló együttessé ková
csolódott össze. Rendezvények 
alkalmával, a vasúti szervek 
mellett, Pécs város Tanácsa is 
gyakran igénybe veszi a zene
kart, amely a közelmúltban 
Dombóvár várossá nyilvánítá
sa alkalmából Dombóvárot{, 
később pedig Sildóson, az or
szágos fúvószenekarok feszti
válján szerepelt nagy sikerrel. 

lliés Gyula, 
Pécs 

Kőszegi vakáció 
- Pitkin, jelentkezz! hogy a z  embereket irányító 
Az apró termetű, szőke vezénylőtiszt vagy az emberek 

fiúcska mosolyogva lép elő életére, biztonságára vigyázó 
társai biztatására. Nagy Sán- · váltókezelő munkája fonto
dor az igazi neve, s ehhez mél- sabb-e. Sántha Bandinak 
tóan húzza ki magát. ugyanis váltókezelő, Tóth Sa-

- Ugye, te már nyaraltál itt nyinak pedig vezénylőtiszt az 
máskor is? _ kérdezi tőle édesapja Kecskeméten. Mind
Horváth Lajcsi, akinek lakatos kettő egyformán fontos, ebben 
az édesapja a székesfehérvári állapodtak meg. 
járműjavítóban, s az imént a - Én még most vagyok itt 

jó kosztot, a napi ötszöri étke- először, de annyira tet,szik 

zést dicsérte. minden és olyan jól érzem ma-
gam, hogy szeretnék ide más-- Hát persze - válaszol a kor is eljönni a nyári szün

kis NagJ. - Együtt jöttünk időben - szól közbe Rakaczki 
tavalyelőtt is, most is az aba- Jancsi. O miskolci és ugyan
újkéri Ivancsó Pistivel és a csak váltókezelő az apukája a nyékládházi Tóth Gyuszival Tiszai pályaudvaron. Most, az 
Kőszegre. ebéd utáni csendes foglalkozás 

- Minket pedig tavaly nya- alatt neki is volt egy kis meg
ra!tatott itt szintén a vasutas vitatni valója. Pogonyi Jan
biztosító - ezekkel a szavak- csival, egy békéscsabai motor
kal lép közelebb két fiú, akik segédkezelő fiával. Egyikük 
az imént azt döntötték el, lényegesen jobb tanuló, mint a 

másik, így nem csoda, ha a vi
tás kérdés az volt: számít-e 
egy{iltalán, ha; valakinek 4,5-ös 
vagy 2,8-os átlag kerül az év 
végi bizonyítványába? A vita 
aképpen dől el, hogy máshol 
számíthat, de a vasutas bizto
sító nem tesz semmiféle kü
lönbséget, amikor nyaraltatni 
viszi az iskolásokat. 

- Szerencsére - böki ki 
elégedetten a Pogonyi gyerek, 
kifejezve ezzel legteljesebb el
ismerését a biztosító iránt. 

- Én már sok helyen üdül
tem, de nekem Kőszeg tetszik 
a legjobban - vélekedik Sin
ka Pisti, majd elmeséli, hogy 
az apukája vasúti balesetet 
szenvedett. Anyukája jegy
vizsgálóként dolgozik, s na
gyon sok segítséget kaptak 
már a biztosító egyesülettől. 

A kőszegi vakáció első nap
jaiban az időjárás hűvösre for-

----------------------� dult. 

ÜD ÜL ŐHEL Y 

. - Nem lehetne a vonaitot más vágányra járatni? Ugyanis 
egy külföldi vendég ül a v.í.ltón, aki nem tud magyarul . . .  

(Pusztai Pál rajza) 

l(öszönő sorok az NDK-ból 
Magyar Vasutas Szerkesztő-

ségének 
Budapest. 
Kedves Barátaink! 

Egy különös kéréssel fordu
lunk hozzátok. 1970 június 9-
től 19-ig az volt a feladatunk, 
hogy a V 60 625 sz. mozdony
nyal egy S-Bahn vonatot Bu
dapestre vigyünk. A vonatot a 
Hennigsdorfi LEW VEB gyár
totta. Berlinből 60 km/óra 
maximális sebességgel men
tünk Dresdán, Bad Schandaun, 
Decinen, Melniken, Kolinon, 
Brnón, Brecl.avon, Bratisl.aván, 
Komáromon át Budapestre. 

Miutáin az új vonatot átadtuk a 
HÉV-Mk és két napot töltöt
tünk a c.sodáLatosaai szép Buda
pesten, a V 60--as mozdonytme
nctben ugyanazon az útvona
lon át Visszajöttünk az NDK
ba. 

Ezúton szeretnénk mind
azoknak köszönetet monda
ni a nekünk nyújtott támoga
tásért, akik utunk végrehaj
tásában segítettek, főképpen 
a CSD és a MAV mozdonykí
sérőinek és menetirányítóinak. 

P. Köppke 
Roll Hammer 
VES-M Halle 

- Nem baj az - mondja a 
kultúrteremben tv-t néző lá
nyok közül a talttaharkányi 
Szmetana Ilonka. Szavait a 
szintén odavaló Kanyog Mari
ka és a fehérvári Németh Va

lika is megerősíti. 
A beszélgetésből kiderül: 

lehet bármilyen szeszélyes a 
nyár, a MAV Kőszegi Nevelő
otthonában minden feltételről 
gondoskodik Hortolányi Ele
mér igazgató és az egész sze
mélyzet, hogy a gyerekek na
gyon jól érezzék magukat. Egy 
hónapra - kétszer kéthetes 
turnusban - mintegy ötszáz 
főnyi gyereksereg vette birto
kába az otthont teljesen in
gyenesen, a legcsekélyebb té
rítési, illetve hozzájárulási 
költség nélkül. 

Az első csoport tagjai - 246 
leány és fiú - július 16-án ér
keztek, miután már hazautaz
tak a szakszervezeti beutaló
lappal ugyancsak két-két hetet 
itt töltött ifjú nyaralók. Vol
tak és vannak köztük jónéhá
nyan árvízkárosult vasutasok 
gyerekei is, de gondokról az 
itteni gondtalanságban senki 
nem ejt szót. 

- Minden a miénk, mindent 
megkapnunk - hangzik itt is, 
ott is. 

S a ,,minden„ fogalmába 
csakugyan sok minden tartozik. 
Az otthon gyönyörű parkja, 
a kényelmes szobák, a jól fel
szerelt játék- és tornatermek, 
a hangulatos folyosók, az 
egész személyzet szerető, hoz
záértő gondoskodása, a kör
nyék festői tájain megtett ki
rándulások, a csodálatos „miI
emlék-város" ezernyi érdekes
sége, a Gyöngyps patak ro
mantikája, lubickolás a stran
don, vidám vetélkedők, tán
cos-műsoros délutánok, esti tá
bortüzek. 

Félezer boldog gyermek fe
ledhetetlen nyaralása, a Vas

utas Biztosító Egyesület jóvol
tából . • •  

Kovács József 
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nHa újra kezdhetném, 
ugyanezt tenném" 

Belső nyugtalanság van 
hangjában. Mintha az időt 
szeretné megfordítani. Am a 
múló, idő könyörtelen és meg
állíthatatlan . . .  

A férfi, akit megfogott ez a 
belső vívódás; önmagát vi
gasztalva ismételgeti : - Majd 
m,;glátja mindenki! Minden.. 
ki . . .  hogy milyen nehéz it>t
hagyaj, a vai:mtatt 

* 

46 év. Csaknem fél évszá-
zad. Egy emberöltő! Kezdő
dött 1924-ben és bevégeztetett 
1970-ben az életmunka, mely
re visszatekinthet Varga József 
felügyelő, Székesfehérvár ál
lomás belső ellenőre, min
denki „Józsi bácsija". 

Mozdonyvezetőnek 

készült 

Mozgása ma is fiatalos. Be
széde kissé gyors. Szikár, szin
te sovány. Dús hajának finom 
fehérsége azonban már árul
kodik koráról, mely elsuhant 
fölötte. 

Mozdonyvezetőnek készült. 
Amikor 1928-ban felszabadult 
és szakmát szerzett, máris tel
jes durvaságával taszította 
vissza a kor munkanélkülisége. 
Két évig szakmával a kezében 
élte hányatott életét. 

1930-ban indít először vona
tot. A „Déli vasút" Komárvá
ros - ma Zalakomár - állo
másán. 12 év múlva már fia
talon állomásvezető Bácson, 
majd 1945-től Polgárdiban. 

Mint minden emberi életnek 
van virágk01·a, úgy az övé a 

várpalotai főnökség! Kezdődött 
1951-ben. Ekkor épült az Ino
tai Erőmű. Ekkor rakta le a 
szocialista város alapjait Vár
palota Belső tűzzel, átéléssel 
és lobogással beszél „arról" az 
időről. Amikor ezer tonna
számra jött a cement, az acél, 
a kavics, tégla, blokkelem . . .  
Kiharcolta a 10 százalékos bér
pótlékot, melyet ma is „pisz
kossági pótlékként" emleget
nek. Várpalotán az utas fel
húzza az ablakot, hogy kizár
ja a szénmonoxidtól terhes le
vegőt. De a felhúzott ablakon 
át is megcsodálja az ott dol
gozókat! 

Hadiárvaként kezdte a vas- Az „emberekről" mindig 
utat, mint géplakatos tanuló. nagy betűvel beszél. Akik kö-

rülvették, akiket irányított, ,;· 
akiknek utasítást adott, akiket 
büntetett vagy jutalmazott, ők, 
az emberek jelentették számá
f"a az élet értelmét és lényegét! 
Hála és hálátlanság, megértés 
és értetlenség, türelem és tü
relmetlenség érlelte és haj
totta nyughatatlanul előre. 

Ereje különösen a szerve
zésben rejlett. A szóródó em
beri érdeklődést, az ellenté
tes érzelmeket képes volt 
rendezni. A munkán kívül, a 
kirándulások sokasága, mú
zeumlátogatások, külföldi 
utak a baráti kapcsolatterem
tés egy-egy lépcsőfokát jelen
tették neki és környezetének. 

A célt elérte 

Miért szerette a vasutat? A 
hirtelen fel vetett kérdésre nem 
képes megfelelően fogalmaz
ni. Tömören, körülírás nélkül 
feleli: 

- Ha u1ra 
ugyanezt tenném. 

kezdhetném, 

S ebben minden benne van. 
E szavak mögött: emberek, 
mozdonyok füttyei, az éjsza
kák fényei, telefonok finom 
zúgásai, utasok, vonatok és 
ismét emberek élnek, mozog
nak, kavarognak. 

Varga József 

Már deresedő fejjel végezte 
el a szabadegyetem lélektani 
tagozatát. A célt, hogy jobban 
megértse az emberi tettek tör
vényeit, elérte. Érdemes vas
utas, Kiváló vasutas kitünte
tései mellett sok kiváló dol
gozó jelvénye bizonyítja, hogy 
munkáját értékelték és elis
merték. 

Rendkívüli melegséggel be
szél a „10 év Várpalotán" 
törzsgárda jelvényről, melyet 
kedves hivalkodással és büsz
kén visel. Főnöksége alatt ala
pították - szinte egyedülál
lóan a vasúton - kezdeménye
zésére azt az emlékjelvényt. 

Fényképek az asztalon. 116 
székesfehérvári vasutas és 

hozzátartozó áll az Országház 
lépcsőin. Egy másilc kép ar
ról tanúskodik, miként építet
rek közös erővel egy kis házat 
a Mohán meghalt munkatár
suk családjának. Lelkes szer
vezője volt az akciónak. Meg
osztotta önmagát. S ha tán nem 
is tudott segíteni, mindig volt 
ideje meghallgatni az embe
reket. Ez nagy szó. Vélemé
nye szerint meghatározó és 
fontos kérdés . • .  

- S. hogy most többet mon
dani nem tudok, azt meglát
játok, ha Ti is idekerültök -
mondta búcsúztatáskor. Nem 
tudott, nem volt képes többet 
mondani. Valami nagyon-na
gyon fáj benne. Ott belül . •  

Harminc év után felkereste 
egy régi-régi beosztott forgal
mistája Bácsból. Ki örült job
ban a találkozásnak? Nem le
het eldönteni. Ha egy ilyen ta
lálkozás létre jön, az sok min
dent elárul. 

Hittel, bizakodással és 
meggyőződéssel beszél a vas
út jövőjéről. A fejlődés táv
latairól, a korszerűsítésről, az 
új, a modern vasút megterem
téséről . •  , 

Ígéretesn�k látja a jövőt 

A sokat tapasztalt vezető 
szemével látja, hogy a mai 
fiatalok képesek megvalósí
tani ezt a forradalmi átala
kulást. Megteremteni a mo
dern üzemvitel korszerű 
irányítását Is. Vallja, hogy a 

fiatalok képesek lesznek meg

tanulni a vezetés újszeriI el
méletét. Megismerni az em
beri kapcsolatok pszicholó
giai és filozófiai törvényeit. 

Az ember, aki fél évszázados 
munkával maga mögött, val
lott az életről. a munkáról és 
az emberekről, távozik közü
lünk. 

Egy a sok-sok távozó közül. 
Azok közül, akik továbbra is 
magukban hordozzák a vas
utat, akik nem képesek kisza
kítani magukból a múltat, 
mert nem is akarják. Vissza
emlékezéseikben újra látjált 
önmagukat közöttünk. 

Varga József felügyelő biz
tosnak, ígéretesnek látja a jö
vőt. Hisz az újban, a fejlődés
ben, és töretlenül - csalódá
sok ellenére is - hisz azokban 
akik folytatják azt a munkát: 
amelyet O elhagyni kénysze
rült! 

Ha beszélhetünk emberi 
kapcsolatokban színfoltokról, 
akltor Székesfehérvár állo
másról, a peronol<ról, az uta
sok elől eltűnt egy kedves 
szín. Az itt-ott megálló, elbe
szélgető, ellenőrző és meghall
gató ember. 

Ha majd munkatársai rákö
szönnek az utca túlsó soráról 
is kedvesen, megbecsülőn . . .  
ez jelenti számára az aznapi 
örömöt. 

Ezek a kis árnyalatok lesz
nek a visszaemlékezések mel
lett a színek és évek, melyek 
lcépesek bearanyozni egy em
beri naplementét. 

Sz. B. 
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Bebrits lojos sakkemlékverseny 
Az elmúlt évtized váltako

zó sikereket hozott a Nyu
gati Vasutas se sakkozóinak. 
Oröm és üröm évenként vál
totta egymást. A vezetők és 
szurkolók már szinte hozzá
szoktak : egy-egy OB II-es 
bajnoki cím után a legfelsőbb 
osztályban már csak a kiesés 
elleni harcra futotta, s kez
dődhetett minden elölről. 

!gy volt ez 1969-ig. Ebben 
az évben éppen az OB II-nél 
tartott a csapat, de a fekete
fehér táblás játék szakértői 
már akkor mondogatták: jö
vőre az OB I-ben is komolyan 
kel! számolniuk a vasutas 
sakkozókkal. A változás szem
betűnő volt, a csapat és ve
zetősége személyi összetételé
ben és szellemében egyaránt 
megerősödött. A felfelé ívelés 
- úgy érezzük még ko
ránt.sem fejeződött be, de 
egyes eredmények, így az 
OB I tavaszi fordulói után 
elért ötödik helyezés és a 
szakosztály által rendezett 
Bebrits Lajos emlékverseny 
már komoly reményekre jo
gosít. 

A Bebrits emlékversenyt 
Gábor Zoltán, a Közlekedés
és Postaügyi Minisztérium 
pártbizottságának titkára nyi
totta meg, majd Varga György 
ismertette Bebrits Lajos pá
lyafutását. 

A két hétig tartó versenyen 

végig Tóth Béla, a Budapesti 
Honvéd fiatal mestere veze
tett és végeredményben 2 
pont előnnyel megérdemelten 
végzett az első helyen, máso
dik Székely Mihily (BEAC). 
A harmadik-ötödik helyen 
holtverseny alakult ki Va
dász László, Meleghegyi Csa
ba (mindkettő a Honvéd ver
senyzője) és Varnusz Egem 
(Bp. Spartacus) között. Utób
bi a legszebb játszmára kitű
zött különdíjat i.s elnyerte. 

A verseny igazi szenzáció
ját a 15 éves Székely Péter 
(Nyugati Vasutas) szolgáltatta, 
aki a hatodik helyet érte el és 
teljesítette a mesteri címhez 
szükséges pontszámot. Életko
rát is figyelembe véve, ÚJ re
kordot ért el : ő lett az egész 
magyar sakktörténet eddigi 
legfiatalabb sakkmestere. Ed
zője, Kóber! Ferenc mester 
joggal lehet büszke rá. 

Bátran állíthatjuk, hogy az 
újjászervezett sz�kosztály ez 
évi legjelentősebb, országosan 
is számottevő versenye min
den igényt kielégített. A ren
dezésre sem leh2tett panasz. 
A fiatal mesterek lendületes 
játékvezetése pedig feledtette, 
hogy a Nyugati Vasutas né
hány élversenyzője nemzet
közi kötelezettsége miatt nem 
indulhatott. 

Bá.rcz:ly Lás7.Jó 
:nemzetközi nagymester 

Pá lyaavató Szegeden 
hály Ismertette a sportlétesft
mény felújításának körülmé-
nyeit és jelentőségét a sport
mozgalomban, majd köszöne-
tet mondott azoknak a szer
veknek, akik segítséget, anya
gi támogatást nyújtottak a lé
tesítmény felújításához. 

Az egyesület sportolói július 
25-én a Bp. Honvéd-Szegedi 
VSE barátságos labdarúgó
mérkőzéssel vették birtokuk
ba a szép létesítményt. 

Gu!yá.s Fereoo 

Záhonyi 

term.észetjárók 

INNEN - ON NAN 

A S-Legedi igazgatóság terüle
tén hagyományossá vált, cso
mópontok közötti asztalitenisz
verseny döntőjét Kiskunfélegy_ 
házán rendezték meg, A dön
tőben Békéscsaba, Hódmezővá
sárhely, Kiskunfélegyháza, Kis_ 
kunhalas, Mezőtúr és Szentes 
képviseltette magát. A nagy 
melegben izgalmas mérkőzése
ket vívtak a csapatok. A dön
tőt színvonalas küzdelemben 
Hódmezővásárhely csapata 
nyerte a békéscsabaiak előtt. 

* 

A vasutas ökölvívókupa ser
düiő, ifjúsági és felnőtt II. és 
III. osztályú egyéni és csapat.
bajnokságát Hatvanban ren.. 
deztélc meg. A találkozén 7 
vasutas sportegyesület, a Pécsi 
VSK, a Ceglédi VSE, a Szom
bathelyi Haladás, a Székesfe
hérvári MA V Előre, a Miskol
ci VSC, a Szolnoki MÁV és a 
vendéglátó hatvaniak vettek 
részt. A háromnapos versenyen 
a MAV Hatvani AC ükölvivói 
szerepeltek a legjobban, s ezzel 
elnyerték a vasutas kupát. 

* 

A vasutas..szakszervezet 
szombathelyi területi bizottsá
ga, a XX. vasutasnap tiszteile
tére nagypályás labdarúgásban, 
tekében, asztalit.eniszben és at
létikában tömegsportversenyt 
rendezett. A versenyen a 

szombathelyi, a soproni, a cell
dömölki, a zalaegerszegi, a pá
pai és a tapolcai csomópont 
versenyzői vettek részt. 

KENYER ÜNK 
Föld melengette, hó óvta, télben. 
Tavaszi szelek rin,gatták. 
De rábólintotta -nehéz fejét 
az emberi szándékra, hogy 
k.cresztekbe rakják. 

A vagonokna.k nincs drágább terhük 
mit mélyeU,be öntenek 
a cső-torkú gépek, rög-szilokadt vállú 
s kemény zsákhordó emberek. 

Miatta mormolna,Tc a malmok. 
Tenyér-bölcsője, tűz-ágya volt, 
s övé az asztalunk. 
Hozzá maradtunk legszelidebbek; 
csak ővele vagyunk. 

Fazekas Lajos 

Angyalföldi hidászok 
a kongresszusi versenyben 
Az I:szaki Osszelcötő Vasúti 

Dunahíd és az Obölág-híd 
1954-ben provizórikus jelleg
gel készült el, hogy összekösse 
a tokodi-dorogi szénmeden
cét a folyó balpartján a fővá
ros rendező-, valamint sze
mélypályaudYarai val. 

emelő versenyző szinte játsz
va forgatja, teszi helyére a sú
lyos, 150 kilogrammos hídge
rendákat -, Bató Sándor he
gesztő és Petri Ica István hidász 
is. 

A 30 tagú hidász- és felépít
ményes egység fegyelme, telje
sítménye még a legkritikusabb 
bfrálót is elragadtatja, elis
merésre készteti. 

Mi a titka ennek a példás 
munkának, kiváló teljesít
ménynek? 

Nem egyéb, mint az adott 
szó teljesítése. A hidászok 
ugynnis a párt X. kongresszu
sa tiszteletére vállalták a 
feladatok teljesítését. 

"hemcz D&nes 

A hídon, melynek együttes 
hossza több mint 900 méter, 
eddig közel 30 millió utas és 
több mint 50 millió tonna áru 
gördült már át egyik oldalról 
a másikra. Megviseli, megté
pázza ez a „K" híd 700 e:,;er 
csavarját, melyet zimar.kós 
télben és perzselő nyárban is 
állandóan után kell húzni. 
Most pedig az öreg, kiszolgált 
hídgerendák helyére - az 
őszi forgalom előtt, a vonalra 
engedélyezett sebesség meg- ,_ _____________ _ 
tartása érdekében - újak, 
erősek kerülnek. 

Ezt a munkát, mint a hidnk 
gazdája, az angyalföldi pálya
fenntartási főnökség hidászai 
végzik, akik a perzselő hőség
ben a Duna tükre felett, napi 
4 órás vágányzár alatt, 40 híd
gerendát cserélnek. A mun
kát Szikszai Lajos hidászpá
!yamester, a szakszervezeti bi
zottság társadalmi munkavé
delmi felügyelője, Paróc::ai 
Jenő hidászrnunkavezető, szo
cialista brigádvezető irányítja, 
Derekas munkát végez Kapus 
Mátyás, a hidász-szakasz ve
zetőbizalmija - aki mint súly-

A Hivatalos Lai,ból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
�·ezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

30. számb61: 113105/1970. AEI. 
E. Egyszeri adatközlés az eg,Yen-, 
munlca- és védőruha ellát1:tsban 
részesülő dolgozókról. 

31. számból: 113132/1970. 3. A. 
uVégreilajtási utasítéi.s a htAV kol
lektiv szerződés 6. bZ. melléklete
kent közzétett, a lak.ás-épít.és válla
lati támogatásáról szóló Szabály
zat-hoz" e. utasítás módosítása. 

11S945/1970. 1. D. A hadkötelezett
séget teljes!Lók érdel,védelméról 
szóló rendelet módosítása. 

- Uj felvételi épületet ka
pott Badacsonytördemic állo
más. A korszerű léte:;ítmény 
méltó tílrsa a Balaton északi 
partján az utóbbi években el
készült Aszófó, Révfülöp és 
Balatonakali állomás felvételi 
épületének. 

- NtGYVAGANYV tiilla.
mosí!ott vasútvonal építését 
terve;;ik Róma és Firenze kö
=ött. A 258 kilométer hosszú 
vonalon 15 alagút, 3 híd é3 
több viadukt lesz. Az expressz
vonatol, 111,axir,Hílis sebessége, 
megközelíti majd a 250 kilo
méter/órát. 

- Túlteljesítették elsó félévi 
darabszámos tervüket a srom
ba thelyi járműjavító dolgo
zói. A teherkocsi fővizsgá
ból 123, futójavításból pedig 
25 kocsival javítottak többet 
a tervezettnél. Különösen jó 
eredményeket értek el a XX. 
vasutasnap tiszteletére rende
zett ünnepi műszak alatt. 

- NEGYVENtVES a Itatva
ni MAV Liszt Ferenc Művelő
dési Ház szimfonikus zeneka
ra. A jubileum allcalmából 
ünnepi hangversenyt rendez
tek. A műsorban fellépett Bó
di Imre a Magyar Allami Ope
raház �űvésze. A művelődési 
ház vezetősége külön köszön
tötte Anm,án Jenő karmes
tert, aki 40 éve áll a zene kar 
élén. 

- Heh-en Irányvonat közle
kedik 100 lcilométer/órán fe!Jli 
sebességgel a Német Szövetsé
gi Köztársaságban. Leggyor
sabb a Porta Westfalika", 
amely a "  Köln-Hannover kö
zötti 300 kilométer távolságot, 
öt megállással, 2 óra 29 perc 
alatt teszi meg. 

- Eredményes munkát vé
geztek az első félévben Köte
gyán állomás dolgozói. A ko
csi tartózkodási, a kocsikihasz
nálási és a szállítási tonnater
vet egyaránt túlteljesítették. 

Több mint 500 vasutas
sportoló és több száz sport
barát régi kívánsága teljesült, 
amikor a vasutasszakszerve
zet szegedi területi bizottságá
nak kezdeményezésére - a 
Vasutasok Szakszervezete el
nökségének hozzájárulásával 
- hozzáfogtak a Szegedi VSE 
sportlétesítményének felújítá
sához. A felújítás során a fü
ves labdarúgópálya új alapot 
és gyepszőnyeget kapott. Tel
jesen felújították és nemzet
közi versenyek rendezésére is 
alkalmassá tették az atlétikai 
pályát. Epült egy labdarúgó 
edzőpálya. Az elhanyagolt te
niszpályák helyén új kézilab
dapályát alakítottak ki. Fel
újításra és átfestésre került a 
labdarúgópálya lelátója. A 
sporttelepet körülövező desz
ka- és drótfonatkerítés helyé
be betonlapos kerítést építet
tek. Felújították az utakat és 
az öntözőberendezést is. 

Eredményes múltra talt:lnt 
vissza a Záhonyi VSC term-é
szetjáró szakosztálya, amely 
ebben az évben 40 új taggaa 
gyarapodott. A szakosztály 
létszáma ma már el.étii a 300-
at. A vezetőség évek óta azou, 
fáradozik, hogy minél több 
vasutast és hozzátartozót 
nyerjen meg a természetjárás
nak, az Ismerd meg hazádat 
mozgalomnak. A hazai kirán
dulások mellett rencl.,-zeresen 
szerveznek killfölcli túrá!kat is. 

ötvenéves a MÁV Hatvani AC 

113130/1970. 11. B. Tényleges vas
úti szolgálatot teljesítö, vnlam1nt 
nyugállományba vonult nödolgo
zók férjei részére családtagokat 
mel:{illető utazási kedvezmény en
gedélyezése. 

3%. számból : 114509/1970. 4. D. A 
telemelt kocsiálláspénz, tekbér és 
kocsibér elszámolása. 

- MEGKEZDTEK a mis
kolci vontatási féntöTcség L,;!
lamosmozdony szerelőcsar_n<?� ká=k bővítését. A 45 m,llw 
forintos beruházás�al készűlö 
csarnokban 20 villamosmoz
dony egyidejű szerelését le
het majd elvégezni. 

A szerkesztőség üzeni 

A felújítási munkálc 2,8 mil
lió forintba kerültek. A me
gyei TS 250 ezer forinttal já
rult hozzá a korszerűsítésliez. 

A Szegedi VSE UJJavará
zsolt, megszépült sportkombi
nátját július 24-én, ünnepé
lyes külsőségek között adták 
át rendeltetésének. Az ünnep
ség részvevői előtt Acsai Mi- Nábrádi Lajos 

A hatvani vasúti csomó
ponton fél évszázaddal ez
előtt kezdték meg a sportkör 
szervezéséJ a sportszerető vas
utasok. Mint a legtöbb helyen, 
Hatvanban is a labdarúgó, 
majd a birkózó és a teke szak
osztály kezdte meg elsőként 
működését. A két utóbbi szak
osztály később megszűnt. He
lyettük megalakult az ökölví
vó, az atlétikai, az IZISz/.alite
nisz- és a sakkszakosztály. 

K E R E S Z T R E J TV É N Y  
,•

i

zszintes: 1. November hónap 
legtontosabb belpolitikai cscmé„ 
nye lesz. (Folytatása a vízszintes 
n„ben.) 12. . • .  Sztanlszlav, cseh 
színműíró. 13. Kettőzve a pestJ 
halandzsa kifejez�se az üres be
szédre. 14. Becézett női név. 15. 
Vesszöb61 font szállítóeszköz. 16. 
A felép!tménnyel együtt emleget
jük. 18. Somogy megyei község 
lakója. 19. Betűpótlással zár az aj„ 
tón. 21. Rizsből és birkahűsból ké„ 
szült török étel. 22. Elö ellentéte. 
23. Község Borsod megyében. 24. 
Főnök-e? 25. Idöhatározószó. 27. 

Lendület. 28. Felfordulás, bonyo
dalom nem éppen irodalmi k:ll'e• 
jezéssel. 29. Híres spanyol bor, 
névelővel. 31. D. N. V. 3:?. Azonos 
magánh�ngzók. 33. Végtelenül 
emel ! 34. Homok közepe. 36. Du.na 
mássalhangzói. 37. Az egyilc boly„ 
gó, névelövel. 38. Fajtiszta kutyá
ja. 40. A MAV anyaga, eszköze. 
43. GyengeelméJO (ék. tel.) 45. A 
falevélnek van. 46. Nem a han11• 
salté. 49. 0-gy, dolog (latin). 50. 
Dalmáciai város (ék. hiány) . 51. 
. . .  Zoltán, 17-es labdarúgó-váloga
tott, később neves edző. 52. Allj f 

angolul. 53. Mint U vízszintes, 55. 
Nagy költónl� neve, fonetilrusan, 
57. Nem !ölé. 58. A Balaton is ez. 
59. Itt hagyta az autóját. 63. Orr 
kétharmada. 6�. Ma élő szatirikus 
írónk. 65. Felpénz. 

Fúgzlíleges: 1. A szakszervezeti 
választások egyík lépcsője. 2. 
Francia fró, a modern vígjáték 
megteremtője. 3. Kikötőváros Dél
Olaszországban. 4. Az ltterblum ké
miai jele. 5. Gyakori török, arab 
név. 6. Dubrovnik régi neve. 7. 
Vakbuzgó (görög) . 8. Az SZTK 
elódje. 9. A calcium vegyjele. 10. 
Hangzat, összhang, harmónia, 11. 
Dán sziget a Keleti tengerben. 17. 
P. A. E. 19. GyQrúalal.:ű korallszi-
�:!:m���Ts�� . :

ó

���P��ci:����;� 
névadója. 26. Zenei maszó (görög) . 
29. Híres hegedűkészft6 család 
Cremonában. 30. • . . László, dal
költő (1703-1764) . 33. Ausztráliai 
futómadár. 35. Orsz.ágos Rendezó-
1roda. 37, A nyugati semlták főis
ten.nője. 39, A legnagyobb verőér, 
fl. Mezc5gazdasá!!I munkát végző. 
,t,:, Pest megyei község. 44 . • . •  gta, 
vallástudomány. 47. Vékony fe
hér lap, névelővel. 48. Bankműve
let (ék. hiány). 54. Angol város. 
56. Szemét. 59. Néger törzs Nlgé
riában. 60. T. D. G. 61. Kezes, de 
hang"talanul. 62. Kínai név. 64. 
Akarat kndete. 66. Latin csont. 

Bekfildend6: vízszintes 1. és .folv
tatásaként a tnggc5leges 67. Bekill
dési batárld6: szeptember 10. 

A1: el6z6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Társadalmunk 1d6-
szenl kérdései. A szocialista de
mokratizmus kérdései. 

Eey-eey kön.vvet nyertek t'l 
1910. ivl te. számunkban megjelent 
keresztrejtvény helyes me�feJté· 
s�lrt: Horváth Mária, Znlae�er
sze�. Mártírok út1a 4/b. n. 8. NaP.Y 
László Eger, Kertész utca 1. Beke 
József S;:,;ombathely, VIT.; Vámos 
nona u. 5. Kelemen AP.nes. .Kf1-
kun�orozsma. MA V tillomás. S-,;án
t6 Im,..e, Hódmezövásárhely, VII., 
Fény utca 3. 

A labdarúgó első csapat az 
NB III-ban szerepel. Az ököl
vívók Észak-Magyarország t.e
rületi bajnokságában küzde
nek. Az asztaliteniszezők is az 
NB III-ban játszanak. A lab
darúgók és a többi szakosztály 
mögé lelkes baráti kör tömö
rül, a vasutasok magul,énak 
érzik a MAV HAC-ot. 

A csomópont dolgozói a tö
megsp:>rtban is élen járnak. 
1968-ban a járási TS hagyo
mányos munkahelyi szparta
kiádján, a tömegsport nagy 
seregszemléjén is jól szerepel
tek a vasutasok. Mint a leg
több dolgozót felvonultató 
üzem, elnyerték a járási TS 
szép kivitelíi serlegét. 

A sportkör fennállásának 50 
éves jubileumáról július má
sodik felében ünnepélyes kül
sőségek között emlékeztek 
meg a hatvaniak. Az állomás 
nagy oktatótermében megtar
tott ünnepségen Kijácz József 
állomásfőnök, a MA V HAC 
elnöke ismertette a félévszá
zad munkáját. Az ünnepi be
szédek után került sor a ki
tüntetések és jutalmak át
adására. Pető András, a sport
kör titkára a Sport Érdem
érem ezüst fokozatát, Szuromi 
István, az állomás sznkszer
vezeti bizottságának titkára a 
Testnevelés Kiváló Dolgozója, 
Kijácz József állomásfőnök a 
Testnevelés Érdemes Dolgozó
ja kitüntetésben részesült. 

&tAG'2AB VASUTAS 

a vuutasolr Szakszervezetének 
la:;,la 

Szerltesz11 a szerkesztő bizottság 
F&zert<eszt6: Gul:,11• János 

11'elel&I 112er1<esm: Vlsl F.-renc: 

S!.ttkeszt&;:ég.: 
Budape&1 vt., Benezdr utca U. 

Telefon, várost: !2i1-8'12. 
ozemt: lf-n 

Kiadja és flerjesztl a Népsu,ra 
Lapkiadó Vállalat 

Buda� VII.. Bákóezl dt U. 
Telefon: 224-819 

Felellls klad6: Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

tgazgatóJa 
Cseltkszámlaszám :  75.915.001-

Szikra Lapnyomda 

Elc!erelném Szombathely, 
Bem József u. 19/b. sz. alatti L 
emeleti, 2 sz..:x>a ö:isz:..1.;::mníortos, 
erkélyes, gázfűtéses, telefonos, 
modern lakásomat budapesti ha
sonlóra. özv. Németi Gyuláné. 

- Elcserélném Bp., vm., I<:ere
pest1 út 1-3. sz. alatti lcettó szo
bás, komfortos, telefonos :MA V 
szolgálati lakásomat Budapest te
rületén hasonlóra vagy tanácsi 
rendelkezésű lal:.ásra. Erdekl6d� 
lehet 19 óra utá..Tl a 345-160. számu 
telefonon. 

nJés Gyula Pécs: Szücs. Ferenc 
Hatvan ; Boldizsár Gyula Bekéscsn
ba · Bognár Károly Tapolca ; Bt.· 
kó • János Miskolc ; Fekete Antal 
Hódmezővásárhely ; Szalay Imre, 
Boros Zoltán, Szombath Endre, 
S:;:ombathely : Leveletket lapunk 
anyagához felhasználjuk. 

Leltner Ferenc Klsvárda; Galgó
czi László Jánoshalma, dr. run
kóczi Jánosné- Bp.. Mezei Istvi'in 
Mosonszolnok; Major Lajosné Vá! ; 
Roller János Na3ymaros : Levele1• 
ket illetékes helyre továbbítottuk. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. Munka közben egycsésze 
RIO KÁVÉ 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

SJV. 1tVFOLYAM. l'J. SZAM Ára 40 fillér 1970. SZEPTEMBER Z. 

,, A Gazdasági Bizottság 
határozata segíti a munkát11 

Tóth János iga&gató, 

a budapesti vasiítigazgatóság vezetőiének nyilatkozata 

Szinte már minden érde-
1:elt előtt ismeretes a gazda
,ági bizottság határozata, 
amely 1970. augusztus 15-től 
1971. február 28-ig szabályoz
za és meghatározza a vasút és 
a fuvaroztatók kapcsolatát. 
Nagyon idósz.erú volt ezt a 
problémát a gazdasági bizott
ság elé vinni, hiszen a ki- és 
betakarítá.'lok lassúsága, a 
hónapról hónapra növekvő 
kocslállásórák nemcsak a vas
útnak, hanem a népgazdaság
tiak is jelentős károkat okoz• 
ta.k. A nemrég megjelent ha
tározat a többi között kimond• 
�a: 

„A fuvaroztatók köteleseTc a 
t,asúti vagonokba, iUetve 
azokból Takodni éjszaka h 
üzemszüneti napokon b. A 

határozatot megszegő vállalat, 
gazdaság stb. vezetőjével 
1zemben a felettes minisztere 
köteles gazdcrsági szankciót al.. 
kalmazni és erről a gazdasági 
bizottságot tájékoztatni . • • A 
Takodási határidőt túllépő fu
varoztatóknak a vasút köteles 
felemelt, progresszíven növek
vő koci;iállii-spénzt felszámíta
ili. .. 

Együttes munkával 
A gazdasági bizottság hatá

tozata a vasutat is több olyan 
intézkedés megtételére ösz
tönzi, amelyek feltétlen segí
tik a vállalatokkal való jó 
együttműködést, hiszen c.�ak 
kölcsönös és együttes munká
val valósítható meg mindaz, 
ami a határozatban szerepeL 

A budapesti vasútigazgató
llág vezetőjétől, Tóth János 
ígazgatótól arra kértünk vá
laszt, hogy a határozat meg. 
jelenése óta milyen intézkedé
seket tettek a ki- és berakás 
folyamatos biztosítása érdeké
ben. 

- Mie!c5tt az általunk ho. 
tott ú az igazgatóság szolgá
lati helyein már ismert intéz• 
kedésekről beszélnék, had:! 
említsem meg - mondta Tóth 
Ján05 Igazgató -, hogy a gaz• 
da&ági bizottság határozata je
lentősen segíti a munkánkat, 
hísze1' területünkön 1200 vál
lalat és termelőszövetkezet he
lyezkedik el és a 437 iparvá-

a területünkön levő állomá
sokkal és kezelési helyekkel 
kapcsolatban álló val:lmennyí 
vállalatot, gyárat, termelőszö
vetkezetet meglátogatunk. A 
szállítási tervek ismeretében. 
a grafikonos kiszolgálások 
megfelelő átértékelésével, a le
hetőségekhez mérten a gya
koribb kiszolgálási rend alkal
mazásával a lehető legjobb 
összmunkát teremtjük meg. 
Figyelembe vesszük a párhu
zamos kiszolgálás adta lehető
ségeket és a változott helyzet
hez idomítjuk a vonatközleke
dési tervet is. A grafikonos 
kiszolgálást minden eszközzel 
biztosítjuk, sót szükség esetén 
növeljü.Tc a kiszolgáló- és to
lató gépeink számát ts. Gon
doskodunlc azonkívül arról, 
hogy a rakodóhelyek világítá
sa megfeleló legyen, hogy a 
rakodóhelyek tisztítása, por
talanítása és vízelvezetése ne 
hátráltassa a munkánkat és 
gondoskodunk arról is, hogy 
a magas rakodók, raktárak ki
sebb hiányosságai még az esős 
időszak beállta előtt ki legye
nek javítva. Az éretesítések 
és előjelentések jelenlegi vég
rehajtásának módját felül
vizsgáljuk és megtesszük a 
11zülcséges intezkedéseket, hogy 
a felek időben értesill;'!nek a 
küldemények érkezéséről, hi
szen nekiTc i-s lcel! egy bizo
nyos idő a kirakás előkészüle
teihez. Ennek érdekében al
kalmazunk nyugdíjasokat, il
letve fiatalkorúakat is, hiszen 
az előjelentő szolgálatot el 
tudják vége7.ni. A központi 
fel- és elfuvarozó helyeinken, 
ahol már jelenleg Is MAV
AXÖV komplex brigádok mű
ködnek, tovább szélesítjük az 
együttműködést és még na
gyobb mértékben alkalmazzuk 
az anyagi ösztönzést. 

- úgy hisszük, van tenni
való - a kirakodásokat ille• 
tően - a saji\j portánkon Is. 
Az önkezelésú kocsik kiraká
sára gondolunk? 

- Valóban így 11an, hiszen 
csak ez év júniusában a Bu
dapesti "tp!tési Főnökség 44 
kocsit f'akott ki késetten, s a 
felmerült kocsióra 1293 volt. 
De megemlíthetném a pálya-

fenn tartási szakszolgálatot '11 
késetten kirakott kocsival, 
vagy az anyaggazdálkodási 
szakszolgálatot a 105 késetten 
kirakott kocsijával. 

Területi pótlé" 

;_ Gondoltak-e arra, hogy a 
munka jobbá tétele érdekében 
felülvizsgálják az eddigi 
anyagi ösztönzőket, hogy ezzel 
is segítsék a folyamatos és 
gyors munkát? 

- A végrehajtó szolgálat 
munkájának hatékonyabbá té
tele érdekében - felhasznál
va a bértömeggazdálkodás ad
ta lehetőségeket oly:111 
anyagi ösztönzöket alakítot
tunk ki, amelyek a csökkentett 
létszám mellett végzett inten
zívebb munkát többre értéke
lik és jobban díjazzák. Ezen
kívül egyes munkakörökben a 
nehéz szellemi és fizikai mun
kát megkövetelő budapesti pá
lyaudvarokon differenciáltan, 
úgynevezett ter'.iletpótlékot is 
fizetünk. Mindezeken az intéz
kedéseken kívül a feladataink 
sikeres végrehajtása érdeké
ben szükséges az igazgatóság 
szakszolgálataiJlak szoros ösz
szefogása, az építési- és szállí
tási munkák oly mérv4 ösz• 
s:rehangolása, hogy a forgalom 
ne szenvedjen hátrányt. 

- Mi nemcsak a tervek 
teljesítését tűztük ki célul, hi
sz.en a féléves előirányzatun
kat is teljesítettük, mégis az 
első félévben a 738 832 Igé
nyelt kocsiból 83 893 kocsit 
nem tudtunk időre kiállítani. 
Azt tekintjük eredményes 
munkának és azt a feladatot 
túztilk ki célul magunk elé, 
hogy a jelentkező &zállítá.si 
igényt teljes mértékben és 
időben kielégítjük. Ennek a 
feladatnak a végrehajtásába.Ti 
a szakszolgálatok, a vasutas 
dolgozók szoros összefogása 
mellett igényeljük száUítófele
ink segítőkészségét is, merl 
csak így, együtte& erővel, kö
zö& összefogással valósíthatjuk 
meg a gazdasági bizottság ha
tározatát - fejezte be nyilat.. 
kozatát Tóth János igazgató. 

Szerényi József 

25 éve szabad Magyarország· 

kiállítás Moszkvában 

t 

Alkotmányllnnepünk tiszteletére reprezentalfY ldállitás n,il& Moszkvában, 25 ffe aaball 
Magyarország cimmeL A klállltást Pock Jenó, a magyar fOJTadalml munkás-panszi kor
mány elnöke nyltot&a meg. A klállitást megte klntcite Kádár János, a Magyar Szodalisia 
Munkáspárt Központi Blzottaá&'á.n.ak első tltk ára is. Képünkön a kiállftás egy részlete lát-

llaló - . 

(MTI Foto - Mezó Sándor feh,éteZe} 

A szakszervezeti 
választások 
főbb elvei 

Mint arról előzi> sz:imunk
ban hírt adtunk, 1970. novem
ber 15-e és 1971. május 10-e 
között kerül sor a szakszerve
zeti választásokra. Cikkünk
ben a választással kapcsolatos 
legfontosabb elvekről s;i;ólunk. 

A szakszervezeti szerveket 
és vezető tisztségviselőket a 
szakszervezeti tagok, illetve 
azok küldöttei demokratiku
san választják meg, az alap
szabályban előírt kötöttségek 
figyelembevételével. 

Minden érvényes tagsággal 
rendelkező szaksz.ervezeti tag 
választhat és választható az 
alábbiak szerint: 

- egyéves tagaág utdn szak
szervezeti bizalminak é• 

bizalmi helyettesnek, 
- kétéves tagság után ilze• 

mi, hiTJatali, szak8zerve• 
zeti szervbe, 

- hároméves tagság •tán 
megyei, területi szervbe, 

- ötéves tagság után a 
szakszervezet központi 
vezet6ségébe é& a Szak• 

sze1'vezetek Országo& Ta
nácsába. 

A vezetőségválasztó tac
gyúlés, killdöttérlekezle', 
kongresszus akkor határo-

zatképes, ha a választás 
napján munkában levő 
szervezett dolgozók, Wet• 
ve a megválasztott küldöt
tek legalább kétharmada 

jelen van. 
Ha a vezetőségválantó !rte
kezlet nem határozatképes, H 
napon belül újat kell össze
hívni, amely a résztvev6k szá
mától függetlenül határozat
képes. 

A szakszervezeti szervek, 
tisztségviselők és küldöttek 
jelölését 3-15 főMl álló vá
lasztott jelölő bizottság végzi, 
amelyet alapszervezeU 
szinten - a vezetőségválasz
tás előtt legalább egy hónap
pal nyHt szavazati többséggel 
kell megválasztani. 

A jelölő bizottság saját tag
jai közül elnököt választ. 

A jelölő bizottság válasz
tása: 

·«.) Ameddig lehetséges, a 
tagság közvetlen t'éuvéte
léveZ ti>Tténjék ( össze11ont, 
vagy decentralizált taggyti• 
léseken, szak&zervezetl cso
portértekezleten). 

b.) Mindazoknál az ew 

ajánlása!, valamlnt a tar
s:íggal folytatott széles kö
rű besúlgetés - az adoU 
teriile& párl- és KISZ-szer• 1 
vezetelvel &élrténö konzul• 
iálá4 - al&P#n alakítsa : 
1d Javaslatát és azi a vá
lall'áás eló�-leaalább 11 
nappal kÖ78zeml&e fül• 

gessse ki. 

A jelöl6 bizottsági választó 
értekezleten kell jóváhagyni 
- a felső szakszervezeti szerv 
irányelvei alapján - az új ve
zetőség és a küldöttek létszá.; 
mát Is. Középszerveknél és a 
kongresszuson e jóváhagyásra 
a rendezvényt levezető elnök 
javaslata alapján kerül sor. 

A szakszervezeti szervek vá• 
lasztása a demokratizmus el• 
velnek betartásával, titkosan, 
Illetve meghatározott esetek"'. 
ben nyilt szavazással történik.: 

1.) Nynt szavazással választ
ják: 

- cs szaksze-rvezetf bizal• 
mit, a bizalmi helyette&t, (a 
vezető bizalmit és annak he
lyettesét} 

- a társada1ombizto�t4$1 
taMcsot. 

2.) Titkosan választják: 
gányunkon 624 vállalat ra.ko- i------------------------------------

területen lév6 üzemeknél, 
vállalatoknál, intézmé
nyeknél, ahol küldöttérte
kezletet tartanak, a válasz-

- az összes többi sza.kszer.; 
vezeti szervek tagjait, . vezet6 
tisztségviselőit és a killdötte
ket. A korábbiaktól eltérően 
személy szerint kell megvá
lasztani a miihe!yblzottság tit
kárait és a számvizsgáló bl� 
zottság elnökeit I& 

dik. Ezek a vállalatok az év 
első felében 283144 kocsit rak
tak be és ki késedelmesen és 
a 6 298 267 késett kocsióráért 
95 910 416 forint kocsiállás
pénzt fizettek. Hátráltatta 
munkánkat az is, hogy az első 
félévben a vállalatok által igé
•velt kocsikból - legtöbbször 
G kiál!ítáa után - 11 241 ko
l:sit mondtak le. Figyelembe 
véve azt, hogy igazgatóságunk 
állooiásaln naponta mintegy 
'l-5000 kocsi kerül kirakás
ra és csaknem ugyanannyi fel
Jlasználásra, nem közömbös, 
hogy a kocsik mozgása milyen 
litemben történik. Igen jelen
tős azoknak a vállalatoknak a 
száma, akik részére naponta 
több&záz kocsi érkezik és ahol 
a kirakások eddig nemcsak a 
IIZOmbatl és vasárnapi napo
kon, hanem az éjjeli órákban 
ts sz!inet.eltek. fgy történhetett 
meg az, hogy területünkön az 
ifi elsc5 felében 455 223 kira
Jcatlan ko�si volt. Ezért vára
llozással tekintünk a gazdasági 
bizottság határozatát követé: 
kölcsönös munka elé és 15szin
� reméljük, hogy az eddigi 
helnet lblyegesen változik 
maJd. 

- Hogy lattalc munkához, 
1111 az első és talán legfonto
•bb feladatuk? 

'-
- Első és legfonfosabli te

aidónknek azt tartjuk, hogy 

A felemelt kocsiállás pénz nyomában 

brigádja, Riportunk a 3. oldalon 
(Gergely József felvétele) 

tás · előtt a küldötteket 
össze kell li{vnl, akik saját 
soraikból megválasztják Cl 
Jelölő bizottságot. 

e.) A több terilleten, 
vagy telephelyen múköd6 
Ipari nagyvállalatok, intéz
mények &tb. killdöttértekez• 
leteí a vála.sztással em,ld6-
ben választják meg a jelöl6 
bizottságot ill. 

d.) A közép- és fe?s6 
szervek Jelöl6-, mandá
tum- és szavazatszedő bi
zottságait a · ter'itleti kitl
döttértekezletekffl, kong
resszusokon 11álasztják 
meg. 

e.) A különbqzó bizottsd
gok választásánál töt'eked• 
ni kell a"a, hogy azok 
összetétele megfelelően 
tilkf'özze az adott munka
hely dolgozóinak öuzetéte
lét. 

f.) A fels6 1zak$zeniezeti 
szervek bíztoritsák, hOflt/ a 
választott bizottságok elnö• 
kei • és tagjai megtsmerjél: 
feladataikat é, a fe!s6 
,zakszervezeti szerv véle• 
ményét a vezetőség eddigi 
munkájáról, valamint· az ti} 
vezetőség összetételbe vo
natkozó elvi célkitüzéseket. 

A jelijló blr.ottsác a llol
sczó kollektívák euilUea 

Megválasztottnak as a 
személy tektntendó, aki a 
szavazások során a szava
zatoknak legalább kéthar• 
madá& megkapta. Ameny
nyfben iöbb név szerepel 
a szavazólapon, a sorren• 

• di:lég dönt. 

A választó értekezletnek két 
napirendi pontja légyen: 

1.) Beszámoló a vezetó' szen, 
(bizalmi) munkájáról. A ,n,ám
vizsgá%6 bizottság Jelentése.. 
Határozati javaslat. 

Z.) A 11ezétő szervek (bizar
mi), a társadalombiztoritá&l 
tanács és a küldöttek megvá
lasztása. 

Az alapszervezeti választ!.; 
sokat lehetőség szerint 
mindenütt - munkaidőn kf• 
vül kell megtartani. 

Minden választást az Illeté
kes felsőbb szerv hagy !óva: 
Ahol a választás eltér a SZOT 
és a szakszervezet központi 
vez.etőségének választásokra 
vonatkozó határozatától, a fel• 
sóbb szerv új választást ren• 
del el 
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Széles körű ismeretterjesztést °\'
T 

áliozailan bizalommal 
A szocialista társadalom fel

építése csak sokoldal·ú művelt
aéggel, szilárd marxista-leni
tiista világnézettel, széles látó
k6tTel, fejlett 'Szakmai képzett.. 
léggel, a napi politikában nagy 
tájékozottsággal rendelkező 
dolgozókkal valósítható meg. 
A Világ dolgoival, a műszaki
-technikai fejlődéssel, a tudo
mányos felfedezésekkel csak 
az tud színvonalasan foglal
lkozni, aki állandóan képzi 
magát, folyamatos önm<lvelést 
végez. Ma már elképzelhetet
len, hogy valaki egyszer meg-

. szerzett tudásával - legyen az 
bármilyen magas szintű is -
egy életen át lépést tudjon 
tartani a fejlődéssel. 

Az Iskolán kívüli ismeret
szerzés, az önművelés e!]tlik 
lehetősége és színvonalas 
módja, a tudományos ismeret
terjesztésben való részvétel, 
amelyben mindenki megtalál
hatja érdeklődési körének, s 
a képzettségének megfelelő 
tonnát. 

A már tanultak újra való 
felfrissítése, az újabb tudomá
nyos eredményekkel való meg
ismerkedés, új művészeti 
irányzatok tanulmányozása le
hetővé teszi az emberi kultú
ra befogadását, végső soron 
pedig az egyre gyarapodó tu-

dás örömérzetével ajándékozza 
meg az embereket. 

A szakszervezeti bizottságok, 
művelődési intézmények fel
adata megteremteni a tudomá
nyos ismeretterjesztés anyagi 
és technikai feltételeit, elvé
gezni a tervezéssel és szerve
zéssel kapcsolatos teendőket. 

A tervezésnél figyelembe 
kell venni, hogy az a mun
kahely egész nevelési tevé
kenységébe beilleszkedjen. A 

tematikákat úgy állítsuk ösz
sze, hogy azok középpontjában 
a természettudományos, a mű
szer.ki, a szakmai, t•alamint a 

szocialista életformát és maga
tartást befolyásoló ismeretek 
terjesztése álljon. Az így el
készült tematikai javaslatokat 
közvéleménykutatásra el kell 
juttatni a dolgozókhoz. Ezzel 
segítséget nyújtunk a téma
választához, biztosítjuk az 
igényességet és terveink alap
ján tudjuk megvalósítani ne
velési célkitűzéseinket. A visz
szaérkezés után megismerjük 
a dolgozók igényeit, meg tud
juk állapítani melyek azok a 
tematikák, amelyek felkeltet
ték az érdeklődést. 

Az igények ismeretében hoz
zákezdhetünk a szervezéshez, 
amihez fel kell használnunk 
az agitáció és _propaganda kü-

Pontos tájékoztatás 
Helyesen, jól politizál Sze- Balatonkenesére 12, Bodrog

ged állomás szakszervezeti bi- olas?:iba 6, Zamárdiba 5, Ba
zottsága - erre gondolhat 'Latonszabadiba 3 szegedi vas
mindenki, aki elolvassa a pe- utas gyermekét Vitte nyaral
ronon levő faliújságot. Frisa ni a szakszervezet. 
adatok tájékoztatják a tagsá• Egy másik közlemény annak 
oot, illetve az érdeklődőket a 117 dolgozónak a nevét so
aTTól például, hogy a szak- rolja fel, akik az első félévben 
szervezeti bizottság mellett szétosztott ötvenezer forintból 
működő üdülési albizottság, részesültek különféle segély 
továbbá társadalombiztosítási címén. úgynevezett vállalati 
tanács segélyezési albizottsága szociális segély kifizetését SO 
legutóbb milyen munkát vég- esetben javasolta a segélyezési 
zett. Másképpen kifejezve: albizottság. Az igénylők több
kik, milyen címen, mennyi se- sége 300-500 forintot kapott, 
gélyt kaptak, ezenkívül kik de kitűnik a felsorolásból, 
azok a dolgozók, akik saját hogy vannak, akik - rászo
maguk, vagy gyermekeik .ré- rultságuktól függően - maga
szére üdülési beutalót kaptak. sabb összegű segélyben része
A pontos tájékoztatás hozzájá- sültek. így például két dolgo
rul az üzemi demokrácia, a .. zónak . 1000, egy dolgozónak 
nyílt, őszinte légkör feltételei� -2000 -...forintot folyósítottak..
nek megt,eremt.fuéhez, s választ A jogosulíság megállapításába 
ad arra a gyakran elhangzó, a hirdetmény szinte az egész 
általános kérdésre, hogy mit tagságot bevonja, hiszen sze
nyújt a szakszerveret a dolgo- mély szerint szinte min
zóknak. denki ismeri a segélyezet-

Szeged állomáson megtud- tek szociális körülményeit, s 
ható a szakszervezeti bizottság véleményt tudnak mondani 
faliújságjáról, hogy az utóbbi a segélyezési Üfl!/1!'ket intézök 
hónapokban húsz vasutas ka- - minden bizonnyal helyes 

pott üdülési beutalót különbö- - állásfoglalásáról. 

zó helyekre s vannaik közöttük S_zülés! segélyt 18, temetke-
. • . zés1 segelyt 3 szegedi dolgozó olyan<;>k is (Ki� Ilona és Tóth kapott, ezenkívül 16 dolgozót I. LaJos), akik augusztusban részesítettek 300-tól 1500 foegy hétre Bécsbe utazhattak a rint összegig terjedő szak

SZOT üdülőhajójával. Olvas- szervezeti szociális segélyben. 
ható továbbá név szerint, hogy .... áos .... 

�LETMENT�S 

KISTERENYE ALL0MAS0N 

1970. augusztuus 3-án a 
334-es számú személyszállító 
vonat Kisterenye állomáson a 
második vágányra járt be. Egy 
idősebb nő, akinek figyelmét 
a harmadik vágányon álló, 
Budapest felé tartó személy
vonat kötötte le, belépett a 
behaladó vonat elé. Gyö-re Ká
'/Oly fóíntézö, aki ügyeletes 
nolgálatot teljesített, egyetlen 
pillanat alatt, saját testi épsé
gét is veszélyeztetve, kirántot
ta az idősebb asszonyt a vonat 
elöl- Györe Károlyt dicséret 
illeti. 

Szücs Ferenc, 
Hatvan 

�BERS�G, EMBERS�G 

Szolnok állomás után a Tisza 
híd előtt gyors fékkel állt 
meg - augusztus 12-én - a 
6608-as számú Bukarestbe tar-
tó Orient-expressz. A moz-
donyvezető Kovács Gyö-rgy 
(Hámán Kató vont. főn.) a 
töltésoldalban egy eszméletlen 
embert látott feküdni. A vo
natvezetö Stadler Béla segítsé
gével a sérült embert beemel
ték a szolgálati kocsiba, s a 

sérültet Szajol állomásig tJit
ték el, ahol a forgalmi szol.gá
lattevö a menőt hívta. Kovács 
György mozdonyvezető a fi
gyelmességével és emberségé
vel talán egy ember életét 
mentette meg. 

Pacz JÓ7.Sef CurtiOi 

Cél : az átfutási idó csökkentése 

A?. árvíz következtében 
megnövekedett szállítási fel
adat.ok a debreceni járműjaví• 
tó dolgozóit is nehéz felada
tok elé állítják• A t.ennivaló
kat az üzem műszaki és tár
sadalmi szerveinek vezetői a 
dolgozókkal termelési tanács
kozásokon, aktíva- és brigád
értekezleteken beszélték meg. 
Az eredmények már az első 
félévben jelentkeztek. Különö
sen a javításba beérkezett gőz
mozdonyok és teherkocsik át
futás! idejének csökkenté�é
ben értek el jó eredményeket. 
A gőzmozdony fővizsga, 35 na
pos tervezett átfutási idejével 
sz.em.ben 32,07, a gőzmozdony 
főjavítás 34 napos tervez.ett 

átfutási idejével szemben 32,74 
a teherkocsi fővizsga 15 napos 
tervezett átfutási idejével 
szemben 12,89, a tartályko-
csik 14 ·napos tervezett átfutá
si idejével szemben 11,11 nap
ra teljesítették az átfutási időt. 
Ez azt jelenti, hogy a dol.go
zók jó munkája nyomán a ko
csik és mozdonyok két-három 
nappal előbb kerültek ki a 

forgalomba. 
Az év hátralevő részében az 

átfutási idő további csökken
tését tűzték ki célul. hiszen az 
őszi csúcsforgalom idején még 
több jó állapotban levő kocsi
ra és mozdonyra lesz szülcsé
ge a MAV-nak. 

Voloslnovszki János 

lönböző módszereit és formá
it. Leghatásosabb a személyek
hez szóló szóbeli agitáció, de 
ez egyben a legtöbb idöt és 
energiát követeli. Jól megszer
vezett. nagy létszámú aktíva
hálózattal ez is megvalósítha
tó. Az írásos agitáció eredmé
nyessége csak akkor várható, 
ha az anyagot sok példányban 
tudjuk elkészíteni és el tud
juk juttatni a dolgozók töme
geihez. E két fontos lehető
séget kell elsősorban alkal
mazni, majd ennek kiegészíté
sére alátámasztására használ
juk a többi formát (p!ldt, fa
liújság, hangos híradó stb.) A 
szervezésnél vegyük igénybe 
'azoknak a dolgozóknak a se
gítségét, akik visszajuttatott 
tematikai javaslatokkal kife
jezték szándékukat az előadá
sokon való részvételre. A jó 
�zervezö munka, a hatásos agi
táció és propaganda. a meg„ 
győzö érvek felsora"oztatása 
feltétlenül hozzájárul a sike
res ismeretterjesztő munka 
megindításához. 

A tervezés és szervezés után 
a következő feladat a' TIT-tel 
való szerződéskötés. Ennek le
bonyolításáról külön nem szó
lunk, hisz erre nézve minderi 
TIT-szervezet részletes útmu
tatással szolgál. 

Miskolc-Tiszai pályaudva
ron a személy- és áruforgalom 
zavartalan lebonyolítása je
lentős feladatot hárít min
den vasutas dolgozóra. Ezt a 
felelősségteljes munkát az el
telt évek során kitúnóen ol
dották meg a miskolci vasuta
sok. A gazdasági munkasike
rekhez természetesen a moz
galmi szervek is ;elentfüen 
hozzájárultak. A munkakörül
mények állandó javítása, a jó 
munkahelyi légkör kialakítá
sa, a mindennapos érdekvé
delem a szakszervezeti bizott
ság és a fáradhatatlan aktíva
hálózat áldozatos munkáját is 
fémjelzi. 

A bizalmiak 

Jól dolgoznak 

A Tiszai pályaudvaron a dol
gozók 99,5 sz:\.zaléka szakszer
vezeti tag. A nagy létszámú 
szervezett dolgozók kéréseit, 
problémáit 174 bizalmi tolmá
csolja a műhelybizottságok, il
letve a szakszervezeti bizott
ságnak és az illetékes 
gazdasági partnereknek. A 
dolgozók részéról meg-
nyilvánuló bizalomra és 
megbecsülésre mi sem jel
lemzőbb, mint az, hogy a 
bizalmiak mintegy 50 százalé
ka 15-20 éve Iá tja el felelős
ségteljes megbizatását. 

A szakszervezeti bizottság 

szocialista brigád működik és 
8 olyan politikai iskolát tar
tanak nyilván, amely kizáró
lag csak nőkből áll. Mindezek
ből kitűnik, hogy a gazdasági 
és mozgalmi munkából e fon
tos vasúti gócponton a női 
dolgozók jelentős részt vál
lalnak. A szakszervezeti tevé
kenységet nagymértékben se
gítik a női bizalmiak is. 

Az emberekkel 

foglalkozni kell! 

Gaganetz Aurélné hosszú 
évek óta foglalkozik az 
állomási dolgozók illet-
mény, táppénz, intézmé-
nyes és rendkívüli se-
gélyek kifizetésével. A közel 
húszéves társadalmi tevékeny
ségével kapcsolatban a követ
kezőket mondta : 

- A bizalmi munka fontos 
feltétele, hogy az ember azo
nosuljon a csoporttagokkal, él
je bele magát helyzetükbe. A 
legapróbb emberi prol>lémá
kat sem szabad 1ebecM.ilni. Tu
domásul kel! uenni, hogy az 

általános kérdéseknél jóval 
intenzívebben foglalkoztatja a.z 
embereket a saját és közvet
len környezetének gondja, ba
ja. Fontos segítője a bizalmi
nak a jó emberismeret. Az 
emberekkel való foglalkozást 
nem lehet sematizálni. Minden 
ember más egyéniség. 

- Ami szakszervezeti mun� 
kámat illeti, nagy segítség az, 
hogy a műhelybizottság titká
rával naponta tudok beszél
ni - folytatta. - Előfordul 
azonban, hogy sürgős P.Setek
ben közvetlenül a szakszerve
zeti bizottságot keresem fel. 
A bizalmi értekezleten kapott 
instrukciókat a legrövidebb 
úton eljuttatom a csoportta
gokhoz. Legfontosabbnak tar
tom a tagokkal való állandó, 
személyes kapcsolatot. A bi
zalmi jog és hatáskör gyakor
lására a lehetőségeket a gaz.. 
dasági és szakszervezet\ ve
zetőség biztosítja. Növeli ön
bizalmukat, hogy uéleményün
ket, javaslatainkat kéri1:. 
igénylik a vezetök. A lef'lmesz.
szebbmenó önálláság pedig 
még lelkiismeretesebb mun
kára késztet. 

A beszélgetés után az el
múlt b\zalmiválasztások jegy
zőkönyveiben lapozgatunk. 
Gaganetz Aurélné munkájával 
kapcsolatban azt jegyezték fel: 
„A tagság Gaganetz Aurélné 
munkájával elégedett. Bizal
mi csoportját jól összefogja és 
mindig tájékoztatja a társa
dalmi és egyéb eseményekről. 
Kérik a csoport tagjai, hogy 
továbbra is legyen a bizalmi
juk és ezután is olyan lelki
Ismeretesen végezze munkáját, 
mint eddlg". 

Sz. Tóth András 

A jó szervezéssel azonban 
nem fejeződhet be az ismeret
terjesztéssel való foglalkozás. 
A szakszert>ezeti bizottságok 
alapvető feladata ellenőrizni 
az előadásokat, segíteni a 
hallgatókat és az elöadókat 
egész é1,en át figyelemmel ki� 
'SéTni a m1mkát. A szerződés 
alapján meginduló előadások 
előadássorozatok, munkásaka� 
démiák sikere a jó előadókon 
múlik. Az ezzel kapcsolatos 
észrevételeket, kifogásokat 
azonnal jelezni kell a TIT-nek, 
hogy az megfelelően intézked
hessen. De fontO'S fel!tdat a 
kulturált körülmények bizto
sítása, mert ez vonzó hatást 
gyakorol a hallgatókra, míg 
a kultúrálatlan körülmények 
fűtetlen, hideg helyiség elri� 
asztja azokat. Időben kell 
gondoskodni a megfelelő szem
léltető eszközökről. 

álláspontja, hogy csak munka- .-------------------------helyváltoztatás, hosszabb be-

Sokrétű tehát a munka, 
mit el Jkel1 végezni, de a dol

gozók megelégedettsége, mű
veltségüknek gyarapítása min
den e tevékenységgel foglal
kozó aktívának örömére szol
gál majd. 

Tóbiás Béla 

tegség, vagy nyugdíjazás ese
tén változzon a bizalmi sZ<>
mélye. A le�ritkább eset, hogy 
rossz munkája miatt nem vá
lasztanak újjá bizalmit. 

A !közelgő választások elő
készületi munkái már javában 
folynak. A legfontosabb, leg
döntőbb a káderek gondos ki
választása. A szakszervezeti 
bizottság vezetőinek vélemé
nye szerint a bizalmiak össze
tételében nagyobb mérvű sze
mélyi változások nem várha
tók. A bizalmiak az elmúlt 
1.'á.lasztás óta is derekas mun
kát 'Oégeztek,s legtöbbjük to
vábbra is bírja a csoportta
gok bizalmát, nagy néP'Szeri/... 
ségnek örvendenek, tekinté
lyük elismert. 

A biz:almiak kö7JÖ1:t 37 a ,nö. 
Nagyobb részükhöz csak nők
ből álló bizalmi csoport tar
tozik, de vannak közöttük 
olyanok. akik vegyes csoportot 
vezetnek. Az állomáson 15 női 

, 

Uj szocüílis épületek' 
Aagusdus 27-én Rödönyi Károly miniszterhelyettes, a MAV ve
zérigazgatója és Szabó Antal, a vasutasszakszervezet főtltká• 
ra vezérigazgatói elismerést nyújtott át az első félévben ered
ményesen dolgozó dtmakeszi já.rmújavító üzem dolgozóinak. 
Ebből az alkalomból a.diák át rendeltclésének az 1500 adagos 
új üzemi konyhát és éttermet, valamint a 900 férőhelyes öltö
zőt-mosdót és egy 1400 négyzetméter alapterületű raktári. 

Képeinken az öltöző, illetve az étterem látható 
(Szönyi Lajos felvétel.ei) 

Vasutasok virágkocsija 
a debreceni karneválon 

Debrenecnben, az augusztus 
20-án megtartott V. országos 
virágkarneválon, negyven ha
zai és külföldi kom!)<YZ.Íció kö
zött, felvonult a vasutasok vi
rágkocsija is. A több mint 
százezres közönség gyakran 
felhangzó vastapsa - az állo
mástól a Vö-röshadsereg útján 
át, végig a nagyerdei stadio
nig - azt bizonyította, hogy 
tetszett az ötlet, mely a kom. 
pozíciót létrehozta. 

Valóságos költemény 

Harmincezer szál különböző 
virágot használtak fel a deb
receni MAV-kertészet dolgozói 
ahhoz, hogy a helyi szertárfó
nökség egyik tehergépkocsijá
nak alvázára - Píránszky

• Gyula igazgatósági kertész
mérnök tervei .szerint - 24 
órás, megszakítás nélküli mun
kával megteremtsék a pompás 
virágkölteményt. Azért persze, 
hogy minden jól, idejében si
rekültiön, segített az „építés
ben" az Igazgatósági KISZ
szervezet harminc fiatalja is. 

A kompozíció az európai 
vasutaknak azt a közös igye
kezetét szimbolizálta, amely az 
utazóközönség igényeinek ma. 
xtmális kielégítésére irányul. 
A kocsi oldalait 14 ország vi
rágból készített nemzeti zász
lója díszítette, s minden zász
ló közepén az illetö ország ál-
lamvasútjának monogramját 
olvashattuk: MAV, PKP, 
CCCP, CSD, SNCF, ŐBB, JZ 
és !gy tovább. Erről a „talpa
zatról" emelkedett ki a hiva
talos menetrendkönyv szintén 
virágO'kiból készített, hatalmas, 
élethű mása. (A hátsó borító 
oldalon például rajzos rek
láms2lÖveg - .,menetjegyemet 
AB-biztosítással kértem" fel
írással -, amelyért akár kü
lön hirdetési díjat vagy a ker
tészeknek jutalmat ajánlhatna 
fel az Allami Biztosító.) A me
netrend mellett két karosjelző 
makettje mutatta a „szabad 
utat", s a Virágkocsi kormá
nyánál csinos egyenruhában, 
fején v&ös sapkával egy for
galmi swlgálattevő ült. 

Nehéz munka volt 

- Csordás Gyula vagyok, a 
MAV szertárfőnökség gépko
csivezetője - mutatkozott be 
a délelőtti felvonulás után kis
sé fáradtan a „forgalmista", 
mert bizony, a nagy hőségben 
S2JOkatlan és nem könnyű fel
adat volt lépésben, órákon át 
vezetni a járművet, ügyelve 
közben a rendezőség utasítá
saira, a közönségre és a többi 
yirágkocsira, 

Tóth József, a debreceni 
MAV-kertészet vezetöje szin
tén nehéz napokat élt át a 
karneválig, Mire a stadionban 
elérkezett az ünnepélyes ered
ményhirdetés - azt meg sem 
várva - hazaszaladt a lakásá.. 
ra, hogy 2-3 órát aludhasson. 
Egyszerúen nem bírta tovább, 
hiszen akkor már több mint 
30 órája egyhuzamban talpon 
volt, mivel éjjel-nappal tar
tott az izgalmas készülődés. 
Délután azonban ismét a· ko
csinál találtuk, mert közele
dett az esti, tűzijátékos felvo
nulás ideje-

- Mit szól az eredményhez'? 
- kérdeztük. 

Céljukat elérték 

- Nagyon erős volt a me
zőny. Jóelóre tudtuk, hogy 
nem kerülünk az első tíz he
lyezett közé. De azt a célunkat 
elértük, hogy mi, vasutasok is 
hozzáját'Uljunk az immár ha
g_vományos virágkarnevál si� 
keréhez. Ez a cél vezette ker
tészetünk dolgozóit akkor !s, 
amikor most. az idei karne. 
válra közreműködtek a Ma
gyar Autóklub szintén ötletes, 
látványos kompozíciójának 
létrehozásában, kocsijaik fel
díszítésében, amelyek ugyan
csak nagy sikert arattak a kö
zönség körében. Ezenkívül 
természetesen nevezésre köte
lezett bennünket az a tény is, 
hogy tavaly, virágból készített 
l919-es páncéli>onatunkkal, el• 
nyertük a zsűri eszmei díját. 

Reméljük, a MÁV vlrágko• 
csiját, úiabb, ötletes kompozí
cióját jövőre Is ott láthatjuk 
majd a karneválon. 

(ková.es) 

JANOS BACSI 

B0CS0JA 

Sebestyén János Jászbe
rény állomás váltóőre 43 évi 
szolgálat után nyugalomba 
vonult. Az alkotmány ünnepé
re Virradóra - augusztus 20• 
án - dolgozott utoljára. Ne
héz szívvel búcsúzott munka
társaitól és az állomástól, ahol 
43 évig szolgált. Sebestyén Jd
nos bácsit a fegyelmezett vá!
tóőrt, és a jó dolgozót minde� 
ki szerette. s ezért utolsó szol• 
gálatának reggelén mun�atár-

S!li szeretettel köszöntötték, 
majd zenével kísérték haza 
mindenki barátját, az öreg vál
tóört. 

Sz. P, 
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A felen1elt kocsiá,lláspénz 
nyo111ában 

Az együllműlcödés 

mindkét lél érdeke 

.iuuw.a.oan az AKÖV da.ruja 
(A -szerző felvétele) 

vaslemezelket emel !ki a daru. 
A XVI-on sűrű verejtékezés 
közben nyersvasat dobálnak ki 
a Köszörúgyár emberei. Amott 
egy Kz kocsiból deszkát rak
nak ki egy háromtonnás TE
FU-kocstba. 

Ki ellenőrzi 
a számadásokat? 

Az irodáiban a költségjegy
zék számlák viszont arról ta
núskodna!k, hogy az „ébresz
tő" nem minden vállalatnál 
szólt kellő hangerövel. A Fer
,-ochemia számláján egy 40 

órás m.eg,késett kirakodás 
miatt 2176' Ft terhelés áll. A 
Budal.a.kk Festékgyá,- 48 óra 
késésért 2976 forintot és a 
FVSZÉRT, meri 3 kocsit 112 
á1'a késéssel rakott ki 5728 fo• 
,-intot fizet. 

SOK SZO ESIK MOSTA
NABAN a gazdasági bizottság 
határozatának végrehajtásá
ról. Közben joggal illeti di
cséret azokat a vállalatokat, 
melyek a saját területükön 
mindent elkövetnek a rakodá
sok gyorsításáért. De még in
kább rászolgálnak az elisme
résre azok a vállalatok, ame
lyek a GB-határozat megjele
nése előtt is mindig szem előtt 
tartották a vasút, a népgazda
ság érdekeit - ami végered
ményben saját érdekük is -, 
és késedelem nélkül ürítették 
ki a ,-észükre érkezett vago
noka. 

- Ilyen vállalat nálunk a 
konzervgyár mondotta 
Francsics József, Szigetvár ál
lomásfönöke. - A gyár veze
tősége, valamint rakodó bri
gádjai már két évvel ezelőtt 
a lehető legszorosabb kapcso
latra léptek a vasutasokkal, 
miután a konzervgyár szám
láját mintegy másfél millió 
forintos kocsiálláspénz ter
helte. 1968-ban például csak 
a D-rakodólapok késedelmes 

amikor még le sem telt a 24 
órában megállapított kirakási 
idő -. a kocsik nemcsak ki
ürültek, de többségüket meg 
is rakta készáruval, külföldre 
- a Szovjetunióba és az NDK
ba - irányított konzervekkel 
a szigetvári gyár. Az irány
vonatok előnye még az is, 
hogy a 40-50 kocsiból álló 
szerelvényben nincs annyi 
üvegtörés, mint korábban egy
egy, útközben megtolato t, a 
rendezö pályaudvarokon ide
oda sorozott kocsiban volt. 
Érthető, hogy az utóbbi idő
ben egyetlen eseben sem kel
lett törési jegyzőkönyvet fel
vennünk. 

- Mi kizárólag a vasuta
soknak köszönhetjük - újsá
golta a szigetvári konzervgyár 
egyik vezetője -, hogy vissza 
tudtuk szerezni Bács-Kiskun 
megyei termeltetési körzetünk 
nyersanyagkészletét. A nagy 
távolság miatt a gépkocsin fu
varozott paradicsom korábban 
csaknem hasznavehetetlenné 
vált. A vasúttól féltünk, hogy 
nem lesz elég gyors a szállí-

tás, ezért egy ideig nem is 
mertünk Bács megyéböl 
nyersanyagot beszerezni. Az· 
után a jó kapcsolat Tévén a 
Pf'Obléma megoldódott: a vas•. 
utasok gyorsan, késedelem 
nélkül szállítják gyárunknak 
nagyobb távolságról is a f� 
gyümölcs- és zöldségféléket. 

A GYÁR &s A VASÚT 
KAPCSOLATÁNAK újatA> 
eredménye az a kísérlet, mely 
a napokban kezdődött meg az 
újfajta szovjet D-lapok széles 
körű hazai alkalmazása ér
dekében. Az új rakodólapok 
legfőbb előnye, hogy a vasúti 
kocsiba beálló villástargonca 
biztonságosan és gyorsan moz
gathatja a kényes, törékeny 
árukat, s ez is segíti megoldani 
a gyári munkaerögondokat. 

Szigetvár állomás és a helyi 
konzervgyár dolgozóinak szo-. 
ros együttműködése követendő 
példa lehet más vállalatok 
számára is. Az ilyen kapcso
latnak mind a vasút, mind a, 
fuvaroztató hasznát látja. 

(k) 

• :Budapest-Angyalföld állo.; 
rnásfőnökhelyettesét, Somogyi 
István fóint.ézőt, !kezében ko
csifelírókönyvvel és krétával 
a vágányok között taláiltuk. A 
3186-os, Ferencvárosból érke
lllÓ vonat kocsijait írja. 

mint az utóbbi napokban, ak
ko-r bizony még ez is előfor
dulhat. Sajnos nálunk is van
nak hibák, - és a vonatot mu
tatja, amelyikkel éppen dol
gozik. A 75 kocsiit 10 részre 
kell szétsorozni. Nem is ez a 

- Mentségfrkre szolgáljon, 
hogy a mulasztásokat a szank
ció életbelépésének első és 
második napján követték el. 
Azóta már biztosan felébred
tek! - jegyzi meg Pirtyálk Já
nos raktártisztviselő. 

visszaszolgáltatásáért csaknem _________________________ __, 
600 ezer forintot fizetett a 

- ,,Magad uraim, ha szol-
gád nincs!" _ jegyzi meg de- baj, hanem az, hogy 3 helyen, 

rosen. Igyelkeznünk kell, ne- 7 olyan kocsi van, amelyek

hogy megforduljon a helyzet nek Rákosrendezőre !kellett 
és a vállalatok ra!kodóbrigád- volna eljutniuk. Ilyen fe
t,rl várjanak a kocsiJkra. De rencvárosi selejt nem nagyon 
ha ilyen tempóban ,-akodnak, segíti a mi munkánkat. 

Közben megérkezett Rá
kosrende:zóról a 3370-es újal>b 
60 kocsival. A IV. vágányon 
indulás előtt áll egy 150 ten
gelyes ferencvárosi táskásvo

konzervgyár a MÁV-nak. Most 
viszont arra kell ügyelnünk, 
nehogy mi tarozzunk a gyár
nak. 

Munkaszüneti napokon is rakodnak 

nat. A külsős forgalmi szolgá- A MÚLT 11:VI KEDVEZO 
lattevö !könyvvel a kezében EREDMÉNYEK UTÁN - ez 
írja a vonatot, majd össze- év elején a két fél képviselői 
rakja a számadásokat, kiszá- az együttműködés további le
mítja a terhelést és fékszáza- hetóségeit tárták fel. lgy vált 

Mi a véleménye egyéb
kiént a Gazdasági Bizottság 
határozatáról - tettülk fel a 
kérdést? 

- Nagyon időszerű volt a 
,rállalaitok megrendszabályo
zása. A szolkványos, régi, ala
csony álláspénzeket játszva fi
zették. Sz.ombaton és vasár
nap csak a legri1/káhb esetek
ben rakódtak. Itt ácsorogtak 
a kocsik péntektől hétfőig, de 
sokszor még !keddig is. Az 
ácsorgó kocsik miatt romlott 
a kocsiforduló é:; 'lmilyen mé1'
tékben 1'omlott, úgy kapták 
késve a váUaktok a ,-a.kodáshoz 
szükséges kocsikat. Augusz
tus 15-tól már zsel>be vág a 

az iparvágányokat kisrolgálni. lékot, mindent elvégez, ami a lehetővé, hogy a konzervgyár 
vonatvezetó munkája lenne, évi 20 mi!!ió darabos üveg-

Közben a hos.szú á!llomás sőt felhelyezi a �6,.;elzőt is. 
d · - · értünk' Már -, szükségletét - a befőttes üve-uruu veg1:,re . Amikor ez is rendben van, az 
messziről hallatszdk, sőt lát- eljegyzé'kelt számadásokat be- geket - i1'ányvonatokkal fu-

szik a karcsú daruk munkája. teszi a táskába és azt átadja a varozzuk Orosházáról, 

Itt éjjel-nappal rakodnak. Az mozdonyvezetőnek, aki a vo- üveggyárból Szigetvár,-a, 
állomáshoz tartozó, illetve az natvezetö szerepét is betölti. üveg addig egész évben, 
itt rakodó és itt átvevő 150 Nagyszerű dolog! Haladni ponta 4-5 vagononként érke-
vállalat egy-egy rakodóbri- kell a korral. Egyet azonban 

I 

zett. 
gádja a nap minden szakában nem értek és ezt mindezidáig - Tegnap például augusz
jelen va111. Az is sokat mond nem is tu�ta � s� m1;g- tus 24-én 17 órakor '1s egy 40 
Angyalföld forgalmáról, hogy magyar�zm: lki észrevE;tel� a kocsiból álló üvegvonatot 'l• 
az AK.OV 114 vállalattal számadasok, vagy számadas- , . 

a 

• , . van mellékletek hiányát, ha ilyen líottunk be a gyán iparvá-
szerződeses viszonyban. . . löadód'k gányra - mondotta az állo-

A alasi„ gá 6 
meg,.s e 1 • 

„H vá nyon áll A mozdonyvezet6 vagy a másfőnök. - Ez ..a ,vonat . .csak 
lrocsi!k mellett autéi.k soraikóz-• táska? -. 

' 
az elöző éjszaka indult el 

na:k. Egy Sy !kocsiból nehéz Gergely J6zset Orosházáról, most pedig 

dolog. A forint rá!kényszeríti ,---------------------------------------
a vállalatokat ta.lálékonyság-
ra, keresik a tempósabb ra
kodások módját. Ugyanis el-
1entétben a korá!bbi bagatell 
kocsiálláspénzzel 24 óra után 
- ha nem rakták ki a kocsit 
- óránlként 100 Ft és 48 óra 
után pedig 200 forintot !kell 
fizetni a vállala,tna,k, 

Jól mutatkoztak be egyéb
ként az első szombaton és va
sárnap az újonnan szervezett 
rakodóbrigádok: a Csavargyár 
7, a Chinoin - másfél óra 
alatt - 4, és a Hajó és Daru
gyár emberei pedig 8 kocsit 
raktak ki. Csak vasárnap 55 
kocsi ürült ki és került vissza 
a „körforgásba", a forgalom
ba. Ez rekord. Ilyen évek óta 
nem volt Angyalföldön. Az 
AKOV is jól ér:ziékeli az új 
rendeletet. A premieren 
vasárnap - 16 gépkocsival 
fuvaroz.ott. 

- Az új rendelettel függ 
össze az is - mondja ismét 
Somogyi István-, hogy a vál
lala.tok fogadják a ikocsikat. 
Korálbban hiába értesítettük, 
vagy hiába fuvarozta volna 
el az AK.OV az árut, a válla
lat nem fogadta azt, mert 
szombattól hétfőig ünnepelt. 
Most, szó nélkül kinyitják a 
kapukat. 

Kezdödilc ci tolatás 
Tanyi János fiaital tolatás

vezető lép elénk és jelenti, 
hogy a tartalékmozdony rá
állt a kocsisor végére. Alig
hogy kimondja már, mozdul 
is a hosszú kocsisor, amely
nek a végére aztán ő is fel
kapaszkodik. 

Tolatás kezdódik: a rako
dó XV. és XVI. vágányokról 
húzzák ki a kiürült üres kocsi
kat és helyettük rakottakat 
állítanak be. A másik tarta
lékmozdon7 a vizai elegyen 
áll. Csak engedélyre vá1' és 
indul is, hogy kiszolgálja An
gyalföld fiók állomását, az ál
lomáshoz tartozó távoli Duna
parli iparvágányokat és 1'ako
dókat. Naponta négyszer „rán
dul ki" a szomszédba a tarta
lék. Nem ikönnyú dolog !két 
emberrel, 50-60 kocsival a 
�rgalmas „Dagály sorompót" 
kezelni, váltókat állítani és 

Vagonokat kér a najóskap_itány 
A rijekai kikötőben hor; 

gonyzó Hungária tengerjáró 
hajó parancsnoka, Süvege& 
László, nem titkolja türelmet
lenségét. 

- Túlságosan lassú a niko
dás - panaszolja. - Rendes 
körülmények között ezerkét
száz tonna a napi 1'akodási ka· 
pacitásunk. Ezzel szemben hét
száz tonnánál több cementet 
még egyetlen 11apon sem si
kereit átrakni ha.j6nkról a 
vasúti kocsikba. Egyszerűen 
azért, mert kevés II vagon. Né
h11 napokat, fél napokat vá
runk, míg betolnak egy-egy 
MÁV-kocsit a kikötő vágányá
ra. 

Száz irányvonat 

A 6200 tonnás tengeri jár
műnek pedig sietős a dolga. 
Az észak-afrikai Alexandriából 
100 OOO tonna egyiptomi ce
mentet kell Rijekán át Ma

gya,-országra szállítani, hogy ne 
hiányozzon ez a nagyon fontos 
építőanyag. A szállítási prog
ram lebonyolításában több 
magyar Duna-tengerjáró i� 
részt vesz, fgy például az 1250 
tonnás Tihany és az 1650 ton
nás Tata, melyek egy-két na
pon belül szintén befutnak ide, 
a rijekai kikötöbe. A Hungá
ria azonban egymaga hoz egy
szerre annyi cementet, mint 
három-négy kisebb „testvére", 
A hajó raktáraiban ez alka
lommal pontosan 5850 tonna 
zsákolt cement utazott keresz
tül a Földközi és az Adriai 
tengerengeren, de legközelebb 
- mint a parancsnok magya
rázza - 5900 tonna súlyú lesz 
a rakomány. Vagyis: annyival 
több, mint amennyivel keve
sebb a hajó Diesel-motorjai
nak tarlalék flzemanyaga. 

A százezer tonna cement át-

szállításához, iltetve az Adriai 
tengerről hazánkba való szál
lításához legalább 5-{l ezer 
vasúti kocsi szükséges. Ebből 
pedig száz - egyenként száz. 
tengelyes - jól megrakott 
irányvonatot lehetne képezni, 
ha a Jugoszlávián átvezető 
hegyi pályákon ekkora - 1500 
tonnánál is nehezebb - sze
rel.vények közlekedhetnének. 
Erről persze nem lehet szó, 
csak a feladat nagyságát érzé
keltettük ezzel a gondolattal. 
A Hungária első cementszál
lítmányának továbbításához is 
éppen 300 vasúti kocsit kellett 
biztosítanL Nem könnyű tehát 
a lecke, amit a jugoszláv vas
utasoknak Rijekában, majd 
pedig Rijekától Zágrábon át 
a magyar határállomásig meg 
kell oldani. Igaz persze az is, 
hogy a kikötő évi teherfor
galmát millió tonnákban mé
rik, s ehhez ·képest elenyésző 
mennyiség a mi szárezer tonna 
egyiptomi cementünk. 

- Ha hazaérkeznek Buda
pestre - mondta kikötői láto
gatásunkkor a Hungária kapi
tánya -, mégis tegyék fel a 
kérdést a magyar vasutasok
nak: nem tudnának-e még szo
,-osabb együttműködéssel lehe
tőséget te,-emteni ahhoz, hogy 
az egyik legnagyobb tenger
;á,-ó hajónk ne vesztege,ljen a 
szokásosnál hosszaabb ideig a 
kikötőben vagonhiány miatt. 

Elsőbbség 

Alexandriában .•• 

A türelmetlenséget a kapi
tány azzal indokolta, hogy a 
Rijekába július 18-án befutott 
hajó csak augusztus első nap
jaiban üriilt ki teljesen, tehát 
töb:, mint egy héttel lépte túl 
a te,-r,ezett 1'akodási időt. 
Ugyanakkor otthon az árvíz 
következtében előállt rendkí-

vüli helyze!iben minét elóbb, 
egyre több építőanyagra, ce
mentre van szükség, nem is 
beszélve most arról az anyagi 
veszteségröl, amely a hajó fö
lösleges tartózkodása miatt ér 
bennünket. A Hungária pa
rancsnoka és első tisztje -
Gachályi Balázs - azt is el
mondta, hogy az Egyesült 
Arab Köztársaság illetékes 
szervei minden tőlük telhető 
segítséget megadnak ahhoz, 
hogy a rendelkezésünkre bo
csátott építőanyag minél gyor
sabban hajóra kerüljön és el
ju.sson Magyarországra. 

Nos, a hajó kapltányruiak 
kérését tolmácsoltuk, azzal a 
meggyőződéssel, hogy a ma
gyar és a jugoszláv vasutasok 
baráti eglJÜttmúködésében még 
sok lehetőség 1'ejlik a vago
nok gyorsabb, zökkenmnente
sebb biztosítását illetően. Ezt 
a meggyőződésünket erősítet
ték a fiumei vasutasokkal foly
tatott beszélgetéseink és az 
ütban hazafelé srerzett ked
vező iapasztalataink. 

Ne várjanak sokáig 

a hajók 

A szó és a tett egységének 
bizonyságát láttuk például ab
ban is, hogy Rijeka és Zág
ráb között több állomáson 
találkoztunk olyan, villamoo 
vontatású „G-srerelvénnyel", 
melyek a már kiürült, fedett 
MÁV-, PKP-, CSD, illetve 
OPW-vagonokat továbbították 
a kikötőváros felé. 

S az egyik ilyen szerelvényre 
várakozó Adriatica-exp,-essz 
utasait így nyugtatta meg a 
jugoszláv kalauz: 

- Kicsit várni kell nekil-nk, 
hogy ne várjanak sokat a ha
i6k ... 

Kovács József 

Fel a vatták a „libe/őtn 

Augusztus 19-én a Fővárosi Tanács vb elnökhelyettese, Bar� 
tos Isl.ván ünnepélyesen adt.a át rendeltetésének Budapest új 

érdekességét, a „Libegőt", Az új közlekedési eszköz a Zug
ligeti úti villamos-végállomást köti össze a János-heggyel. Az 
ünnepségen megjeletú dr. Csanádi György közlekedés- és 

postaügyi miniszter is 

A zugllgeü Völgy-állomáe 
(MTI Foto - Bam István felcitelef) 
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J'álasz a MÁV 1969170. évi kollektív szerződését 
módosító· .lü//elék vitájában elhan/zott javaslatokra 
K.bDi'.S: A Kollektfv többségében jelentc5sen meg

Szenódés '3. § (1) és (2) be- haladják az öt .százalékot. 

kezdWből miért törölték a 
;.ssame"ezeü bizottsággal 
ec7etériésben", illetve a 
;.szaksze"ezeüel egyeté�
bea„ aöveirrészt. 

VALA.sz: Az új Munka Tör-
1'ént/könyve életbeléptetése, 
vagyis 1963. január 1-e előtt 
a szakszervezetek jogait a jog
szabály tételesen nem rögzí
tette. Az Allamvasutaknál 
azonban a gazdasági vezetés 
ennek ellenére a dolgozók sze
mélyét érintő minden Jelentő
sebb kérdésben kikérte a meg
felelő szintű szakszerve:reti 
szerv véleményét, javaslatát. 
Ebból. a gyakorlatból alakult 
ki például a munkabérek meg• 
4llapításánál, a dolgozó beso
f'Olásá nál a szakszervezet 
egyetérlési ;oga. Ez az intéz
mény hosszú évekig haszno
isan töltötte be szerepét, az idő 
távlatában is megállapíthatjuk, 
hogy szükség volt rá. 

JAVASLAT: A Jubileumi 
Jutalom összegét az átlagke
reset alapján állapítsák. mes. 

VALASZ: A jubileumi juta-
lom folyósításának s,nbályait 
a Munka Törvénykön11ve (Mt.) 
48. §. (2) bekezdése és 4 Mt. 
V. 66. §-a tartalmazza. E sza
bályoknak az a lényege, hogy 
a 25, 40, illetőleg 50 évet mun• 
kaviszonyban töltött dolgozók
nak jubileumi jutalom jár, 
melynek összege a dolgozó egy 
havi alapbére. 

A jubileumi jutalom folyó
sításának ma már nem elő
feltétele tehát az, ho(11J az eló• 
írt 25, 40, illetve 50 éoet a 
dolgozó ugyanannál a vá.Zlalat
nál töltse el, hanem ha a dol
goz.ó több vállaJ.atnál állt 
munkaviswnyban, a különbö-
7.Ő vállalatoknál munkavi
szonyban töltött időket ösz
sze :kell számítani és így kell 
megállapítani a mun.kavi• 
szonyban töltött 1dó tartamát. 

A jubileumi jutalom összege 
o.z Mt. V. 66. §-a szerint a dol• 
gozó egy havi alapbére. Nincs 
tehát lehetőség arra, hogy a 
jubileumi jutalmat a dolgozó 
átlagkeresete fígyelembevét.ele 
alapján folyósítsák. Tapaszta
lataink szerint a havibéres 
dolgozók jubileumi JutaL,nánalc 
kifizetésénél nem is szokott 
probléma felmerülni, mert az 
már minden szolgálati helyen 
ismert, hogy a havibéres dol
gozók alapbérének öss:rege 
egyenlő a dolgozó rangfokozat! 

mában a munkaviszonyt érin• 
tó egyes kérdések szabályozá
sáról megjelent 107457/1969. 2, 
B. sz. utasítás 12 §-ában íog-
1altakat. E szabályban foglal
tak szerint a mozdonyvezetők, 
segédkezelók, mozdonyfútók, 
mozdonykezelók, kazánkocsd• 
fűtők, vonatvezetők, vonat
kezelők és levelezők, jegy
vizsgálók, vonatfékerok, zá.T. 
fékezók és kirakók jubileu
mi jutalma összegének meg
állapításánál a változó illet• 
ményból ·háromszáz forintot 
alapbérnek kell tekinteni. Az 
itt felsorolt dolgozók jubileu
mi jutalmának megállapításá
nál tehát a rangfokozati és 
munkaköri bér összegéhez 300 
Ft.ot hozzá kell adni. 

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a hivatkozott szabályban 
nincs lehetőség arra, hogy 
egyéb ut<Zzó munkakörökben 

vizsgáló főkalauz, utazó
mozdonyfelvigyázó, - vágány
gépkocsivezetó, stb. - a jubi• 
leumi jutalom összegooek meg
állapításakor a dolgozó alap
béréhez 300 forimot hozzáad
janak. 

JAVASLAT: A forduló• 
szolgálat szerint foglalko:ria• 
toU dol:rozók ttilmunkáját ne 
negyedévenként, hanem ha
vonta. számolják el 
VALASZ: A Kollektív Szer-

ződés 23. §-a értelmél:>en 1970. 
;úlius 1 -től a munkG.idókeret 
sehol sem lehet több napi 
nyolc óránál. Ez nem azt jelen
ti, hogy a dolgozókat naponta 
nyolc órás munkaidóbeosztás
sal kell fog!.aJ.koztatni, hanem 

azt, hogy a dolgozók kötelező 
munkaidejét az év végéig a 
fővonalakon 1970. április 1-tól, 
a mellékvonalakon július l-től 
nem lehet magasabban megha
tározni, mint a munkanapok és 
a nyolc óra swrzata alapján 
kiszámított órák száma, va!11J• 
is a fóvonalalcon 1888 óra, a 
mellékvonalakon 1264 óra. 

A hivatkozott rendelkezések 
a végrehajtó szolgálatnál fog
lalkoztatott havibéres dolgozók 
éves munkaidőkeretét negyed
éves részletekre bontja le. A 
negyedéves munkaidőkeret pe
dig kizárja a felmerülő túl
munka havonként történő el
számolását, ezért a javaslat 
nem volt elfogadható. A Kol
lektív Srerzódés azonban le
hetőséget atl arra, hogy 
amennyiben a körfümények
ből előreláthatóan az egyes 
hónapokban felmerült túlmun
káért ;áró szabadidő a negyed
év oégéig nem lesz kiadható, a 
kiérdemelt túlóradíj terhére 
eló!eg fizethető. 

A I�ollektív Szerződés 29. §. 
(3) bekezdés.e értelmében a 
végzett túlmunkáért díjazást 
keU fizetni a munkások és 
forgalmi utazók, a gépkocsi
vezetők, a házi nyomdai dol
gozók, tooábbá pályamesterek 
kivételével a művezetők részé
re. E rendelkezésből az is kö
vetkezik, hogy az itt felsorolt 
dolgozók részére negyedéves 
munkaidőkeret nem állapít
ható m-eg, ezért az esetleges 
túlmunkáért járó díjazást ha
vonta kell elszámolni. 

' Indokolatlan volt azonban 
fenntartása 1968. január 1. 
után. Az ú; Munka Törvén11• 
könyoe ugyanis köoetkezetesen 
1'on;a be a szakszervezeteket 
& dolgozók élet. és munkakö
f'illményeit szabályozó jogsza• 
'bályok alkotásába, amikor ki
mondja, hogy a miniszter a 
dolgoz.ék élet- és munkakörül
ményeivel kapcsolatos kérdé
reket csak a szakszervezettel 
egyetértésben szabályozhatja. 
(Mt. 12. § [2] bek.) Ez tehát 
:ttzt jelenti, hogy a szabáZyozás-
1tál egyetértési joagal rendel• 
'lc.ezik a szakszervezet. :eppen 
ezért akkor, amikor a közösen 
:kl.a1akított szabályok alkalma
zására kerül sor, például a 
dolgozók alapbérét kell meg
állapít.ami, túlmun..lrat Joell el
rendelni, indokolatlanná vált 
a szakszervezeti szerv belépé
se. Ez két vonatkozásban i8 
ellentétes volna a törvény szel
lemével. Sértené a gazdasági 
vezető önállóságát, kor!átozná 
feLelösségét. Kevésbé fordítana 
�ondot arra, hogy a közösen 
kialakított szabályokat betart
sa, helyesen alkalmazza. De 
eren túlmenően is a dolgoro 
panasza esetén szinte önként 
zá1'1lá ki magát a szakszeroe
zet a munkaügyi vitában az 
ügy képviseletéből, ha elöze
tese-n egyetértésével a gazda
sági 1Jezetönél lekötelezné 
magát. Kollektív Szerződésünk 
tehát az egyéni ügyekben elő
Irt egyetértési jog mellett nem 
volt összhangban a Munka Tör
vénykönyvével, sértette annak 
szabályait. Ezért kellett a dol• 
goz6k érdekében i.s a 43. § 
(1) és (2) bekezdéséből az 
égyetértési jogot törölni. 

és munkaköri bérének és az ,--------------------------
esetleges rangfokozati bérpót-

· A szakszervezet szer-vei, 
�isztségvlselői azonban a jövő
ben Is foglalkozhatnak egyéni 
ügyekkel. Ez a tevékenységük 
azonban egészen más tartal
mat kap. Vélemhi11t nyilvá
níth.a.tnak, h.a. indokoltnak lát• 
szik egy-egy dolgozó munka
bérének rendezése, 1Jagy pre
mizálása, szót emelhetnek a 
tú!idöben való foglalkoztatá.& 
miatt. A gazdasági vezető pe
öig köteles a felvetett kérdé
sekre választ adni. 

KERDIS : Mlérl nem lehet 
a nyugdíj elóü álló dolgo
sók munkabérét az utolsó öt 
ivben öt százalékkal emel• 
aL 

VALASZ: Ilyen általános 
�bályt hozni nem volna i::;az
ságos. Arra - kihatásánál fog. 
va - bérkeretet nem lehetne 
biztosítani. Egy közép vagy 
1'i.sfizetésil dolgozó alapbéré
Mk öt százalékos felemelése 
,igyanl.$ öregségi nyugdíját lé• 
,iyegesen nem emelné meg, a 
,agykeresetú dolgozóknál vi
,zont indokolatlan többletet 
,redményezn•. Veszélyes volna 
jlyen szabályt hozni azért is, 
1111ert lefékezné azt az egész
,éges törekvést, amely a nyug
díj előtt álló, arra érdemes 
1:r.erény keresetű dolgozók 
•lapbérének emelése érdeké
ben történik. A gyakorlat 
cgyanis azt mutatja, hogy ezek 
a spontán emelések az esetek 

lékok együttes összegével. 
Probléma az órabéres dolgo

zók alapbére havi összegének 
megállapításával kapcsolatban 
szokott felmerülni, amit leg
több esetben a fordulószolgálat 
szerint foglalkoztatott órabéres 
dolgozók munkaidókeretének 
megváltozásá · okoz. Az 1910. 
évi KolLektív Szerzőqéa ugyan
is a fordulószolgálat szerint 
foglalkoztatott órabéres dolgo
zók munkaidejét is napi nyolc 
órában határozta meg, az elózó 
havi 240 órával szemben. Havi 
munkaidőkeretük összegét úgy 
kapjuk meg, hogy a havi mun
kanapok számát meg.swrozzuk 
nyolc órával - pl. 26 munka
napos hónapban egyenlő 208 
órával 

Az órabéres dolgozók havl 
alapbérének összegét viszont 
megkapjuk, ha a h.a.vi munka
időkeretet megSZOTOZZUk a 
dolgozó személyi órabéré�ek 
összegéoel. (Pl. a 10 Ft-os óra
bérű dolgozó havi alapbére 
203 őrá.s munkaidők.eret esetén 
2080 Ft.) Ezt az összeget kell 
kifizetni jubileumi jutalom 
címén. Nincs tehát lehetőség 
arra, hogy a fordulószolgála.t 
szerint tényleges munkában 
töltött órák (havi 240 óra) 
alapján számítsák ki 4 jubi
leumi jutalom összegét, mert 
- az előbbi példát alapul véve 
- a 208 órán felüli órák már 
túlóráknak számítanak és a 
túlmunka díjazása a jubileumi 
jutalom összegének megállapí
tásánál nem vehető figyelem
be. 

Vannak olyan órabéres dol
gozók, akiknél a kereset ki
számítása nem a személyi óra
bér figyelembevételével törté
nik. Ilyenek a darabbérben, 
valamint a mázsadíjas bér
rendszer szerint elszámolt dol
gozók. A havi alapbér öszegét 
ezeknél is a kötelezó havi 
munkaídó és a személyi órabér 
szOTzata ad;a. Az idénymunka
rend szerint foglalkoztatott 
pályafenntartási és építési 
munkásoknál a havi munka
időkeret - a jubileumi juta
lom kiszámítása .szempontjá
ból - mindig 191 óráool ve,z
szük figyelembe. Ennek indoka 
az, hogy az idénymunkarend 
miatt a havi munkaidőkeret 
az egyes hónapokban eltérést 
eredményezhet, mely a havi 
alapbér összegében lényeges 
különbséget okoz. Helytelen 
volna, ha a jubileumi jutalom 
összege az idénymunkarend 
függvényében változna. A ju
bileumi jutalom összegének 
meghatározásával kapcsolat
ban fontos még tudni a Hi• 
vataloa Lap 1969. évi 16. szá-

Intézkedések és válla lások 
A kongresszusi munkaver

seny kibontakozásáról, az ár
vízkárok pótlását szolgáló in. 
tézkedésekról, kezdeményezé
sekről volt szó azon a megbe
szélésen, melyet augusztus 4-
én tartottak a miskolci vasúti 
csomópont gazdasdgi és mo1:• 
galmi vezetői. l!:rtékelték az 
1970. első félév teljesítménye
it, megállapították, hogy mind 
a vontatási, mind a forgalmi 
dolgozók minden ténvezőnél 
túlteljesítették a kiváló szin
tet. A második félévben na
gyobb feladatokat kell megol
dani a csomópont dolgozói
nak. Az árvíz sujtotta terüle
tekre érkező na.gy mennyiségll 
építőanyag elegyrendezéssel 
való továbbítása, valamint az 
őszi forgalom várható szállí
tási igényei minden eddigit fe.. 
lülmúlnak. A szá!litási felada
tok elősegítésére operatív bi
zottságot hoztak létre, mely
nek feladata a tervek te!jesi-

tésére való ö.,"Ztönzésen kívül 
tervszerűbbé és hatékonyabbá 
tenni az üzemvitel folyama. 
tát. 

A mozdonyszemélyzet és a 
vonatkísérő dolgozók elhatá
rozták, hogy áldozatok árán is 
továbbítják az árvíz sujtotta 
területre közlekedő· vonatokat. 
Az árvíz su;totta családok 
megsegítésére pedig a csomó
pont dolgozói 250 OOO forintot 
adtak és vállalták két vasutas 
család házának telje.s felépíté
séhez szükséges segédmunkát. 
Az MVSC-pálya építésénél 
2 400 óra társadalmi munkát 
vállaltak. 

A kongresszusi irányelv 1 
százalékos nemzeti jövedelem 
emeléséhez a forgalmi dolgo
zók 1 százalékos anyagmegta
karítással, a vontatási dolgo
zók 1 százalékos fajlagos össz
költségcsökkentéssel járulnak 
hozzá. 

Kovács Gyula 

Szocialista brigád segítsége 
a 'füzesabonyi bölcsödének 

A füzesabonyi villamos- aadalmi munkában elkészítik 
fenntartási műhely szocialis- a háromszemél11e& hintát. A 
ta brigádja rendszeresen végez hinta négyezer forint értékű 
társadalmi munkát. Néhány társadalmi munkával elké
héttel ezelőtt a községi böl· szült, a napokban kedves kis 
csóde vezetősége azzal a ké- ünnepség keretében adták át a 
réssel fordult Szabó Józsefhez, bölcsődének. 
a műhely vezetőjéhez, hogy a Fehér István, községi VB• 
bölcsőde részére k�zltsenek titkár és a bölcsőde vezetősége 
hintát. A műhely &zocialist4 mondott köszönetet a brigád 
brigád;ti úw döntött, hogy tár- -.egitségéért. 

Burgasz, vasúti gócpont 
Burgasz. a Fekete tenger és 

3 tó partján elterülő régi ha
lásztelepülés. Lakóinak szá. 
ma 220 ezer. Szép, gyorsan 
fejlődő város, sok korszerű 
iparvállalattal, melyek közül 
előkelő helyet foglal el a gi
gantikus olajvegyiparl kombi
nát. 

Burga,z azonban ,iem.csak 
erról, hanem tengeri lcikötójé
ról és vasúti csomópontjáról 
b nevezetes. Tengeri kikötó• 
jébe sok külföldi hajó fut be. 
Korszerűen felszerelt és be
re-ndezett repülőterén tucat;á
val szállnak feZ- é$ le a nem-

zetközt légitársaságok repülő
gépei. 

A nyári évadban Burgasz
nak, mint szállítási gócnak a 
megterhelése többszörösére 
növekszik, mert egyben a tu. 
rizmus nagy központja és hí
res üdülőhely is. 

Az állomásai és kikötői vas
úti pályák egységes rendszert 
képeznek, ami lehetővé teszi 
munkájuk egybehangolását. 
Különösen, Jó eredményeket 
szolgáltat az egységes techno• 
lógia, mellyel a teherkocsik 
átlagos állásidejét 67 óráról 
40-re aikeriilt C$Ökkenteni, 

Tűzrendészeti ki á l l ítas 

Már a megnyitó napján sok 
látogató tekintette meg a Du· 
na.keszi Járműjavító Művelő
dési Központjának vörös ter• 
mében az üzemi önkéntes túz
oltószervezet megelőző tűz
re:idészeti propaganda kiállí
tását. A bemutatót - 20 nagy-
méretű tabló szemléltette 
mindazolcat a tudnivalókat, 
a.melyeket a tűzesetek megelő
zése érdek.ében széles körben 
ismerni keU. A legkülönfélébb 
kézi.., g�pi-, hab- és poroltó, 
valamint mentókésziUékek ke
rültek bemutatásra, amelye
ket a jánnújavító 40 fős ön
kéntes tűzoltó gárdája hasz• 

nál. Kiállították az elmúlt 1G 
évben tartott versenyben elsli 
helyezést jelentő oldevél- � 
serleggyújteményt is. 

Nagy tetszést váltott ki a 
tűzoltószervezet :fejlődését a 
század elejétől napjainkig be
mutató sapka-, illetve sisak-: 
viselet archív mintapéldányai. 
Külön ritkaságszámba ment -. 
többek között - az ezernyolc
százas évek végén a tűzoltás
nál alkalmazott díszes „láng„ 
csapókard", valamint a ,,fiu
mei kikötő túwltó órszabály..., 
zat" eredeti példánya. 

Szónyi IA.Joa 

Sok a visszkereset 
Tormásy Károlynét, a Nyu

gati pályaudvar távírászát sok
sok sárga papír „társaságá. 
ban" találtuk. 

- Ma rekordtermést - 300 
táviratot produkált a 
BVKH, helyesebben a rossz 
munka, - mondja -, amelyet 
így próbálnak rendezni. 

A háromszázból hármat ki
emelek. 

,.K/3530. Komló, állomásf6· 
nökség. Dorog ó.llomá!on júli• 
us 21 óta számadás nélkül vár 
a 315-i5925214-6 számú kocsi 
szén. Jelentse a pontos adato
kat Dorognak. BVKH." 

,,K /11846 Biha.rkereszte! ál• 
lomá,sfőnö�ég,. Sz1mtgottltá.rd 
á.llomáson július 19 óta vár a 
21425100199-6 számú külde
mény. Jelentse a címzett ne
vét, címét, valamint a vonat
vezetli nevét és ho nállomását. 
BVKH." 

,,K/11098 BiharkeTl?$Zte1 ál• 
lomásfónökség. Sturovó-CSD 
á.llomáson június 2 óta vár az 
51545554556-4 számú kocsi bi
tumen. Állapítsa meg, hogy 
mikor, mely vonattal lépett be 

a küúumény és jelentse • 
BVKH-nak." 

Három v'.sszkeresetl táv
irat a naponta 2-300-ból, s 
havonta 9 ezerbóL Kilenc
ezer megállapítás a BVKH 
részéról. Kilencezer kocsi és 
küldemény várakoztatása. 

Vajon hol, ki és hogyan tát-� 
gyalja ezt a sok mul..:lsztást, 
ezt a nagy károsodást, amit a 
sok sárga papír jelent? Pedig 
milyen egyszerű lenne a vasút 
tekintélyét megvédeni, a fel
adót és címzettet megóvni a 
károsodástól 

A szabályszerűen kezelt kill� 
deményeknél meg kell lenni 
minden szükséges papírnak. 
Amíg nincs meg minden, ad. 
dig nem szabad elküldeni a 
kocsit. Az a néhány óra, amii 
az állomáson tölt a külde• 
mény - valamilyen papírra 
,•árva - az elenyészően kevés 
ahhoz, amit késo"bbiek folya. 
mán vár ilyen vagy olyan pa
pírra a célállomáson. 

Jó lenne rendet teremteni! 
- gergel:, � 

Ellenőrizzük a /,ázi patikánkat 
Majdnem minden családban 

egy idő után jelentős meny
nyiségű gyógyszer gyűlik ösz
sze, ugyanis az idők folyamán 
óhatatlan, hogy különféle be• 
tegségek gyógykezeléséból ne 
maradjon vissza néhány tab
letta, vagy kanalas orvosság. 
Az így megmaradt gyógysze
reket rendszerint egymásnak 
ajánlják az emberek. Ez a 
gyógykezelés csak ártalmas le
het; közvetlenül ártalmas, ha 
a megkíoánttal ellentétes ha· 
tású gyógyszert szed a beteg. 
De akkor is ártalmas a „lai• 
kus" beavatkozás, h.a. a meg
levö betegség, vagy a szeroe
zet általános állapota szem
pontjából hatástalan a gyógy
szer, mert a szervezetet a be• 
tegség elleni „harcában" nem 
támogatja, tehát a betegség 
kifejlődésének, súlyosbodásá• 
nak kedvez, s egyben rontja a 
később alkalmazott helyes ke
zelés eredményességének fel
tételeit, esélyeit. Artalmas, 
vagy közömbös lehet a meg• 
felelő hatású gyór111szer is, ha 
nem a szükséges mennyiség
ben és más gyógyszerekkel 
nem megfeleló kombinációban 
adagolják,' alkalmazzák. 

Más jellegű, de könnyen 
azonos következményQ hiba 
figyelmen kívül hagyni a 
gyóg,;szerek eltarthatósági 
idejét. Ugyanis a gyógyszerek 
alkotórészei, hatóanyagai bi
zonyos idő múltán általában 
bomlanak, ezért hatásuk egy
részt csökken, másrészt pedig 
megváltozhat. Ezeket a válto• 
zásokat a helytelen tárolás 
előmozdítja. A feltüntetett le
járati időn túl a r111ór111szerek 
felhasználása TILOS! 

Az elmondottak tudatában, 
az EgészségügYi Minisztérium 
gyógyszerészeti főosztálya ja-

vaslatára a Vöröskerent a 
gyógy�zertári központokkal 
együ ttm1'.iködve, megszervezte 
1969-ben először a lakosság
nál levő ún. .,házi gyógy1zer
tárak" díjmentes felülvizsgá"'. 
la tát országszerte. 

A háztartásában összegyiilt 
gyógyszereket ajánlatos a ki
jelölt gyógyszertárakba be• 
vinni, hogy ott a szakemberek 
kiválogathassák azokat, ame
lyeket már nem célszerű, vagy 
veszélyes felhasználni. Egyide
jűleg tanácsot is adnak, hogy 
milyen készítményeket helyes 
otthon tartani és melyek azok, 
amelyeket csak a megállapí
tott betegségre vonatkozó or
vosi utasítás szerint 1zab«ul 
szedni. Az elmúlt évben pél• 
dául egyik házi gyógyszer
készlet átnézése alkalmával • 
gyógyszerész „Sophtenol" ne
vű gyógyszert talált, mely a 
hírhedt „Contergan" készít
ménnyel azonos vegyületet 
tartalmaz. (A Contergan volt 
az NSZK-beli tömeges torz
szülések okozója.} A tájéko
zatlanság, vagy felelőtlenség 
súlyos következményekkel 
járhat! 

A gyógyszerek litv!zsgálásá..; 
ra és selejtezésére irányuló 
kampány az idén augusztu• 
1 5-től szeptember 15-ig tart. 

Ettől az időponttól függet..; 
lenül a VIII. és a XIII. kerü.; 
letben két gyógyszertár ál.; 
landó egészségügy! tanács.; 
adást tart: a 801. sz. Gyów
szertár, Rákóczi út 39. és az 
1316. sz. Gyógyszertár, Váci út 
87. 

Gyógyszerészeink a ;,Mzf 
gyógyszertárak" átvizsgálásá
nak lebonyolításával kívánják 
a lakosság egészségvédelmét 
biztosítani. 



tffl. SZEPT.EMBER !l. MAGVAR VASUTAS s 

100 éves a Zákány-gyékényesi 
határállomás 

Meggyorsult a. vagonok kirakása 
Békéscsaba 6llomás dolgozói a Gazdasági Bizottság határozatának végrehajtásáért 

Széchenyi István korán fel
Ismerte a tengerparthoz veze
tő út jelentőségét, természe.. 
tes tehát, hogy szükségesnek 
tartotta a budapesti-fiumei 
vasút létesítését. Ezzei a kér
déssel az 1843-44-1 ország
gyűlés is foglalkozik.. Az el
gandolást K=uth is támogat
ta. Széchenyi 1848-ban közle
kedési programjában is fel
r,ette a budapest-fiumei 
;.vaspálya" megépítését, azon
ban a rövid idő múlva bekö
r,etkezett politikai átalakulá
sok következtében nem való
rulhatott meg. 

, Duna-drávai vasút 

A Gazdasági Bizottság leg
amikor az 1872-ben megépült, jellegű helységgé fejlődik, utóbbi határozata, amely a 
és 1877-ben állami üzembe erős várfallal megerősítve. A teherkocsiforduló gyorsítását 
vett Duna-drávai vasutat török időkben teljesen elpusz- hivatott elősegíteni, kedvezően 
(Zákány - Kaposvár - Dom- tul a város, átkelőhely jellege érezteti hatását a vasútállo-
bóvár Bátasrek) álla- azonban megmarad. másokon. Erről számolt be la-
mosította az 1884: XXX. punknak Nagy Zoltán üzem� 
tc . ..JreL Ezzel 1'aposvár mér,wk, Békéscsaba állomás-
is közvetlenül bekapcsolódha- Növekvő főnökhelyettese is. 
tott a világfOTgalomba Záká- idegenforgalom - Az éremnek persze 'két 
nyon, Nagykanizsán, valamint oldala van - jegyezte meg 
Dombóváron és Budán keresz- bevezetőjében a csomópont 
tül történő csatlakozással. 

A második világháború üzemmérnöke. - A Gazdasági 
A gyékényesi vasútálhmás 

alatt, 1944. március 19-én, a Bizottság határozata nemcsak 
1895-ben készült el és vesLi át 

német csapatok Jugoszlávia a fuvaroztató feleket ösztönzi felől szállták meg Gyékényest. •obb munkára, hanem a vasu't a határállomási szerepet Zá- A k b J' k to · t · · t k ' 

összesen 153 166 fOTint érték
ben. A határozat érvénybelé
pését követő három nap alatt 
174 vagon érkezett az AKOV
nek, s ebből már csak két ko
csit raktak ki 24 órát megha
ladó késedelemmel, amiért 
egyenként 100 forintos kocsi
álláspénzt fizetnek. Kisebb 
késedelem - 24 forintos ál
láspénz felszámításával - 46 
kocsinál fordult elő. 

Alkalmi dolgozókat is 
toboroznak 

kánytól. Ettől kezdve les• 
ora e I a nai avira O dolgozóitól is több tennivalót, számolnak be erről. A háború nagyobb felelősse·get ko"ve•el. Sok vagonrakomány ér,ke-

fontos , vasúti csomópont is. · · · 1 k · d · ·rt '' · ü É 
Innen ágaznak el a vonalak 

vegen su yos aroso as e e az A határozat megjelenése, illet- zik meg a T Z P-nek és a 

Budapest, Pécs, Murakeresz-
állomást. A kivonuló náci csa- ve áttanulmányozása után ál- Békéscsabai Konzervgyárnak. 
patok felrobbantották a fű.tó- lomásunkon konkrét 1·ntéz;ke- A rakodás gyorsí.tása náluk is 

túr (Nagykanizsa), vala,nint há t f dit ·t • há t • be - ő · 
Zágráb (Fiume) felé. A -kilenc-

za ' a OT o ' a viz za es dési tervet dolgoztunk ki. Sze- szem tűn . A ikonzervgyar 
• Az abszolutizmus idején _ a vágányok jelentős részét. mély szerint meghatároztuik: például a részére ér,kezett 22 
mellőzve Srechenyi javaslatá- �:�: j�:�b�n :�'J\�ci��e�� Levegőbe röpítették a háború kire, milyen feladatok hárul- kocsi közül csa'k 7 után fize
nak alapelveit - Bécs érde- dés. Baross Gábor a Duna-

alatt megrongált, de később nak a hararozait végrehajtásá- tett 24 forintos állás.pénzt, ho
ke!nek megfelelően - Trieszt drávai vasutat elsőrangúvá 

kijavított Dráva-hidat is. A ból. Intézkedéseinket meg- !ott korábban a legtöbb ko
került előtérbe. Igy aztán a fő- lépteti elő Dombóvár és Zá- hároméves terv időszaka alatt beszéltük a megyei szállítási csit nagy késésekkel rakták ki 
városunkat a tengerparttal ke- kány között és gyorsvonatok némileg sikerült ezeket hely- bizottsággal is, s felvettük a a gyár dolgozói. A legjobban 

rüló úton - Budapest-Szé- beállításával kedvező :lssze- reállítani, de a vasúti össze- kapcsolatot a szállíttató fe- rakodó vállalatok egyi.ke a. 
kesfehér-Nagykanizsa és lek képviselőivel. 

· téglagyár, a legrosszabba.k kö-
kőttetést létesít Budapest és köttetés, híd hiányában, mint- :ié ped;,, a Baromfifeldolgozó, Pragei:-hofon át - kötik össze F' k .. ··tt. E ké · d b · 1 

.,, 

Trieszttel. Hazánk gazdasági mme ozo zzel még job- egy t evtize re meg enu t a Gabonafelvásárló 1-es tele-

ügyekkel foglalkozó vezető ro�
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me
J-�e�:ő:ég�ék

i
é
d
n

oyk
es

'J .. L
i

b
�•Jn

- Horvátország felé. . Kevesebb pe é:�� Hűtőház tartozik, de 
� Jelentős eseménye volt javu-, ezeknél is muta.tko-

férfiai - országgyűlés hiányá- megépül a Dráván át ve7,ető Gyékényes állomásnak az új a kocsiálláspénz zik. 
ban - az Orsz. M. Gazdasági fahíd helyett - az árterületet Dráva-híd megépítése, mely - Altalános tapasztalatunk, 
Egyesületben tiltakoztak a is átívelő - vashíd is. 1962. május 28-án ismét lehe- A Gazdasági Bizottság ha- hogy a kisebb vállalatok ko-
centrális kormány magyarel- tővé tette a határforgalom tározata augusztus 15-én lé- molyabban veszik a Gazdasági 
lenes vasúti politikája ellen, Megépül Gyékényes megindítását. A megnyitót pett érvénybe. Már az azt kö- Bizottság határozatát. Ré-
emlékiratban követelve a bu- állomás 

szép új külsővel fogadta az vető három nap adatai is lé- szükre augusztus 15-e és 18-a 
dapest-fiumei vonal megva- állomás épülete. Elkészült az nyeges változást mutattak a között 38 vagO'll érkezett, de 
1ósítását. Erre azonban csak Az állomáselnevezéssel kap- új raktár is. Néhány évvel ez- korábbi id6szaJkhoz képest: a csak '.két kocsit raktak ki 

a kiegyezés után kerül sor. csolatosan érdemes megi:,míí- előtt megkezdődött a pályaud- kocsik 'kirakása a várakozás- késedelmesen. Ennek ellené-
var vágánybóvítése és az álla- nak megfelelően, hirtelen meg- re, náluk is tovább szorgal-

1868-ban megépül a murake- teni, hogy az új állomás, jól- más korszerűsítése. Ezáltal a gyorsult. mazzuk a rakodások gyorsí-
resztúr-barcsi vonal, Zákány lehet két község határán épült megnövekedett forgalom lebo- - A rakottan érkező va,go- tását. 
érintésével a Déli-vasút keze- -, mégis a Gyékényes nevet 

nyo!ítása is zavartalanabb nok nagy részét a 8. -számú 
le·se'ben. A magyar korma'ny . kapta, mert az állomás épW.ete l AKOV kezeli, éppen e2lér.t ve- - Milyen eszközöket hasz� 

. ·a falu határába esett. Ezen 
et'. Nemzetközi gyorsvonat- náfüatnak ehhez az állomás 

azonban továbbra is nagy akkor sem változtattak ami- pár halad át Rijeka, illetve :: :���a
le��:b ��t;_�á.nk dolgozói? 

súlyt helyezett a budapest- kor az állomást és kör:iyékét 
Olaszország felé. 1968-ban pe- Júliusban például 1513 kocsi - Kapcsolataink erősítésén 

fiumei útirányra és arra tör-e- közigazgatási'M Zákányhoz dig megindult a Moszkva- túl - melyben elsősorban ,_ Róma közötti közvetlen gyors- rakományát fuvarozták el ál-
kedett, hogy azt megteremtsP., csatolták, ugyanis nemzet.'!:ö7J. vonat! összeköttetés. lomásunkról az AKOV dolga- komplexbrigádjainkra tá-
függetlenítve magát a Déli leg így vált ismertté. Zákány zói, s ebből 715 kocsi.ért kel- maszkodunk - alkalmi dol-
Vasúttól. Ezt a célt szolgálta községről, mely Gyékényes Beléoess:, Ala.jOs lett álláspénzt felszámitanunk, gozókat toborzunk az AKŐV 

1869-70-ben a Zá.kány-Zág- vas�tállomást �gáénak va)i- részére. A honvédséggel és a 

rábi vonal államköltségen való hatJa, csak annyit, hogy 1ut---------------------------rvárosi kollégiumoklkal egyez-

k .. 'tése A D'li V 'tnak már 1476-ban vámot és révet séget kötöttünk. A rakodásra. 
ie�1 . · e· asu 82 említenek. Tehát már a közép- k 

' k• J 
· • jel,entkezó diákok és más 

adriai forgalomra gyakorolt korban is fontos átkelőhely Bővíti az Esz a I á r m ű 
I 
a ví tó munkaváUalók nevét és lak-

befolyását, csak akkor tudta volt Horvátország felé. Nem f!�� . ..JiJliJy�_1!Í$!tG.ll.lJ.g .• vettül>-. 
megtörnf_ �,.,_ .... magyar. �� véletlen az sem, hogy· város •· ... 

- - - --� : ....... .._..-:: - ...... ., '"91111 s�ij;kség,..1?setéti idejében, 
. 

Ü Le rTl e t pbntosan érte�ithessük őket. 

A bagdadi vasút 
AZ ARAB KELET világa 

mindig érdekes volt az euró
pai ember számára. Noha a 
hajdani Kelet ma már a múl
té, még mindig felkelti a távol 
élő emberek érdeklődését, s 
felcsigázza képzeletüket. 

Az lsza-lci Jármű.javító üzem rekonstrukciója nyomán új 
szerelőcsarnokot építenek, amelyben a Diesel-elektromosmoz
donyok futóműveit fogják SOTozatban javítani. A nagy
jelentőségű beruházást ez év végére adják át rendeltetésének. 

Ezenkívül a környező közsé
gekbe (Doboz, Gerla, Két
soprony) a-hol a posta útján 
csak délután 4 óráig érte
síthetjük a címzetteiket, kül
deményeik megérkezéséről az 
esti vagy éjsza!kai órákban 
küldöncöt menes2lfünik hozzá
juk. 

Elmondotta az üzemmérnök 
azt is, hogy az állomás veze
tői több forgalmi-technológiai 
intézkedést dolgoztak ki az ér
lkező kocsik gyors beállításá
ra, a kiürült és az újrarakott 
vagonok mielőbbi kihúzására, 
illetve továbbítására. EZJt a 
munkát a kocsirendezöknél és 

a vonatkísérőknél akadályozza 
a nagyarányú létszámhiány. A 
tartalékmozdonyok száma ta
valy óta ötről-négyre csök
kent. E körülmények ellen
súlyozására szolgál az állomá• 
si dolgozók kongresszusi mun
kave.rsenye, a szocialista bri
gád"k összefogása. 

A Vénusz brigádot például 
Wolf Mih�ly ktg-s tiszt ve
zeti, s a hozzá tartozó keres
kedelmi és kocsis2:0lgálati 
dolgozók, fuvarozásszervezók 
legutóbbi felajánlásai ered
ményesen segítik elő a Gaz
dasági Bizottság határozatá
nak minél sikereseb,b végre
hajtását. 

A Baross Gábor szocialisf;a 
brigád - Losonczi Zoltán ra
kodótiszt vezetésével - szin
tén sokat tesz a rakodási fel
tételek megteremtésében.: 
Végeredményben a forgalom
nál és a kereskedelmi szalk
szolgálatnál 9, a vonatkíséró'k
nél 10 szocialista brigád tett 
vállalást a munka javítására. 
tökéletesebb szervezésére, a 
fuvaroztató felek igényeinek 
jobb kielégítésére. Jót tudják, 
hogy a kocsifOTduló fllJOTsitása 
nemcsa.k a szátlítta,tókon, ha.
nem a saját feladataik jobb 
elvégzésén, fegyelmezett, ál
dozatokat követelő helytállá.
sukon is múlik. Csak így le
hetnek méltók továbbra is a 
nemrég !kiérdemelt MT
SZOT vörös vándorzászlóra és 
a napokban átvett kitüntetés
re: a szegedi igazgató.5ág leg
jobb csomópontját megi!Jetó, 
felszabadulási vörös vándor
zászlóra. 

A vasutasok 
jól dolgoznak 

Ezek után nem véletlen, 
hogy Tóth László, a békéscsa
bai AKOV egyik gépklocsiveze
tője, miközben beállt rakodni 
az YB-56-74 rendszámú Cse
pel-teherautóval a részére 'ki
jelölt vagonhoz, a következő
ket mondotta kérdésünikre: 

- A vasutasoktól !kapott ér
tes:(J;és mindig megbízható. 
A kocsi-kat jól-megközelithet,ó 
helyen, éjszaka kellően meg
világított téren találjuk. Csak 
az István III-nak nevezett le
adási vágány mellett ikellene 
még a TÜZf:P rakodóteret 
rendbehozni, ahol esőzései!; 
Idején felgyülemlik az isza
pos, sáros latyak. A pálya
fenn tartási dolgozó<któl ígére
tet· kaptunk, hogy hamarosan 
ott is kellő feltételeket te
remtenek a zavartalan rako
dáshoz. A Gazda.sági Bizott
ság határozatának végrehaj
tásából a t8bbi feladat már 
csak rajtunk múlik, s igyek
szünk követni a vasutasok 
példáját ••• 

K. J. 

Augusztus elején kedves 
vendégek jártak nálunk: az 

Iraki Vasutasok Szakszerveze
tének vezető szintű küldöttsé
ge tett egyhetes látogatást 
Magyarországon. Itt tartózko
dásuk alatt tanulmányozták a 
magyar vasutas dolgozók és a 
szakszervezet sokrétű munká
ját, megtekintettek több szak
mai létesítményt, ismerkedtek 
a Balatonnal, s hazánk más 
természeti szépségeivel. 

tehát tárgyalásokat kezdett a 
török portával, amelynek ak
kor még Ii:-ak is fennhatósága 
alá tartozott. A század végén 
Németország meg is kapta a 
török szultántól az áhított 
ikoncessziót. A vasútépítés 
megindítása azonban még éve
kig húzódott. A németekre 
fél1tékeny nagyhatalmak, élén 
Angliával, minden eszközt be
vetettek a nagyszabású vállal
kozás meghiusítására. A dip
lomáciai húzások, intrikák si
kertelensége után az angolok 
végül is 1901-ben megszállták 
az Irak déli részén elterüló 
Kuwaitot, nehogy a „germán 
vetélytárs vonata" kifusson a 
Perzsa-öbölre, az Indiai óceán 
felé. 

A szovjet vasútfejlesztés 1970-ben 

Vendégeink messziről, a tő
lünk sok ezer kilométerre 
fekvő Bagdadból, a Tigi:-is fo
lyó partján elterülő, jelentős 
történelmi múltú, sajátos han
gulatú iraki fővárosból jöttek. 
Ha valaki e város nevét hallja, 
alighanem a büszke kalifák 
kiterjedt birodalma, az ezer
egyéjszalca meséinek tarka vi
lága, a repülő csodaszónyeg és 
hasonlók jutnak eszébe. Alig 
van olyan város az arab Ke
leten, melynek neve ennyire 
összeforrott volna a régmúlt 
nagyságával. Pedig Bagdad
nak bizony többször nevét 
kellet adni.a az újabbkori tör
ténelem nem egy rosszemlékú 
eseményéhez is. Itt most csak 
egyről szólunk, a század ele
jén oly nagy vihart kiváltó 
híres, vagy Inkább hírhedt 
:Bagdadi Vasútról, melynek 
diplomáciai bonyodalmai nem 
kis mértékben hozzájárultak 
az I. világháború kitöréséhez. 

AZ 1890-ES �VEKTOL 
kezdve egyre nagyobb politi
kai és gazdasági amblciókkal 
fellépő Németország sze
met vetett a Közel-Keletre 
Is. Terjeszkedési céljait itt 
legjobban úgy vélte kivihető
nek, ha létrehozza a Barlint 
Bagdaddal összekötő transz
kontinentális vasútvonalat, 
melynek európai része amúgyls 
készen állott. Vilmos császár 

Németország, noha az óriási 
költségek erejét meghaladták, 
1903-ban mégiscsak hozzálá
tott a több, mint két és félezer 
kilométeres vasútvonal meg
építéséhez. Az I. világháborúig 
mintegy kétharmad része ké
szült el, a további munkálatok 
azonban megszakadtak. Jó év
tizedes kényszerszünet után 
indult meg ismét a munk'l 
angol tőkével, s a II. világ
háború előestéjén jutott el a 
vasút Bagdadon keresztül a 
nagy déliraki kikötővárosig, 
Basz1'áig. A sok vérbe, pénz
be, áldozatba kerülő vasút ma 
keresztülszeli Törökországot. 
s Szíriát érintve Irakot, s 
egyik összekötő kapocs Európa 
és Eló-Azsia között. Az Ira
kiak az utóbbi években nagy 
erőfeszítéseket tettek moder
nizálására, szállítási kapacitá
sának bővítésére. 

ELUTAZAS ELOTI' az Ira
ki küdöttség vezetője elmon
dott egy régi anekdotát. Egy
szer, valamikor a IX. század 
elején, Harun el-Rasid kalifa 
aran_vkorában a híres tudós, 
el-Sáfi' imám megkéi:-dezte 
egyik tanítványát, Juniszt: 
látta-e már Bagdadot? Junlsz 
azt felelte, hogy még nem. Mi
re a tudós imám: akkOT fiam. 
nem ismered sem a világot, 
sem az emberelcet. 

Eöq Arpád 
A Diesel-csarnok egy részlete. 

(M'.fI Fotó, Kovács Sándor felvételei.) 

A Szovjetunióban az idén Is 
továbbfejlesztik a vasúti háló
zatot. 1250 kilométer új pálya 
készül, és több fontos szaka
szon megépítik a második vo
nalat. 4900 kilométerrel gya
rapszik a már építés alatt álló 
35 vasútvonal hoss�. Ezek kö
zül a legnehezebb munkát a 
Tyumeny-Szurgut vonal jelen
ti, de itt a leghíresebb vasút
építők dolgoznak, akik nem is 
olyan régen sikeresen megbir
kóztak az Abakan-Tajset vo
nal mentén húzódó, járhatat
lannak tartott mocsarakkal és 
hegységekkeL 

A legtöbb munka Kazahsz
tánban és az Urálban vár a 

gyorsabban eljussanak az or. 
szág nyugati részébe. 

Közép-Azsiában idén nyillk 
meg a közlekedés a Kungrád 
-Bejnej-Makat-Alekszand
rov-Gaj közötti szakaszon.: 
Ezzel gyorsabban szállíthat
ják a vezetéken nehezen to
vábbítható mangislakl silrli 
kőolajat. Végül megemlítünk 
még egy hatalmas építkezést, 
amelynek eredményeként a 
Lena folyó partjáról 3150 
kilométeren, a tajgán, magas 
hegyeken, mocsarakon és az 
örök fagy vidékén át vezet az 
Amur-parti Komszomolszkba 
egy új, - jelentős vas·.ítvonal. 

(APN) 

vasútépítőkre. Be kell fejez- .....------------
n!ök az Altatól az Urálig hú
zódó pályaépítést, a Közép
Szibériai Vasútvonalat. Kok
csetav-Volodarszkoje és 
Kusztanaj-Urickoje között két 
nehéz szakaszon kell építe
niük, hogy elkészüljön a Nyu
gat-Szibériából az Urálba ve
zető második vonal is. 

Dél-Szibériában fs folytató
dik az építés. S ha a meredek 
hegyek között vezető 256 kilo
méteres szakasz is elkészül, 
akkor mintegy 500 kilométer
rel megrövidül az út Szibéria 
és a Volga-mente között. 
Emellett tehermentesíti az 
Ural középső vidékét, meg
könnyíti, hogy a magnyito
gorszki }tohászat terméke� 

MCZEVM RVSZEBAN 

Ruszeban, a Duna-parton' az 
Ifjúsági Park mellett, hatal
mas hársfák védelme alatt áll 
a Közlekedési Múzeum arány, 
lag nem régi építésű épülete; 
melyet 1966-ban, a bolgdr 
vasút fennállásának 100. ét,.. 
for�ulóján nyitottak meg, az 
elso. Rusze-Várna közötti 
vasútvonal volt állomásépüle
tében. 

A múzeum a város egyik 
nevezetességévé vált és már 
sok ezer hazai és külföldi ven
dég látogatta meg. A vendég
könyvben százszámra olvas
hatók elragadtatott nyilatko
zatok. 



• MAGYAR VASUTAS 

MI LE1T VELÜK? F E L H ÍVÁS 

A kalap�·csvetés egykori A MAV Szo!chenyi-hew{ 
úttörővasút felvételt hirdet 
az 1970. szeptember 14-én in
duló úttörővasutas tanfo• 
Z11amra. Jelentkezhetnek a bu
dapesti és Budapest környéki 
úttörő pajtások, akik az álta
lános iskola IV., V., Vl. osztá
lyos tanulói. Tanulmányi 
eredményük legalább 4-es át
lagú, egészségi szempontból 
úttörővasutas szolgálatra meg
felelnek, és az iskola úttörő-

csapata javasolja őket erre a 
kitüntetésre. A felvétel ideje 
és helye: 1970. szeptember 6-
13-ig, 9 órától 17 óráig, Hű
vösvölgyben, az úttörővasutas 
Otthonban. Felvilágosítás: 
üzemi telefonon : 52-74/6, vá
rosi telefonon : 167-621 és 
367-621. Felvételi lapot kí
vánságra az úttörővasút vo
nali postán küld. A vnsutas 
szülők 1711ermekei előnyben ré
szesülnek/ 

olimpiai baj11oka 
Látoga.tóba,n Csermák Jö�sefnél 

Ori.ási si1éer! Országos és vi
lágcsúcs! 60 méter, 34 centi
métert Abban az időben még 
álomhatár. Az 1952-ben Hel
sinkiben megrendezett olim
pián a magyarok által szerzett 
- a sportvilágot ámulatba ej
tő - 16 aranyérem között ta
lán a legfényesebben Csermák 
Józsefé ragyogott. ő volt az 
első, aki túldobtl' az elérhetet
lennek tartott Wvös hatvan
méteres határt. 0 ért el az 
olimpián a magyar atléták kö
;iül világcsúcsot, s olyan ellen
feleket utasított maga mögé, 
mint Karl Storch (Németor
nág) és Németh Imre, a.z 
1948-as londoni olimpia ma-
1111ar hőse. A közönség hosz
szasan ünnepelte. Még aznap 
este megteltek a kirakatok 
fényképével, és napokon át 
:nem volt nála népszerűbb em
ber Helsinkiben. 

Amikor most, a vi1ágrasz6-
J6 sportsiker után tizennyok 
évvel később, a tapolcai von
tatási főnölcség helyettes veze
tőjével beszélgetünk, jólesik 
az emlékezés. 

Ismerkedés a kalapáccsal 

- Sokszor gondolok ezekre 
a felejthetetlen napokra -
kezdi a beszélgetést Csermák 
József. - Hogyan is kezdő
dött? Amikor 1948 őszén Ta
pokán dr. Papp Pál javasla
tára megalakult a MA V TIAC 
atlétikai szakosztálya, én is az 
alapító tagok között voltam, 
MHK-versenyen tűr>tem fel. 
Messzire repült kezemből a 
súlygolyó, a diszkosz és a ge
rely. Diszkoszban Győrött 
már kerületi versenyt nyer
tem, gerelyben második helyet 
értem eL Tanítómesterem, dr. 
l'app Pál mindenáron gerely
hajítót a.kart belólem nevelni. 
Nem csoda, hiszen ő is ezt a 
61)ortágat űzte. Nekem azon
ban a gerely „túlkönnyúnek'1 
bizonyult. Ez volt egyébként a 
véleménye dr. Várszegi Jó• 

Csermák József 
vítottam meg. Ilyen biztató so
rozat után került sor az olim
piára, a.hol 60,34 méteres do
básom nemcsak aranyérmet, 
hanem egyben vilái:csúcsot is 
jelentett. 

.Ti:: ev után 
,, t1isszavonult" 

Az olimpia után 1954-ben 
Bernben harmadik, majd a 
melbourne-i olimpián 1956-
ban ötödik helyet éri el. 1960-
ban két nappal a római olim• 
pia 'előtt súlyos gerincsérülést 
szenvedett. Csermák Józsefnek 
orvosi v6lemény alapján, le 
·kellett mondanla a további 
sportolásról. A 10 éves - vi
szonylag rövid - sportpálya
futás alatt negyvenöts7.ör voU 
tagja a magy:u- atlétaváloga
tottna:k. Még a sik.e-es évek· 
ben a lakatos &Zakma mellé 
gimnáziumi érettségit irzer
zett, majd a vasúti szakvizs
gák következtek: nagyforgal
ml, g6z- és Dlesél-mcz:donyve
zetói és vontatási v:jzs� .t,.z 
1960-ban elkezdett gépipari 
technikumot 1964-ben sikeres 
érettségi vizsga követte. A ta• 
polcai vontatási főnökségen 

műszaki reszortos! beosztást 
nyert, majd 1966-ban nagy 
megtiszteltetés érte: :rábízták 
a vontatási főnökhelyettes fe
lelősségteljes munkáját. E 
fun!ccióban tevékenykedik je
lenleg is. 

Tapasztalatait átadja 

A sporttal azonban nehéz 
szakítani, Ha már aktívan 
nem is vehet részt az élsport
ban, szakértelmét, versenyzői 
tapasztalatait ebben a nagyon 
nehéz sportágban, a kalapács
vetésben nem nélkülözhetik. 
Még 1967-ben Zsivótzky Gyu
la, a na1711szerú utód felkérte, 
hogy a mexikói olimpiára va
ló felkészülését segítse. A ké
réshez csatlakozott Csermák 
régi versenyzötársa., Eck
schmiedt Sándor is. A kérés
nek Cserrná.lt József örömmel 
tett eleget. Hogy mennyire si
került tapasztalatait volt ver
senyzótársainak átadni, mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
Zsivótzky Gyuszi nagyszerú 
olimpiai győzelme. 

Aho.,"Y ezekről a do4lokról 
beszélgettünk, Csermák Jó
zsef búcsúzóul megjegyezte: 

- Szeretném még Gyuszit 
a müncheni olimpiára is ered
ményesen felkészíteni . . •  

Sz. Tóth András 

Új szovjet villanymozdony 
A Szovjetunió össz-szövet

ségi Villanymozdony-gyártási 
Tudományos Kutatóinté-zeté
nek tervei alapján kísérleti 
mozdonyokat gyárt a novo
cserkaszi villamosmozdony
gyár. A kísérleti mozdonyok 
új fejezetet nyitnak a. vil
lanymozdony gyártásban. 
Ugyanis a. tudomány és tech
nika legújabb eredményeine1c 

lyamatos - kontakt nél;lcü�i 
- vezérlésű, vagyis a korabb1, 
nehézkes berendezés helyett a 
legmodernebb vezérlő.mű ada
golja az egyenáramot. A kí
sérleti mozdony tranzisztori
zált, 184 tonna önsúlyú, s 4 
ezer tonna súlyú szerelvénye
ket vontat. Az elsÖ széria már 
ebben az évben megkezdi a 
munkát a szovjet vasutakon. 

fi1711elembevételével készültek. ____________ _ 
és műszaki paramétereik., va
lamint megbízhatóságuk mesz
sze felülmúlja a világszínvo
nalat. A távolság! forgalom 
céljait szolgáló VL8OR meg
levő szériára épül és rekupe
rációs fék.rendszerrel látták 
el. Ez azt jelenti, hogy a fel
használt energia 4 százalékát 
- a számítások szerint 
visszatenneli a hálózatba. Ez 
a Szovjetunió viszonylatában 
évente 2 milliárd kW/óra/ener
giamegtakarítást jelent, ha 
minden m<>zdony ezen elv sze
rint üzemel• Pénzben kifejez-
ve a megtakarítás 2,5 millió 
rubel. A rekuperációs fékezés 
je!.entősen csökkenti az egvé b 
fékrendszerek és a kerekek el
használódását. növeli az átla
gos sebességet és fokozza. a 
biztonságot. Ez a módszer kü
lönösen előnyös a hegyi pá
lyákon. 

Az új villamosmozdony f0-

FELHlVASt 

KérJQk mindazokat a volt tanuló· 
társatnkal, akik 198G. �vben a sze
ged! 'N/.AV Nevel6intézetben végez• 
tek, hogy találkozó megrendezése 
céljából c!mQket közöliék Nagy 
Piroskával. Clme: RépceTak vasú\• 
állomás. 

.1 BIV.IT.ILOS LIPBóL 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezet! bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket : 

33. s:r.almból: 114123/1970. 3. A. A 
Vasúti Ruházati Utasítás 4, sz. 
mellékletének módosltása. 

31. számból : 113978/1910. 2. B. 
SzakmunkástanUlók oktatásával 
megbízott szakmunkások díjazása. 

114772/1970. 2. B. Vasútép.ffö és 
karbanw:16 munkások szakmun
kás vizsgáztatása. 

'Pályázati felhívás az dttörlívas
utas és postás tanfolyamra. 

LAKASCSERE 

- Elcserélném 1 szoba össz
komtor-tos, magasföldsz.intes vasűtl 
lakásomat 2 s2:oba összkomfortos 
lakásra. Cfm: Szegedi Sándor, Bp, 
vm., As�talos Sándor u. 1. (Ke
repesi útról a bejárat.) Erdekllídni 
lehet este személyesen 17 óra után. 
(Telefonon napközben : 228-2H) 

- Elcserélném Budapest, vn., 
Bethlen Gábor utcában I. emeleti 
utca!, S szobás, 2 konyhás és 2 
pincés összkomfortos lakásomat 3 
darab szoba-konyhás lakásra. Egy 
lakás utcai legyen I. emeletig, egy 
társbérlet és egy külterületi is le
het. Tanácsi lakást keresek.. l;r
dekllídnl lehet: Lehoczky Jánosné, 
telefon : 138-020 vagy üzemi H-13, 

A SZERKESZTOS�G UZENI 

zsefnek is, az akkori gerely-
,-

------------------------- * 

Szücs Ferenc Hatvan : Boldl%sár 
GyUla Békéscsaba : Pac,: József 
Kétegyháza: Belénessy Alajos Zá
kány ; Voloslnovszki János Debre
cen ; Kovács Gyula MJskoJc T1s1.al 
pu.: Leveleiket lapunk anyagához 
felhasználjuk. 

hajító bajnoknak. Forduló-
pontot jelentett életemben 
1949 nyara, amikor Győrből 
egy kalapácsvető nyaralni jött 
Tapolcára. Edzésein én is 
részt vettem, a golyót vissza
dobáltam neki. Nagyon meg
kedveltem ezt a sportágat. 
Látva lelkesedésemet, a sport
barát a nyár végén otthagyta 
nekem ,,szerszámát". 1949. év 
végére 31 métert dobtam. 
1950-ben már a téli időszakot 
is átdo4loztam tornateremben. 
Szerettem volna a kerületi if
júsági rekordot megjavítani. 
Az első versenyen ez nem si
került. A kudarc rettenetesen 
letört, mivel edzéseken ezt a 
rekordot már többször túldob
tam. Megfogadtam, hogy töb
bet ki sem megyek a sportpá
lyára. Mesterem unszolására 
azonban ,,kibékültem" a kala
páccsal, s az eredmények egy
re biztatóbbak lettek. 38 mé
teres dobásom már a kerületi 
ifjúsági rekord túlszárnyalását 
;elentette. Ez az eredmény 
megnyugtatott. 1950 őszéig 46 
méterre javult dobásom. Ez 
már második legjobb ifjúsági 
eredménynek számított orszá
gosan. 1951-ben Budapestre 
kerültem edzőtáborba, három 
hétre. Szakavatott kezekben a 
rövid idő alatt is sokat fejlőd
tem és az első versenyen már 
50 méter felett dobtam. Ez 
már magyar lfjúsági csúcsot 
jelentett. Ekkor voltam utolsó 
ifi-éves. Ez év őszén - már 
a helsinki olimpia előkészüle
teinek jegyében -, nemzetkö
zi versenyen vettem részt, 
ahol Európa kitűnőségei : 
Strandll (norvég) és Németh 
Imre mögött 55,85 méteres 
eredménnyel a harmadik he
lyet értem el. ők ekikor 57-58 
méter körül dobtak. Teljesít
tnén11emmel kiérdemeltem a.z 
olimpiai kerettagságot. 1952 
ia.va.szán 57 méteren felült 
eredménn11el Németh lmrét i3 
le1711őztem. Ez a siker már a 
helsinki repülőjegyet biztosí
totta számomra. Az olimpia 
előtt 58 méteren felüli dobá
aommal egyéni csúcsomat ja-

Fennállásának 60. évfordulójára 
készül az M VSC 

A Yas'i\tvontatás kllréb61 és tllr· 
ténetéból összegyűjtött hétezer la• 
pos újság és minden vonatkozAsű 
rendeletgyOJteményemet magános• 
nak, vagy hivatali szervnek -
megegyezés szerint térítés ellené• 
ben - felajánlom. 

DANCS EBNO 
Szombathely, Gyöngyös u. �. IZ4m. 

Boldizsár Gyula Békéscsaba : Ko
vács László Gyöngyös; Horti Jó• 
zset Jászberényi Fa1"kas István 
Csepreg; Berényi. més Hatvan; 
Surány!. István Pásztó : Leveleiket 
illetékes helyre IOVibbltottuk. 

A Miskolci VSC gazdasági 
fejlesztésének lehetőségeiről 
tárgyaltak a közelmúltban a 
miskolci igazgatóság és az 
MVSC vezetőségének Illetékes 
képviselői. Dr. Pásztor Pál, az 
igazgatóság vezetője és Csa;ka 
István, a sportklub megbízott 
gazdasági felelőse által tartott 
tájékoztatót vita követte. 

Az értekezlet célja, hogy 
megtalálják azokat a lehető
ségeket, amelyek a vasutas 
sportélet javítását hatékonyan 
elősegítik. E cél érdekében 

széles köni összefogásra 
v&n szükség, hiszen & 

sportolás támogatása -
a párthatározat értelmé
ben is - társadalmi ügy. 

Szükség van erre azért Is, 
mert az egyesület 1971-ben 
ünnepli megalakulásának 60. 
évfordulóiát. Az MVSC 60, 
éves tradíciója cselekvésre kö
teiez. Tizenegy szakosztálya 

Az értekezlet részvevői ll 

MVSC-pálya felújítását, egyéb 
létesítmények korszerűsítését 
és a sportolási lehetőségek ja
vítását tartották. 

Pály&- és tribüntetóépités
re összesen egy millió 

négyszázezer forintot ki-
Tánnak forditanL 

A tervek között szerepel még 
öltöző-, mosdóép!tés, valamint 
a nemzetközi versenyek lebo
nyolítására igen alkalmas 
csorba-telepí tó sportlétesít
ményeinek építése. 

Az építkezések határidőre 
történő befejezéséhez tár,sa
dalmi munkára is szükség 
lesz, mert a pft.-főnökség lét
számhiánnyal küzd. A vezető
ség sok segítséget vár a KISZ
fiataloktól, akik - főleg a 
Miskolc-Tiszai pál11audvaron 
- erre már ígéretet tettek. 

Kaszala Sándor 

A Munka fotópályázata 

A Szakszervezetek Országos Tanácsának folyóirata, a 
Munka megjelenésének 20. évfordulója alkalmából fotopá]yá
zatot hirdet. 

A pályázat tárgya: munkásábrázolás 1970. 
A szerkesztőség a pályázatot két témakörben írja ki: 
1. Munkások munka közben, érdekes munkafolyamatok 

megörökítése, munkásportrék; 
z. A dolgozók élete gyáron kívül: szórakozásuk, múveló

désük, sportolásuk, rendezvényeik stb. 
A pályázatra csak fekete-fehér, 30x40 cm-es méretű ké

peket fogadunk el. 
A képeket a Munka SzerkESztóségébe (Budapest, VI., D6-

zsa Györg11 út 84/b.) kell beküldeni, ahol szakértőkből álló 
zsűri dönt. 

A pályázat S leg;obb képe 1000-1000 forintot, további S 
kép pedig 600-ó00 forintos jutalomban részesül. 

A Munka - a díjazottakon kívül is - átveszi közlésre a 
legjobb képeket. 

hat. 
Egy személy mindkét témakörben 4--4 képpel pályáz-

Beküldési határidő: 1971. janwir 1. 
Zsürizés : 1971. január 15-ig. 
A képek javát 1971 tavaszán kiállításon mutatjuk be. 

A MUNKA S:r.erkesztósége 
már sok tehetséges sportolót .,.---------------------------------------
indított el a. siker útján. A 
régi hírnév visszaszerzése ér
dekében sokoldalú tevékeny
séget kell kifejteni a szakosz
tályok vezetőinek. Jelenleg 
848 igazolt, aktív sportolója 
van az egyesületnek. 

Az utánpótlás biztosítása itt 
is gondot jelent. Új sportolók 
elhelyezése a vasútnál sokszor 
akadályokba ütközik. A leg
célravezetőbb megoldá& az 
lenne, ha a vasutas fiatalok. 
közül kerülne ki az utánpót
lás. Ezzel az idegen átigazolá
sok és állásigények lényegesen 
csökkennének. Ennek érdeké
ben a vasutas fiatalok között 
aktív propaganda munkát kell 
kifejteni. Tehetségkutató ver
senyek szervezésével, az állan
dó sportolási lehetőség bizto
sításával az utánpótlás prob
lémája is megoldódna. 

Csúcsforgalom idején 

- Persze, ilyenkor könnyú udvarolni, mert 
ha az esküvöt hozom szóba, nyugodtan mond• 
hatod, hoQ11 lagzira most nincs időd • •  , 

Ószi forduló 

·� 

- Hé, fiúkt Jobb összjáték kell az ered-
mén11hez/ ...,,,... 

( Pusztai Pál rajzai) 

19'70. SZEPTEMBER !. 

- .,A KIVÁLÓ IFJÚSÁGI 
KLUB" címet nyerte el Zá
hony állomás ifjúsági Tclubja 
Lenin sziiletésének 100. és a 
felszabadulásunk 25. évfordu
lója tiszteletére hirdetett pá. 
lyázaton. Az avatóünnepséget 
augusztus 29-én tartották a 
klubhelyiségben. 

- Jól sikerült hangversenyt 
tartott Angyán Jenő karmes
ter vezetésével a hatvani Liszt 
Ferenc művelődési ház szim
fonikus zenekara Hatvan ál
lomás csarnokában. Az ünnepi 
hangversenyt a megjelent kö
zönség nagy tapssal jut.almaz. 
La. 

- Hőlégsugaras expressz. A 
Jakovlev Repülógéptervezó 
lroda tervei alapján a kalinini 
vagongyárban új, gázturbinás, 
nagy sebességű vonatot építe
nek. A motorokat, különleges 
hőpajzzsal védve a kocsi tete
jén helyezik cl. A gázturbi• 
nák üzemeltetéséhez szüksé
ges, egyenként 3000 literes 
üzemtartály pedig a padló 
alatt kapott helyet. A forma
tervezők a kocsi.szekrényt a 
repülőgépek törzséhez hason
lóan alakítják ki, 

- Gyufa állomás vasutasal 
a pártkongresszus tiszteletére 
kocsikihasználási tervüket 101. 
az áruszállítási tervüket pedig 
26 219 tonnával, 116 százalék
ban túlteljesítették. 

- úJ!TASI HÓNAP. Jú-
niusban újítási hónapot tartot
tak a szambathelyi jármií.javí• 
tóban. Ez a kezdeményezés 
nagymértékben hozájáru.lt ah
hoz, hogy az első félévben 15 
újítással többet nyújtottak be, 
mint az előző év hasonló idő
szakában. 

- CANADIAN PACIFIC, A 
világon kevés vállalkozás ta
lálható, amely szárazon leve. 
gőben és vízen egyaránt Vál• 
lal szállítást. A Canadian Pa� 
cific mindent vállal. Vasútvo
nalain például nem ritka lát
vány a 100 vagonból álló 
szénvonat, amelyek 7500 ton
na rakománnyal 37 óra 
alatt 1700 kilométert tesznek 
meg. 

- A  X. PARTKONGRESZ. 
SZUS TISZTELETÉRE a bé
késcsabai pálya.fenntartási fő
nökség dolgozói, az árvíz okoz
ta lemaradást is fi1711elembe
véve 5 millió forint értékli 
vállalást tettek. Az első fél
évben elért ei-edménvek bizt'!l
tóak. A főnökség valamennyi 
ténvezőnél teljesítette, illetve 
túlteljesítette a tervet. 

.... Hatféle Dlesel-mozdonyt 
gyárt a román ipar. Ebből 
négyféle típus külföldi licenc 
alapján készül. A nagy telje
sítményű vonali Diesel-moz
donyok mellett megkezdték a 
250 lóerős, tolató Diesel-moz
donyok gyártását a bukareitl 
mozclonygyárban. 

- Ausztráliában a múlt h 
végére fejezték be a különbö
ző nyomtávok egységesítését. 
A nyomtávváltozás óta Sidney
bő! a várostól 3940 kilométer• 
re levő Perthig 62 óra alatt 
teszik meg az utat a korszeni 
expresszvonatok. Korábban 
négy napot vett Igénybe az 
utazás. 

..... Tovább növelik a Tokalde 
Tonal hosszát. Osaka és Oka
yama között még nem fejez
ték be a híres, gyorsforgalmú 
vasútvonal építését, máris 
megszületett a döntés: a vo
nalat tovább kell építeni Kyus• 
hu szigetére. Ha a teljes vonal 
elkészül, hossza Tokiótól Hata
táig 1100 kilométer lesz. 

llAGYAB VASUTAl!I 

a Vasutasok Szakszervezeténet 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztc5 blzottsáS 
Flíszerkesztó: GUlyás János 

Felelős szerkesztő· Vtsi Ferenc 
Szerkeszt6ség : 

Budapest VI., Benczúr utca a.. 
Telefon, városi ! 229-872, 

üzemi : 19-77 
Kiadja és terjeszti : 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest VII., Rákóczi út 51. 

Telefon : 224-819 
Felel6s kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója 
Oj csekkszámunk : MNB 215-11 85f 
1970. XII. 31 -ig a rég! csekk 111 

felhasználható ! 
Szikra Lapnyomda 
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FELHÍVÁS 
az őszi forgalom sikeres lebonyolítására 

Népgazdaságunk állandó fejlődésének, vala• 
mint a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok 
mindinkább fokozódó javulásának hatására a 
vasút áruszállítási feladatai emelkednek, 

és fiatékonyabb felhasználásával, a mnnkate. 
gyelem további szilárdításával és nem utolsó
sorban a vezetés színvonalának emelésével 
lehetséges. 

A VASlJTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Az év eleji zord idöjárás, majd a.z ezt köve
tő; és igen hosszú Ideig tartó árvízveszély 
miatt a vasúttal szemben támasztott szállítási 
igényeket az I. félévben nem tudtuk teljes 
mértékben kielégíteni. Ez azt jelenti, hogy a 
szállítások egy része a.z év második felére, 
vagyis a:,; egyébként is nagyobb erőfeszítése
ket igénylö öszi forgalmi időszakra húzódott 
át. Tovább n1iveli a vasút második félévi fel
adatait az a t.iibbletszállítás, amit az árví:zsúj
-totta területek gyors újjáépítése igényel. 

Az elmondottakon kívül továbbra Is el� 
rendű fela,dat legyen a forgalom biztonsága é8 
a társadalmi tulajdon fokozott védelme. A 
sok munkát és figyelmet igénylő áruszállítás 
mellett nem szabad megteledkeml a sze
mélyszállitásról sem, és a munkákat úgy kell 
megszervezni és irányítani, hogy a kérdéses 
időszakban a vasút tevékenysége e területen 
is zökkenőmentes legyen. XIV, EVFOLYAM, 18, SZAM Ara 40 fillér 1970. SZEPTEMBER 18. 

KÖZÖS KONfÍNBR-PÁlfAUDVAR 
Az elmond-0ttakból következik, hogy a vas

útnak az év hátralevő részében mind az elő
irányzatnál, mind a tavalyi mennyiségnél jó
val több árut kell elszállítani. Ennek nagysá
gát jól szemlélt-eti, hogy míg 1969 utolsó négy 
hónapjában a vasút 39 millió tonnát fuvaro
zott, addig ez év hasonló idöszakában a már 
korábban felsoroltak hatására mintegy 41-
41,5 millió tonna áru elszállításával kell szá
molnunk. 

Mindezek érdekében fokoml kell és az ed� 
digieknél hatékonyabbá kell tenni a helyi 
párt- és szakszervezetek, vala.mint szakmai 
vezetés, nem különben a vasúti dolgozók é8 a, 
fuvaroztatók közötti együttműködést. 

Továbbra is támogatni kell a hazánk felsza.o 
badulása 25. évfordulójának, vala.mint a. Ma,, 
gyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszu� 
sának tiszteletére kibontakozott munkavu� 
senyt és a szocialista brigádmozgalm&t. 

Budapesten ülésezett a magyar- szovjet 
közlekedési állandó munkabizottság 

A vasutas dolgozók már nem egyszer bebl• 
zonyították, hogy áldozatkész munkájukra 
mindig lehet számítani. Ezt mutatta az elmúll 
téli időszakban, majd az árvízvédelmi és hely• 
reállitási munkáknál tapasztalt helytállásuk. 

A magyar-szovjet gazda.S'ág! 
és tudományos együttműködést 
Irányító kormányközi bizottság 
az egyes minisztériumok kere
tében létrehozott állandó mun_ 
kacsoportok útján végzi tevé
kenységét. 

A magyar-szovjet közleke
dési relációban 1968 óta műkö
dik ez az állandó munkacso
port, amely a tárca valamennyi 
ágazatára nézve koordinálja a 
közlekedési kapcsolatokat. A 
munkacsopOTt évente kétszer 
illésezilc felváltva a két ország 
fővárosában. Legutóbb augusz... 
tus 31. és szeptember 3. között 
tartottak megbeszélést Buda
pesten, amelyen a szovjet de
legációt V. Sz. Gavrilov közle
kedési miniszterhelyettes, a 
magyar küldöttséget pedig Rö
dönyi Károly miniszterhelyet
tes, a MA V vezérigazgatója ve
zette. 

Az ülésen a IV. ötéves terv 
idős?.akának közlekedési és 
szállítási feladatait tárgyalták 
meg. Az elkövetkező 5 évben 
az 1970. évi áruszállítás volu
menéhez viszonyítva 

33,9 százalékkal több I esz 
a Szovjetunióból hazánkba, 
a Szovjetunióba pedig '72,'l' 
százalékkal emelkedik a 

szállítás volumene. 
Ezek a százalékos adatok csak 
a vtszcmyftás arányaira mutat
nak. A valóságban a IV. ötéves 
terv végére is nyolszor annyi 
áru érkezik a Szovjetunióból, 
mint amennyi az oda irányuló 
árumennyiség. 

A munkacsoport budapesti 
ülésén áttekintették az elmúlt 
3 évben végzett I]lUnkát, és 
megállapították, hogy sikerült 
sZOTos baráti, elvtársi kapcso
latokat kiépiteni a két ország 
vasúti szállítását irányító szer
vekkel, s ez jól segítette az ez
port-import és tranzi:tszállítá
aokat is. A mostani ülésen a te
herkocsipark-unk bővítéséről, a 
záhonyi átrakó csomópont 
komplex fejlesztéséről, vala
mint a kibernetikai és a kor-

A megnövekedett szállítási feladatok el
végzésének feltételei a kormányzat és a vasút 
által tett intézkedések eredményeként javul
tak. lgy például a közelmúltban végrehajtott 
bérügyi intézkedések, az egyre nagyobb meny
nyiségű kol'szerú vontatójármű- és teherko
csi-beszerzések, a gazdasági bizottság határo
zata a teherkocsik határidön belüli be- és ki
rakására, mind olyan tényezök, a.melyek a 
megelőző évekhez képest megkönnyítik az öszi 
forgalom ideje alatt a vasút elött álló felada
tok megoldását. 

A szállítási lehetóségek javulása természe
tesen nem minden téren egyenletes. Ezért a 
kormányzat ált.a.l elvárt őszi forgalmi felada
tok maradéktalan elvégzése a munkák hélyes 
megszervezésével és összehangolásával, a 
szakszolgálatok jó együttműködésével, a meg
levő száffitókapacitás és munkaerő ésszerűbb 

Ismerve a vasutas dolgozók munkaszerete• 
tét és eddig elért kimagasló eredményeit, bí• 
zunk benne - és ezt dolgozó n{f;>ünk Is el• 
várja -, hogy a vasút dolgozói munka.terü
letükön az év hátralevő és egyre nagyobb le• 
terhelést igénylő Időszakában is hősiesen 
helytállnak, s a rájuk háruló őszi forgalmi 
feladatokat maradéktalanul teljesítik. 

SZABÓ ANTAL s. k.. 
a Vasutasok Szakszervezete 

fötitkára 

R0D0NYI KAROLY s. k., 
miniszt-erhelyettes, 

a lUA V vezérigazgatója 

A megállapodás aláírása után Rödönyi Kiíroly miniszterhelyet
tes, a :MAV vezérigazgatója kezetfog V. Sz. Gavrilovval, a 
szovjet közlekedésügyi miniszterhelyettessel. 

_Napirenden 
a vasút első félévi �ITI Foto Kovács Sándor felvétele.) 

szerű távközlési eszköz1ik-széles 
körű alkalmazásáról tárgyal
tak. 

A munkacsoport megállapí-
totta: 

várható, hogy a következii 
5 évben lényegesen megnő 
a két ország közötti ideg,m-

forgalom. 

Ezért ennek hivatalos lebonyo
lítói közé az I14uriszt és az 
IBUSZ utazási irodákon kívül 
a két vasút is csatlakozik és 
várható, hogy a négy szervezet 
szoros együttműködésével je
lentős javulást lehet elérni e 
téren is. A jövő évi menetrend
változástól már ennek alapján 
Budapest-Leningrád • között 
közvetlen hálókocsijárat lesz. 

A korszerű szállítási módok 
elte,jedésével kapcsolatban 

a munkabizottság közös 
konténer-pályaudvar léte-
sítésében állapodott meg, 

amely lehetővé tes-zi, hogy a 
konténereket nemcsak. a két 
ország, hanem Nyugat-Európa 
és a Távol-Kelet közötti forga
lomban is felhasználják. 

A baráti légkörben lezajlott 
ülés jegyzőkönyvét magyar 
részről Rödönyi Károly mi
niszterhelyettes, a MAV vezér
igazgatója, szovjet részről V. 
Sz. Gavri!ov miniszterhelyettes 
írta alá. 

bértömeg-gazdálkodása 

B,L 

A szakszervezet elnöksége 
szeptember 4-én ülést tartot't. 
Az első napirend keretében a 

forradalmi munkás-paraszt oka: az építésihatáridók min
kormány 1035/1967. (XI. 19.) denáron való betartása, melyet 
számú határozata és a 6/1967. a gazdasági vezetés célpré
SZOT szabályzat alapján a mium kitűzésével is ösztönöz. ,--------------------------- beruházások - létesítmények, S a következmény, az üzem

Miniszteri értekezlet 

a siófoki csomópont jövőjéről ,' 

gépek, berendezések - üzem- be helyezési eljárások alkalmá
be helyezésével kapcsolatos val tömegesen jelentkeznek a 
tapasztalatokról készült je- zavartalan üzemeltetést gátló 
lentést vitatták meg. hiányosságok. 

A szakszervezet munkavé- Az elnökség ezután a vasút 
delmi felügyelóségének jelen- bértömeg-gazdálkodásának 
tése rámutatott, hogy a terve- 1970 első félévi tapasztalatai-

Dr. Csanádi György közle- ba.n működő pénztárak teszik zési tevékenységben még sok a ról, a visszamaradt központi 
kedés- és postaügyi miniszter kényelmessé a jegyváltást. A megoldatlan probléma, ame- alap felosztásáról készült elő
és Bondor József építésügyi munkákkal egyidőben egy mé- lyek negatív hatása - anyagi terjesztést vitatta meg. Mint is
és városfejlesztési miniszter terrel felemelik a Sió-hidat, a és erkölcsi vonatkozásban egy- meretes, az 1968-69. évben al
augusztus 26-án Siófokon a csatorna h.ajózhatósága érdeké- aránt - érződik a kivitelezés kalmazott átlagbér-gazdálko• 
városi tanács épületében a ben. és az üzembe helyez.és során. A dási rendszert a népgazdaság 
vasúti csomópont jövőjéről tár- A rendezópályaudvar SOT'Sá- tervezők ugyanis nem mindig egész területén 1970. január 1-
gyalt a megye és a város ve- ró! majd a tervezők vizsgálata tartják be a létesitmények, gé- tó! módosították. Ennek követ. 
zetőivel. dönt. Erre nézve is több meg- pek és berendezések tervezésé- keztében a vasútnál abszolút 

A csomópont átépit.ésén.ek oldási változatot dolgoznak ki. né! a vonatkozó előírásokat. bértömeg-gazdálkodási rend• 
gondolata nem újkeletú. Az A rekonstrukcióra még a ne- Gyakran előfordul az is, hogy szer került bevezetésre. A bér
idegenforgalom rohamos fej- gyedik ötéves tervben sor ke- a tervdokumentációhoz mellé- tömeg-gazdálkodás alapszabá
lódése régóta megköveteli, rül. Minden áthidalást úgy kelt - a tervező által adott - lya: az éves munkaügyi tervbe-ii 
hogy terveznek, hogy egy későbbi munkavédelmi nyilatkozat meghatározott bértömeg fel-

Siófok városa olyan vas• vonalvillamOGítás során bizto- sablonos, hogy csak e két pél- használása úgy, hogy azt éves 
úti vonalvezetéssel rendel- sítsák a szükséges űrszel- dát említsük. szinten ne lépjék túl. Ha vas-
kezzen, melyben nincsen vényt. A vitában felszólalók közül út az abszolút bértömeget túl-
szintbenl keresztezés a A kiviteli terveket elórelát- többen arra hívták fel az el- lépi, a túllépés a részesedési 

Jelentés a Szamosközből 

Negyvenhat vasutas háza 
már tető alatt áll 

közúttal, hatólag 1972 elejére készítik nökség figyelmét, hogy az új 
alapot terheli. Az év közbeni 

ami miatt =akran hooszú idő- majd el és még ugyanabban az megtakarítások viszont átlag

re torlódá�,, keletkezik a köz- évben, az üdülászezon befeje- létesítményeket a kivitelezők bérnövelésre használhatók feL 
úton. zése után megkezdik a.z átala- sorozatosan befejezetlen· álla- Az 1. Tervgazdasági, műszak-

A tárgyaláson megállapod- kítási munkákat. potban akarják átadni. Ennek fejlesztési és munkaügyi szak-

tak, hogy több elgondolás kö- ,--------------------------- osztály előterjesztése szerint 

zül azt a variánst terjesztik a a bértömeg-gazdálkodás rend-
kormány elé, amely szerint a 

M k • k I k d , b 
szere jó. Ki kell azonban 

vasút a rekonstrukció után is ar ehng a öz e e es en hangsúlyozni, hogy a gazdái-

A tavaszi árvíz a Szamos
közben 218 vasutas családnak 
okozott kárt. 109 család háza 
teljesen összedőlt, 42 lakás sú
lyosan megrongálódott, 12 csa
lád ingóságát és mellékhelyi
ségeit érte kár, 55 vasutas ott
honában kisebb sérülések ke
letkeztek. 

Az árvíz elvonulása után fel
mérések alapján 109 tényleges 
vasutas, nyugdíjas és özvegy 
részére vált szül,ségessé a la
kás teljes újjáépítése, továbbá 
42 lakásnál pedig a károk 
helyreállítása. A teljesen rom
badölt lakások újjáépítése 
még júliusban megkezdódött 
Penyige, Jánkmajtis, Tunyog
matolcs, Fehérgyarmat, Győr
telek, Kocsord, Nagyszekeres, 
Mátészalka és Csenger közsé
gekben. Azóta felépült 46, épí
tés alatt áll 21 ház, 42 ház 
építkezése még nem kezdődött 
meg, mert a károsultak az 
építési szerződést nem kötöt
ték meg, vagy a kamatmentes 
kölcsönt az OTP-tói nem kap
ták meg. 

Mátészalkán 17, Fehérgyar
mat.on 2, Tunyogmatolcs köz
ségben pedig 1 vasutas család 
részére a kamatmentes hitelek 
lolyósítása folyamatban van, s 

a telek, valamint az építési en
gedélyek is rendben vannak. 

Mint ismeretes, a vasút 
Csengerben 94 családi ház fel
építésére vállalt kötelezettsé
get. Ebből 37 lakás már tető
alatt van, 18 háznál a főfalak 
felhúzása, 28-nál az alapbeto
nozás elkészült, 11 ház alapjai
nak kiásás.a folyamatooan ha
lad. Az újjáépítésen dolgozó 
vasutas szakiparoook és se
gédmunkások mindent elkö
vetnek annak érdekében, hogy 
a vállalat határidőre, novem
ber 15-re elkészüljenek a laká
sok. Ehhez a feltételek biztosí
t.attak. 

A vasút vezetői és a Vasuta
sok Szakszervezete az anyagi 
segítségen túlmenően kezdet
től fogva megfelelő támogatást 
biztosítanak a helyreállítási 
munkákhoz. A Debrecenben 
létrehozott segélyezési bizott
ság és a debreceni területi bi
zottság munkatársai az új la
kások építését a helyszínen 
rendszeresen ellenórzik és a 
felmerült problémákat a lehe
tő legrövidebb idő alatt inté
zik a megfelelő hatóságoknál, 
valamint az épületek kivitele
zését végző vállalatoknál, (vf) 

a jelenlegi helyén marad, mert kodó szervek - elsősorban az: 
az állomásnak a városon kí- A Szegedi Közlekedéstudo- a szegedi vasútigazgatóság ve- igazgatóságok - körültekin-
vülre való áthelyezése autó- mányi Egyesület Vasútüzemi zetóje, a Közlekedéstudományi többen és bátrabban éljenek s 
����rásra kénysrerítené Gépjárműközlekedési és Szál- Egyesület sregedi területi szer- bértömeg-gazdálkodá,s adta le-

A közúti-vasúti keresztezést litmányozási Szakosztálya ren- vezetének elnöke nyitotta meg. hetőségekkel. Gondosan vizs
a rekonstrukció során kéiszi.n- dezésében Marketing a közle- Az ünnepélyes megnyitó után gálják meg azokat a területe
tűvé alakitJ'ák át, 

kedésben címmel kétnapos dr. Mészáros Károly közleke- ket, ahol munkaszervezéssel konferenciát rendeztek a sze-
az állomáson szlgetperono- gedi Tisza Szálló dísztermében. dés- és postaügyi míniszterhe- lehetőség nyílik tartós lét-
kat létesítenek és a várost A konferenciát, melyen az or- lyettes tartotta meg nagy ér- számcsökkentésre. Természete-
az üdülöteleppel, utasalul- szág valamennyi közlekledési deklődéssel kísért előadását. sen figyelembe kell venni a 

járóval kötik össze. és szállítási ágazatának képvi- Elmondotta, hogy a IMtarketing, munkaidó-csökkentésl felada-
A nyári Idényben az aluljáró- selői jelen voltak, Kiss Károly, amely magában foglalja a vál- tok létszámigényét, továbbá 
--------------------------, lalati tevékenység valamennyi azt, hogy a vasút szállítási 

Dr. Csanádi György a drezdai Közlekedési Főiskola 
díszdoktora 

A Német Demokratikus Köz
társaság egyik legnagyobb ha
gyományokkal rendelkező fel
sóoktatási intézménye a Hoch
schule für Verkehrswesen, a 
drezdai Közlekedési Főiskola 
tudományos munkássága eliS
meréséül díszdoktorrá avatta 
dr. Csanádi György közlekedéS
és postaügyi minisztert, a Ma

gyar Tudományos Akadémia 
tagját. 

A díszdoktorrá...avatásl ün
nepségen megjelent dr. HeT� 

mann Wt?gener rektor és dr. 
Gerhard Rehbein rektorhelyet
tes vezetésével a főiskola pro
fesszori kara. Részt vettek a 
drezdai ünnepségen az NDK 
Közlekedésügyi Minisztériu
mának és berlini nagykövetsé
günk vezető személyiségei. 

Dr. Csanádi György nagy ér
deklődéssel kísért előadást tar
tott a főiskola nagygyűlésén, 
melyen az NDK számos szak.
mai kiválósága vett részt. 

munkafolyamatát, nem újke- feladatainak elvégzésében fon
letú szervezet. tos szerepet játszó munkakö-

Előadásában a többi között rökben - kocsirendező, sarus. 

arra is kitért, hogy ma már utazószemélyzet - tartós !ét

a fuvarozó szervek közötti vi- számfelajánlást eszközölni 

szony kialakításában is nagy még a gazdaságosság szigorú 

szerepe van a marketingnek. mérlegelésével is csak a !egrit• 

Hangsúlyozta, hogy a közleke- kább esetben szabad. 

dés és a szállftás mint szol- Napirenden szerepel még a 
gáltató tevékenység megköve- szakszervezet és a félszázalé• 

teli az igényelt felmérését és kos Önkéntes Támogatási Alap 
kielégítését. első félévi gazdálkodása, a 

számvizsgáló bizottság jelen-
Az előadáshoz számos szak- tése, valamint az MSZMP KB 

ember, közöttük Lindner Jó- kongresszusi irányelveivel zsef vezérigazgatóhelyettes is kapcsolatos állásfoglalás terve
hozzászólt. zet. Végül az elnökség külön

Sziládi Sándor féléket tárgyalt. 
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A szakszervezeti politikai 
oktatás fela·datai 

Hogyan történik a szakszervezeti tisztségviselők 

jelölése és választása 

A
z 1970-71. évi szakszerve

zeti politikai oktatás szer
vezése befejeződött. Az előze
tes adatok mind a tanfolyamok, 
mind a hallgatók• számának 
emelkedéséről tanúskodnak. Ez 
azt bizonyítja, hogy a dolgo
zók körébe11. az elmúlt évelc so
rán kedveltté vált oktatási for
ma népszerüsége tovább növe
kedett. A szakszervezeti bizott
ságok tevékenysége hozzájárult 
ahhoz, hogy a dolgozók világ
nézetét, szocialista tudatának 
fejlesztését, társadalmunk idő
szerű politikai, gazdasági és 
kulturális kérdéseinek megér
tését szolgáló oktatáshoz újabb 
dolgozók csatlakozzanak. A 
szervezési feladatokat szakszer
vezeti bizottságaink, a kiadott 
irányelveknek megfelelően jól 

gyózőek. E feltételek megszer- felolvasás legyen. Különösen 
zését segítse elö a szakszcrve- óvakodjon a központilag szer
zeti bizottság. kesztett tananyag felolvasásá

Lapunk szeptember 2-i szá
mában a szalcszervezeti vá
lasztások főbb el veiröl írtunk. 
Szót ejtettünk a választásra 
jogosultságról, a jelölő bizott
ságokról, a választó értekezle
tek, taggyűlések napirendjé
ről. Most a szakszervezeti 
szervek és küldöttek jelölésé
nek és választásának módjá
ról adunk tájékoztatót. 

kerüljenek-e a szavazólapra. 
A jelölteket együtt kell sza
vazásra bocsátani. 

kire adták a szavazatot. (Pl. 
teljes áthúzt..s, rá!irkálás, elté
pelt szavazólap.) 

Megválasztottnak az a sze
mély tekintendő, aki a titkos 
szavazás során a szavazatok
nak legalább kéthannadát 
megkapta. Ha a taggyűlés ál
tal elfogadott létszámnál több 
személy neve szerepel a sza
vazólapon, a :Jelölés sorrendje 
szerint tekintendők megvá
lasztottnák a jelöUek. 

végezték. 
A szervezés befejezése azon

ban csak a munka egy szaka
szának lezárását jelenti. Továb
bi fontos teendők hárulnak a 
szakszervezeti bizottságokra, az 
<>ktatás sikeres lebonyolításá
ban és befejezésében. Az aláb
biakban néhány ilyen teendőre 
szeretnénk felhívni a figyelmet. 

tól. Ezek a tananyagok a pro
pagandisták munkájának, a té
ma feldogozásának megkönnyí
tését szolgálják, semmi esetre 
s·em felolvasás céljából készül
nek. Az előadás megtartásának 
könnyítésére készítsen a pro
pagandista részletes vázlatot. 

A szakszervezeti bizottságok 
hasznosan kamatoztathatják a 
politikai tanfolyamok tapaszta
latait. Az ott felmerült kérdé
sek, javaslatok. vélemények 
alapján képet alkothatnak a 
dolgozók hangulatáról, s tudo
mást szerezhetnek olyan meg
oldandó problémákról, amelyek 
foglalkoztatják a töme!'jeket, s 
amelyekre választ várnak a 
dolgozók. Az információszerzés 
fontos fórumai tehát a politi
kai tanfolyamok. 

A folyamatos és rendszeres 
ellenőrzés elengedhetetlen fel
tétele a szakszervezeti politi
kai oktatás sikerének. Az ellen
őrzés azonban mindig párosul
Jon a segítségadás szándékával. 
Az ellenőrzések alapján szerez
het tapasztalatot a szak�zerve
zeti bizottság a tanfolyamok 
szintjéről, a propagandisták fel
készültségéről. a foglalkozások 
tartalmi kérdéseiről. 

A vezetőségválasztó taggyű
lésen, küldöttértekezleten a 
jelöiő bizottság elnöke rövi
den számoljon be a tagsággal 
történt beszélgetés tapasztala
tairól, majd személyenként 
ismertesse és röviden indo
kolja a vezető szerv, a szám
vizsgáló bizottság tagjaira és 
a küldöttekre vonatkozó ja
vaslatát. Al,ol a jelölő bizott
ság írásban előre kiadja ezt a 
taggyűlés, vagy küldöttérte
lcezlet résztvevőinek - nem 
szükséges a személy szerinti 
szóbeli indoklás. Elegendő az 
írásos javaslat egész-5nek in
dokolása. 

A választók kérdéseket te
hetnek fel mind a jelölő bi
zottsághoz, mind a jelölthöz. 
Észrevételeket tehetnek a je
löltre, illetve a jelölésre vo
natkozóan. 

A kérdések és észrevételek 
után a tagság nyílt szavazás
sal - szavazati többséggel -
dónti el, ho:zy a jelölő bizott
ság által jelölt személyek fel-

A taggyűlés elnöke a jelölő 
bizottság javaslatának meg
szavazása, illetve eJ!ogadása 
után hívja fel a figyelmet, 
hogy a vála,sztóknak joguk 
van további személyeket ja
va,solni a vezető szervekb�. A 
pótlólag javasolt szernély(ek) 
felvétele a szavazólapra - az 
esetleges vita után nyílt 
szavazással történik. Ehhez is 
a szavazatok többsége szüksé
ges. A pótlólag javasolt S�'; 
mély(ek) a jelölés sorrendJe
ben kerül(nek) a szavazólapra 

A jelölés befejezése után a 
szavazatszedő bizottság elké
szíti a szavazólapokat, majd 
ismerteti a szavazás m6dját. 
A szavazás titkos, ennek kö
vetelményeit biztosítani kell. 
(Szavazólap, szavazó helyiség, 
lepecsételt urna.) 

A titkos szavazás során a 
választóknak jogukban áll a 
jelöltek közül bárkinek a ne
vét kihúzni és más nevet be
írni. 

A szavazatszedő bizottság 
minden szavazólap érvényes
ségét ellenőrzi, majd össze
számolja a szavazatokat. Az 
eredményt ismerteti a taggyű
léssel, küldöttértekezlettel és 
jegyzőkönyvben rögzíti. ltr
vénytclen az a szavazólap, 
amelyből nem t11nik ki, hogy 

Ha a titkos szavazás után a 
szavazólapra felvettek közül 
egy vagy több sz-Mnély nem 
kapta meg a kétharmados 
többséget és helyettük nem ír
tak be másokat, vagy a beír
tak sem kapták meg a szava
zatok kétharmadát, akkor Cl 
választást foli,tatni kell. Ilyen, 
esetben a jelölő bizottság is.. 
mételten tegyen javaslatot 
annyi személyre, amennyi az 
eredetileg javasolt vezetőség
ből nem kapta meg a szüks� 
ges szavazatot. (A jelölés és a 
szavazás módja azonos a 
fentiekkel.) 

A szavazás eredményérol 
felvett jegyzőkönyvet a tag
gyűlés elnöke, a szavazamze... 
dó bizottság elnöke és a jegy
zőkönyvvezető írja alá. A 
jegyzőkönyv egy példányát 
meg kell küldeni a felsőbb 
szakszer vezeti szervnek. 

A szavazólapokat a válasz
tástól s7.ámított hat hónapig 
kell megőrizni. 

A tanfolyamok sikeres le
bonyolításához elengedhetetlen 
a tárgyi feltételek biztosítása. 
A csendes, tiszta, télen jól fű
tött helyiségbe szívesen men
nek a dolgozók. Szükséges, hogy 
a helyiség legalább egy fekete 
táblával rendelkezzék, amin 
krétarajzzal biztosított a szem
léltetés. Ez az a minimális fel
tétel, amit biztosi tani kell. 

A
z eredményes munka le

téteményesei a vezető 
propagandisták, illetve a pro
pagandisták. A foglalkozások 
hatékonysá�a. színvonala az ő 
munkájuk függvénye. Ebből kö
vetkezik, hogy felké;zülésüket, 
rendszeres segítésüket folyama

F
ontos követelmény, hogy a 

tanfolyamolc politikai fó
rumokká váljanak, ahol a dol
gozó!, olyan képzésben része
slilnek, amely biztosítja tisz
tánlátásukat, mo:::gósitja őket 
a szocializmus időszerü kérdé
seibőt rájuk háruló feladatok 
megoldására. Ennek feltétele, 
hogy a foglalkozások vitafóru
mokká váljanak, ahol a hall
gatók nyíltan és őszintén be.. 
szélgetnek, vitatkoznak a párt 
politikájának megvalósításá
ról, vagy az azzal szemben tá
masztott kételyeilcről, a kényes 
kérdéseiket bátran felvetik, 
ahol a szó legnemesebb értel
mében politikai oktatásban -ré
szesülnek. A vita során meg 
kett tanítani ől�et a helyes ál
láspont védelmére, a téves né
zetekkel szembeni harcra, az 
érvek és ellenérvek felsorakoz
tatásával a hibás, esetleg ellen
séges nézetek megcáfolására, a 
helyes álláspont elfogadtatásá
ra. Az !gy kialakult vitafórum 
biztosíték arra, hogy a kitűzött 
oktatási. nevelési cél meg is va
lósul. Ennek egyil, legalapve
tőbb feltétele, a propagandista 
által tartott bevezető előadás 
színvonala. Az előadás leqyen 
,·övid, s a témával összefiiggő 
leglényegesebb fogalmakat, ösz
szefüggéseket magyarázza, és 
lehetőleg a helyi adottságokat, 
köriilményeket figyelembe vé
ve dolgozza fel az anyagot. A 
felsorakoztatot"t érveket, ténye
ket alá kell támasztani munka
helyi példákkal. A bevezető 
előadás célja: az érdeklődés fel
keltése a téma iránt. 
Propagandistáink mindig 

készüljenek az előadásra, 
hogy az valóban előadás, és ne 

V égül néhány szó az okta
tás megkezdéséről és 

befejezéséről. A hallgatókra, de 
a propagandistákra is igen jó 
hatást gyakorol, ha a szakszer
vezeti bizottság ünnepélyes ke
retek között nyitja meg a tan
folyamokat. A törődésnek ilyen 
formában való megjelenése jó 
hatással van a tanfolyamok el
következő munkájára 

Hatékonyabb szakszervezeti munkát 
az utazók között 

Tóbiás Béla 
tosan biztosítani kell. A vezető ,---------------------------

Az egye-s ember politikai 
fejlődésében, a dolgozók ér
dekvédelmében, az üzemi és 
szakszervezeti demokrácia 
gyakorlásában, a tömegek ve
zetésbe való bevonásában egy
aránt növekvő szerep jut a 

szakszervezeti bizalmiaknalc. 
A szakszervezetek X,'{I. kong
resszusa ól.a örvendetes fej
lődés tapasztalható. Az új gaz
dasági mechanizmus bevezeté
se sok tekintetben serkentette 
a szakszervezeti élet korsze
rűsítését a legkisebb szakszer
vezeti egységekben is. 

lepállomások utazó dolgozói
nak szakszervezeti életét, az 
alapszervek tevékenységét, 
módszereit, a szakszervezeti 
csoportélet szervezeti feltéte
leit. A tömegek között végzett 
szakszervezeti munka - bo • 
nyolultság:,, személyzeti, szer
vezeti feltételeinek sokfélesége 
miatt - tarka képet, változó 
színvonalat és módszereket 
mutat. Klilönösen változó tar
talomban, rendszerben, szer
vezettségben és a szakszerve
zeti bizottsá.gok, műhelybizott
ságok vezetőségei által része.
sített figyelem, aktivitás és 
céltudatosság dolgában. 

propagandisták és propagandis
ták központilag csak a témá
val kapcsolatos elvi és politi
kai kérdések egységes értelme
zéséhez, tisztázásához kapnak 
útmutatást. A szakszervezeti 
bizottságok feladata, hogy a he_ 
lyi körülményekről, sajátossá
gok1·ól tájékoztassák őket, és 
fgy lehetőség nyíljon az elmé
let és gyakorlat (isszekapcsolá
sára. Jó volna, ha a szakszer
vezeti bizottságok a témához 
kapcsolódó helyi szemléltető 
anyagot készíttetnének, s a pro
pagandisták a központi anyag 
mellett azt is felhasználnák 
munkájukban. A propagandis
ták felelősségteljes munkájukat 
csak akkor tudják eredménve
sen végezni. ha állandóan ké
pezik magukat, ha lépést tar
tanak a napi politika! es-emé
nyekkel, ha figyelemmel kísé
rik a munkahely eredményeit, 
problémáit. A jó propagandista 
önmagával szemben igé"lyes, a 
hallgatókk.al szemben türelmes. 
A felvetett kérdésekre adott vá
laszai egyenesek, őszinték, meg-

A /Jecsületes megtaláló jelentkezett 
Jandó . Jenő karnagy, pécsi 

lakos, a közelmúltban érdekes 
történetet írt meg a pécsi igaz
gatóság vezetőjéhez küldött 
levelében. A történet önmagá
ban nem különös, mégis nyil
vánosságot érdemel. lme a le
vél: 

„Fiam zeneakadémiai 
hallgató - augusztus 4-én a 
Mecsek expreB.'lzel jött haza 
Budapestről a Bartók szerrú
náriumról. útközben barátjá
val az étkezókocsiba mentek. 
s mire Szentlőrinc környékén 
visszatértek a helyükre, fiam 
táskája - benne nagyon sok 
értékes külföldi zongorakotta
anyaggal együtt - eltűnt. A 

jegyvizsgálók segítségével át
nézték a szerelvényt, de a 
táska sehol nem volt. Újság
hirdetést adtunk fel, arra sem 
kaptunk választ. Már beletö
rődtünk a szinte pótolhatatlal!l 
anyag elvesztésébe, amikor 

lll.e!')kaptuk Szabó Sándor pá
lyaőr levelét, melyben arról 
értesített, hogy az irattáska a 
kottákkal együtt birtokában 
van. Címemet a kották között 
megtalált fiamnak írt levelem
ből tudta meg, s ebből a levél
ből értesült arról is, hogy Har
kányban üdülünk. A táska el
tulajdonítója - feltevésünk 
szerint, rrúután látta, hogy 
számára értél...-telen az anyag, 
kidobhatta azt az ablakon, s 
így találta meg Szabó Sá.'"ldor, 
a 81--es őrház lakója 

Jelen levelemmel együtt ad
tam fel Szabó Sándor pályaőr 
részére is egy köszönő levelet 
és szerény pénzjutalmat." 

A becsületes megt,alá.lót, aki 
27 éve áll a M.AV szolgálatá
ban s a Kurd és Duzs közötti 
81. sz. őrházban teljesít szol
gálatot, a pécsi igazgatóság 
vezetője dicséretben és pénz
jutalomban részesítette. 

A bizalmi munka feltételei 
munkahe41enként változnak. 
Különösen sok és megkülön
böztetett figyelmet követel a 
több tízezer forgalmi, vonta
tás! utazószemélyzet politikai, 
érdekvéd<>lmi és kulturális 
munkájának szervezése, irá
nyítása. 

Sajatos helyzet 

Az utazók sajátos helyzete 
élénk figyelmet, nagyobb ak· 
tivitást követel a sza.lcszerve
zeti és műhelybizottságoktól. 
E dolgozók körében a szak
szervezeti csoportok szervezé
se a forda, a menetrend, a ve
zénylés t1áltozásaihoz igazodó 
rugalmas, sablonoktól mentes, 
átgondolt munkát igényel. Az 

A budapesti területi bizott• év elején megtartott vizsgálat 
ság közel kiét tucat szolgálati újra megerősítette, hogy egy
helyen me!!Vizsgilta a vonta- egy vontatási vagy forgalmi 

• . • _ -; . . telepállomáson nem lehet tasi fonoksegek es forgalmi te- egyetlen szervezési szisztéma 
--------------------------------------------------------

, 
szerint életképes szakszerveze-
ti csoportokat 7<:iépíteni. Nem 
lehetséges két szakszervezeti 
bizotmági választás közötti 
időszakra megoldottnak tekin
teni az egyszer jól megszer
vezett szakszervezeti csopor-

Aktualis portré 

Kitüntetés kiváló JZolgálatért 1 tok szervezeti, személyi kere
teit. A személyzet mozgatása 

i alapján menetrendi változás
, kor, szezonális menetrendek 

kialakítása, életbeléptetésekor 
vagy változásánál a személy
zet elvezénylésekor újra meg 
újra felül keil vizsgálni a 
szakszervezeti csoportok szer
vezetét. 

Nincs könnyű dolga anna'k, 
aki arra vállalkozik. hogy nyil
vánosság előtt bemutassa Or

bán Sándort, a vasutasszakszer
vezet debreceni területi bizott
ságának munkatársát. Hiszen 
csak.nem háromévtizedes vas
úti szolgálata alatt nagyon so
kan megismerték őt a minden
napok dolgos forgatagában, és 
szinte feleslegesnek tűnik ér
demeinek, kiváló emberi tulaj
donS'ágainak a méltatása. 

Legjellemzőbb tulajdonságai 
közé tartozik egyébként, hogy 
egész vasúti pályafutása alatt 
mindip ott vállalt vaqy kere
sett magának feladatokat, aaol 
a legnagyobb szükség volt cse
lekvő tettekre. Az ország fel
szabadulásának első napjaitól 
kezdve rrtindig ott tevékenyke
dett honállomásának - Nyír
egyházának - választott te�tü
leteiben, nemegyszer azok élén, 
titkári poszton. Emellett hu
szonót esztendőn keresztül pél
damutatóan végezte vonatlcísé
,-ől szolgálatát, ami egymagá,.. 

ban is tiszteletre méltó lenne. 
S ott volt a család is: felesé-
1e, a három gyermekkel, akik-

ből szintén derék embereket 
nevelt. 

Erzsike, a nagyobbik lánya 
tanárnő lett, Újfehértón tanít 
magyart és oroszt. Sándor fia 
az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem ötödéves hallgatója, 
biológiai szakon. Zoltán pedig a 
mezőgazdasági technikum má
sodik osztályába jár. Méltán 
követik édesapjuk példáját, aki 
- ezernyi munkája közben -
ugyancsak szüntelenül tanult. 
Megszerezte az összes vasúti 
szakvizsgát, érettségizett a köz
gazdasági technikumban, há
rom évet töltött azután az esti 
egyetem padjaiban, majd újabb 
négy esztendő következett az 
államvizsgák letételéig, a fel.. 
sőfokú igazgatási és munkaügyi 
szakvizsgák mel'(szerzésére is 
vállalkozott. Két évvel ezelőtt 
felkérték: helyettesítené-e a 
területi bizottság egyik veze
tőjét néhány hónapig? Azóta 
naponta Debrecenbe jár Nyír
egyházáról, mert tavaly, a he
lyettesítési időszak letelte 
után, a kulturális, agitációs, 
propaganda- és sportbizottság 
vezetője lett. 

Rangját tekintve: MAV fel-

ügyelő. De járjon bárhol, egy- 't, 
kori munkatársai, kollégái, 
amikor ráköszönnek, a régi ba
rátot, elvtársat tisztelik szemé
lyében. Meg is marad, meg is 
akar maradni örökre kö:rejük 
tartozónak. Amit vállal, mind 
értük és velük együtt teszi. 

Kitüntetéséről a tőle megszo
kott szerénységgel beszél. 

- Az árvíz szomorú ese�
nyein szerencsére túl vagyunk 
- mondja. - Ami a Szamos
közben történt, híven megírták 
a lapok . . .  , 

Nem mesél izgalmas történe
teket, csupán annyit tudunk 
meg tőle, hogy május 15-én, 
amikor rátört a víz a falvak
ra, aznap már ő is ott 1:>olt. 
Külön paranccsal hívták be a 
mentésben és a mentesítésben 
részt vevő polgári védelmi 
alakulathoz. Negyvenöt elárasz
tott községben látta el felada.. 
tát az az egység, amelynek ő 
volt a párttitkára a szörny"l na.. 
pok idején. 

- Ott is szolgáltak mellet
tem régtől fogva ismert vas
utasok, akikben nem kellett 
csalódni - jegyzi meg. - Bó
Zye1 Sándor, a nyíregyházi mű-

szaki ikocsiszolgálat villanysze
relője, Kocsor Dezső, a záhonyi 
pályafenntartási főnökség dol
gozója, és még sokan mások 
tartoztak alakulatunkba, akik 
mind kivették részüket a meg
maradt ingóságok összeszedésé
ből, az állati tetemek eltakarí
tásából, a lakosság ivóvízzel va
ló el}átásából és minden reánk 
háruló feladatból. Sok áldoza
tot takar a mellükre tűzött Ar
vizvédelmí emlékérem • • •  

A napokban ehhez kapta meg 
Orbán Sándor újabb kormán-y
kitüntetését, a Kiváló szolgála
tért érdemérmet. 

Kovács József 

Reafis lehetosegek 

A vontatási fónökségeknél 
több szakszervezeti bizottság
nál helye-;nek bizonyult a 
rendszeresen váltó, forduló 
(tartalék), állom1si. átállítós, 
gurítódombokon beosztott ál
landó nappalos szolgálatot tel
jesítőket műszakonként, for
dulónként szakszervezet! csc>
portba szervezni. Lehetséges 
az is, hogy az ilyen szolcáiatba 
beo!ztott gépek v,;,ltószemély
zetet gépenként szervezik err:, 
szakszervezeti csoportba. Az 
ilyen szak�z 1rvezeti csoportok 
összefogásfira. irányítására a 
műhelybizcttság /!s a szakszer
vezeti bizalmiak köre helyei, 
főbizalmit megbízni vagy vá
lasztani. J:;ppen a műi'elybl
zottság és szakszervezet! cso
port kapcsolatának aktívabM 

tételére a politikai érdekvédel� 
mi, kultürális munka javítása 
érdekében a főbizalmi lehet 
nem utazó dolgozó is. 

A vonalon szolgálatot telj� 
sítő utazó dolgozók szakszer� 
vezeti csoportjainak szervezé
se még váltczatosabb, Több 
vontatás! főnökség, közt-Uk 4 
ferencvárosi is, hozott létre 
szakszervezeti csoportot az 
egy községben vagy község
részben lakók részére. Kísér.; 
let, sót gyakorlat alakult ki' 
másutt az azonos vonal vagy 
vonalrész, esetleg térségben 
lakók egy szakszervezeti cso
portba szerveresére. Reális le
hetőség az azonos vonalon 
vagy azonos időben verenyelt 
gépek személyzetének egy 
szakszervezeti csoportba vaJó 
szervezése, egy menetrendi 
időszakra. A gépcsoportonkén
ti szervezés, kisebb létszámú 
szocialista brigált szakszerve
zeti csoportba szervezése is 
alkalmas keret a tartalmasabb 
munkára 

Resze 
a választási munkának 

Az állomási forgalmi utazó. 
személyzet szakszervezeti cso
portjainak szervezésében ko
ráb ban általános gyakorlat 
volt az egy fordában utazók 
szakszervezeti csoportja. J� 
lenleg több telepállomáson a2: 
egy fós közlekedési rendszer
ben utazó dolgozók körében 
több bizalmi megyálasztásával 
átmeneti megoldásokhoz jutot
tak. Arra is 1:>an gyakorlat; 
hogy két-három azonos időbea 
induló személyvonati szaka
szok személyzetét 1:>onták e(111 
szakszervezeti csoportba. új és 
szükségesnek látszik az egy te
lepállomásra kirendelt, ille� 
leg vezényelt dolgozóknak a: 
kiküldetés idejére egy szak•. 
szervezeti csoportba való ösz; 
szevonása. 

A szakszen,ezeti csopol'tola 
figyelmes, hatékony szervezése 
-nemcsak t'észe a választád 
munkának, hanem fontos hoz• 
z.íjárulás az utazók munka/el.; 
tételei javításának. A hatéko,,; 
nyabb - több gondot, munkát 
igénylő - szakm;ervezeti cso
portok szerve. Jse feltétlenül 
javítja a vezetőség és tagság 
kapcsolatát. A tapasztaltabb' 
utazók így észrevételefkkei 
jobban segíthetik a moz�alml 
és gazdasági vezetőket. Inten
zívebb lehet a dol„ozók ,n-deJc,o 
védelme ú. 
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Dr. Csanádi György Balatonfüreden 

:4. Balaton északi partján a vasút Tekonstrukciója során átépí
tik Balatonfüred vasútállomását is. A vágánycserék már befe
;ezódtek, s most kezdték el az új állomásépület alapozását. 
�- Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter, Rö
clönVi Károly miniszterhelyettes, a MAV vezérigazgatójának 
társaságában a közelmúltban megtekíntette az építkezést. 

Szabó Béla, a szombathelyi igazgatóság vezetője az állomás 
mak� mutatja dr, Csanádi Györgynek. 

Epül az állomás aluljáró rendszere. 
(MTI Foto Kovács Sándor felvételei) 

A kollektiva 

érdeme 
Az idegenforgalmi nevezetes

ségeiről és tüzes boráról híres 
Badacsonyt, mint a Balaton 
északi partjának egyik legszebb 
vidékét, a nyári üdülési idény
ben sokan felkeresik. Aki még 
nem járt ott, el sem tudja kép
zelni, hogy naponta mennyi 
utas fordul meg az állomáson. 
Bizony egy cseppet sem iligy_ 
lésre méltó az ott dolgozó vas
utasok élete. Tóth Gyula állo
másvezető például kora reggel
től késő estig talpon van. Ha 
letelik a napi kötelező szolgá
lati ideje, mindig ott marad se
gíteni a többieknek. Vala
mennyiüket az a cél vezérli, 
hogy a belföldi és külföldi 
utasokat menetjeggyel ellás
sák és az érdeklődőket jó szó
val útbaigazítsák. 

Nehéz munkájukat az !del 
nyári üdülési idényben is dere
kasan végezték, pedig a sok it
tas ember miatt nem ltönnyű 
az állomáson a rendet fenntar
tarü, balesetmentesen dolgozni. 
Hogy ez mégis sikerült, az a 
lelkiismeretesen dolgozó, jól 
összekovács·olódott kis kollektí
va érdeme. 

Bognár Károly 
Tapolca 

Értékes 
társadalmi munka 

Berkesi József nyugdíjas la
katos csaknem 40 évet töltött 
a vasút szolgálatában. Felesé
ge szintén a MÁV-tól ment 
nyugdíjba. Augusztus 15-én és 
16-án nagy öröm érte a sze
rény jövedelmű idős házaspárt. 
Isaszegi házuk meglehetősen 
rossz állapotban levő tetőzetét 
teljes egészében kicserélték a 
Házkezelési Főnökség „Baross 
Gábor" szocialista brigádjának 
tagjai. 

Kőszegi József, Dinnyés Jó
zsef, Laza László, Kiss András, 
Homoki 1\'lihály és Pipa Béla 
majdnem 4000 forint értékű 
társadalmi munkájának kö
szönhető, hogy Berkesiék nyu
godtan várhatják az őszi eső
zéseket s majd a jövő tavaszi 
olvadást, nem kell már attól 
tartaniuk, hogy otthonuk be
ázik. 

Zs. 

Soron kívüli kiszolgálás 
Sajószentpéter a kongresszusi versenyben 

Nyolc kocsival járt ki Sajó
szentpéter állomásról az M 
44-es tartalék a Könnyűbeton
és Szigetelóanyaggyár iparvá
gánya felé. A mozdony erő
teljesen berregő motorjának 
nem okozott nehézséget a rö
vid szerelvény vontatása. 

Vá-rhelyi Géza állomásfőnök 
a forgalmi iroda ajtajából fi
gyelte a menetet és az órájára 
pillantott: 

az eddig elért átlagos eredmé
nyük 2,5 óra. Olyankor mégis 
torlódik itt az elegy, ha a mis
kolci rendezőn „dugulás" adó
dik.Az első félévben még így 
is 102 százalékra teljesítették 
a kocsitartózkodás 94,5 száza
lékos műszaki normáját. 

Az állomási munkában kü
lönösen kitűnik a „Vihar" szo
cialista brigád. (A brigádot 
Szegő Gyula forgalmi szolgá
lattevő vezeti, tolatásvezetóje 
Széll Lajos. Egyébként Széll 
neve után választotta a brigád 
a jól hangzó nevét.) Az idén 
nyerték el az ezüstkoszorús 
jelvényt. Nekik nagy részük 

galom következménye, hogy 
havonta 3-4 ezer kocsi fordul 
meg Sajószentpéteren - foly
tatta Várhelyi Géza. - Van te
hát dolgunk bőségesen ... 

Igyekeznek is eleget tenni 
minden feladatuknak az ál
lomás dolgozói, akik a múlt 
évben jól berendezett melege
dőt kaptak, ahol étkező, öltöző 
és gázbojleros fürdő á!l a ren
delkezésükre. Most az állomás 
villamosítását várják. Remé
lik, hogy a villamosítással 
egyidejűleg új felvételi épüle
tet is kapnak a régi, nagyon 
elavult állomásépület helyett. 

L. J. 

JOBB ANYAGELLÁTÁSI 
Alkatrészhiány miatt akadozik 

a villamos- és Diesel-mozd,myok javítása 

NEM ÚJDON.SÁG, amiről 
most szólunk, sót talán néha 
már közhelynek is tűnik, hi
szen az anyagellátás, az alkat
részhiány már minden oldal
ról megírt téma. Azé.-t talán 
mégsem lesz érdektelen egy 
keveset ennél a témánál időzni. 

Közismert, hogy - különö
sen az elmúlt időszakban -
akadozott a villamos- és Die
sel-mozdonyjavitás; 't)Ött a ja
vítások átfutási ideje, nem 
egyszer a járműjavítóból kike
rült mozdony ismételt javítása 
vált szükségessé. Nem beszélve 
a.wkról a gépekről, amelyek 
alkatrészhiány miatt hetekig 
a javító vágányon állnak. Egy
szóval a vasútüzem munkájá
ban komoly nehézséget jelen
tett - s jelent ma is - a jár
műjavítók nem megfelelő 
munkája. 

Ez év augusztus 7-i ülésén 
a szakszervezet elnöksége is 
foglalkozott a járműjavítók 
helyzetével. Ott is sok szó esett 
az anyagellátás elégtelenségé
ről, pontosabban az alkatrész
hiányról. Érthető, hiszen ja
vítani, valamit pótolni csak 
valamivel, a járművek eseté
ben csak a1katréssool lehet. Ha 
nincs alkatrész, nem lehet ja
vítani! 

Sokszor filléres apróságok 
miatt - de mert azok nélkü
lözhetetlenek - milliós értékű 
gépek állnak. S ha hozzávesz-

járműjavító, vagy akár más 
bázisjavító függetlenítse magát 
a vasúttól, az Anyaggazdálko
dási és Ellátási Igazgatóságtól. 
Erről szó sincs. Jól tudjuk, 
hogy sok olyan anyagot hasz
nálnak fel, amit gazdaságo
sabb és ésszerűbb is egy szerv
nek bonyolítani. De azt már 
nem értjük, hogy az üzletek
ben is kapható, úgynevezett 
filléres alkatrészeket miért 
nem vásárolhatnák meg az 
üzemek. Hhzan elsősorban ók 
tudják, hogy mire van szülc
ségük. 

Ha a járműjavító üzemek az 
éves, féléves, vagy negyedéves 
megrendeléseket feladják, a 

továbbiakban máT nem szól
hatnak bele az esetleges határ
idő-módosításba, a választékba, 
mert helyettük más intézi azt. 
Pedig ott az üzemben tudják 
leginkább, hogy mi a legsür
gősebb, mi a nél.külözhetetlen. 
Csa.k az Eszaki járműjavító 
havonta 15 millió forint érté
kű alkatrészt -rendel az Anyag
gazdálkodási és Ellátási Igaz
gatóságtól, iNetve rajtuk ke
resztül - mert ez a szabály 
-, s mindössze 100 ezer forint 
értékben vásárolhatnak önál
lóan. (Erre is csak a közel
múltban kaptak engedélyt.) Te
hát hiába tudna az Északi jár
műjavító üzleti kapcsolatai ré
vén havonta akár 3-4 millió 

forint értékben azonnal alkat:; 
részt vásárolni - mert ilyen
re is volt lehetőség, s a jövő
ben is lenne - a fennálló ren
delke� szerint ilyen összeg 
erejéig nem vásárolhat, csak 
rendelhet. A rendelés viszont 
sokszor hetekig-hónapokig 
járja az íróasztalokat, míg vé
gül az alkatresz helyett egy le
vél jön: az igényelt alkatrészt 
a gyár csak ekkor és ekk01" 
tudja szállítani. Arról azonban 
már nem szól a szúks2lavú 
közlemény, ha ezt nem tud
ják szállítani, akkor ehhez ha
sonlót esetleg tudnáinak-e, de 
arról sem, hogy mit csinálja
nak akor a járműjavító szak
emberei, akik kénytelenek tu
domásul venni az ilyen és eb
hez hasonló eseteket. 

HELYES Es KELL a bi
wnylati fegyelem, szüksége:; 
központosítani, egy kézben taT
tani az anyagellátást, de csak 
addig, amíg az ésszerű és (J(lZ
daságos. Ha valami rossz és 
elavult, azt meg kell szüntet
ni. Nem szabad görcsösen ra
gaszkodni olyan szemlélethez, 
olya;n rendszerhez, amiből jó
val több kár szárma2Jik, mint 
haszon. Ideje volna már felűl 
emelkedni az elavult nézete
ken, az „én asztalom" politi
kán, mert ez a régi szemlélet 
ma már gátolja, nehezíti a 
munkát. Szerényi József 

szük azt, hogy egy-egy ilyen,--------------------------
,.apróság" miatt mennyi üzem-
óra esik ki, akkor milliós 
nagyságrendű a bevétel kiesé
se is. A vasút, de úgy hisz
szük az országban egyetlen 
üzem vagy vállalat sem en
gedheti meg magának ezt a 
luxust, ezt a fényűrest. Sürgős 
megoldást kell keresni arra: 
miként lehetne egyszerűbbé 
és gyorsabbá tenni az alkat
részellátást, hogyan lehetne 
csökkenteni a javítások átfu
tási idejét, hogyan lehetne 
változtatni az eddigi gyakorla
ton, az anyagellátás. _eddigi 
mechanizmusán, az alkatrész
ellátás bürokratikus szövevé
nyén. Mert sajnos, bürokra
tikus és nehézkes a jelenlegi 
rendszer. Erről egyébként meg
győzött bennünket az a be
szélgetés is, amelyet az tszaki 
járműjavító vezetőivel, szak-
embereivel folytattunk. Kivé
tel nélkül arra panaszkodtak, 
hogy minden allkatr&zt csak a 
szolgálati út betartásával, 
hosszú és sokszor fárasztó le
velezgetéssel igényelhetnek. 

Itt van velünk szemben a 
Ganz Kapcsoló - mondták -, 
az egész üzem akkora, mint 
nekünk egy osztályunk, mégis 
teljesen önálló anyagbeszerzé
sük van. Sót, nem egy nagy 
céggel - magyar vállattal -
anyagilag is társulnak csak 
azért, hogy a szükséges alkat
rész vagy anyag számukra biz
tosítva legyen. Vagyis a gaz
dasági mechanizmus adta le-
hetőséget úgy és olyan formá
ban kamatoztatják, ho!J'II az 
előnyös a vállm!atnak, s előnyös 
a népgazdaságnak is. 

TEVEDf:;S NE ESSf:;K, nem 
azt akarjuk, hogy az fJsza1d 

Rakodná-nak, ha lenne kocsi 
A miskolci vasútigazgatóság 

területén a nyári hónapokban 
naponta közel 1000 kocsi ma
radt kirakatlan. Ennek csak
nem 80 százaléka Berente és 
Miskolc Tepülötér állomásokat, 
valamint a Sajókeresztúr mel
lett lévő BÉM váHalatot ter
heli. Berentén az üres kocsik 
hián--ya okozz.á a legtöbb gon
dot. Ha nincs üres kocsi, nem 
tudjak hová űríteni a rakott 
vagonokat. Miskolc repülőte
rén pedig kevés a hely, s ha 
egyszerre nagymennyiségú érc-

szállítmány érkezjJc, a rendel
kezésre álló rakodó berende,,. 
zéssel nem tudják hová ki
rakni. A BÉM vállalatnál a 
gyakori műszaki hiba, szalag
és kötélszakadás, buktató és 
motorhiba gátolja a folyama
tos munkát. A felsorolt nehéz
ségeket helyben képtelenel!l 
megoldani. Ahhoz, hogy eze
ken az állomásokon is meg
gyorsuljon a kocsiforduló, a 
felsőbb szerveknek keU több 
segítséget nyújtani. 

Uglya,i Sándor 

Versenyben a veszpremvarséínyiak 

VeszprémvaTsány állomás 
dolgozói az MSZMP X. kong
resszusa tiszteletére külön vál
lalást tettek, amelyben a ko
csitartózkodási időt 92 száza
lékról 100 százalékra, a ko
csikihasználást 99,5 százalék
ról 102,5 százalékra, az anyag
takarékosságot pedig 0,5-ról 1 
százalékra kívánják tJeljesíte
ni. Ez évre 214 társadalmi 

munkaórát vállaltak, amely..; 
ból az első félévben már 140 
órát elvégieztek. 

Az első félévben már 14 229 
kocsi fordult meg az állomá
son. Nagyban segítette a mun
kájukat a közelmúltban fel
szerelt kulcsazonosftó biztosí
tóberendezés is. 

Hoffmann József 
Veszprémvarsány 

Gyorsabb kocsiforduló - több kocsi - Grafikonunk szerint csak 
18 órakor kellett volna kivin
nünk a gyárba ezeket a kocsi
kat - mondta. - Hiszen csak 
alig fél órája érkeztek. Még 
csak 15 óra van, de kiszolgáló 
menetünk már elindult - so
,-c,n kívül, 

van abhan, hogy a múlt hó-
,-

------------------------
napban 102,6 százalékra telje-

A szegedi . vasútigazgat6ság 
1970 első félévében 4 millió 
37 ezer tonna árut szállított, 
21 százalékkal többet, mint az 
előző év hason.ló időszakában. 
Ez a teljesítmény is segítette 
azt, hogy az igazgatóságok kö
zött a második helyezést ér
ték el, annak ellenére, hogy 
az árvíz nehezítette a vasút 
munkáját. 

kodások miatt a vasút -, nem 
oldja meg problémáinkat. A 
vasútnak kocsira van szüksége. 
A szegedi vasútigazgat6.ságnak 
ez év harmadik negyedévében 
egymillió 640 ezer, az utolsó 
negyedévben egymillió 930 
ezer tonna áru elszállítását 
tervezi, melyhez 221 800 kocsi
ra lesz szükség. 

Meggyorsult a rakod6s 

A kiszolgálás hivatalos ide
jére az áru nagy részét már 
ki is rakhatják a gyárban. 

- Remélhetőleg ez így is 
lesz, mert a Gazdasági Bizott
ság határozata nyomán nálunk 
!s jelentősen meggyorsult a ra
kodás - jegyezte meg az ál
lomásfőnök. 

- Melyik rakodóhelyen ta
r,asztalják a legtöbb javulást? 

- Itt a szomszédban - mu
tatott az állomás vágányain 
túl emelkedő hatalmas gyár
kémény felé - az üveggyár
ban. Az üveggyár azelőtt a 6 
órakor átvett kocsikat 14-16 
órakor adta ki. Most már sok
kal gyorsabban rakodnak. 11-
12 órakor megkapjuk tőlük a 
feladási kocsikat. 

Sajószentpéter állomás dol
gozói nemcsak szállíttató part
nereiktől várják a fokozott 
igyekezetet. Maguk is mindent 
megtesznek a kocstfordul6-id5 
"'Sökkentéséért. Állomásunkon 
" ffildási cgységidő 3,8 óra. de 

sítette az állomás kocsikihasz
nálási tervét. A tervezett 27 
eoor tonna áru helyett pedig 
33 400 t.onna árut szállítottak 
el. 

Kevés a szolgálati kocsi 
A tehervonati vonatkísérők 

között gyakran emlegetett 
Havonta 3-4 ezer kocsi probléma a szolgálati kocsik 

hiánya Nem új dolog, sokan 
- Számítok rá, hogy az év szóvá tették már az elmúlt 

végéig jelentősen túlteljesit- években. Ennek ellenére én is 
hetjük a 350 ezer tonnás szállí- szóvá teszem, mert ott tar
tási tervünket - mondta Vár- tunk, hogy a tolatós tehervo
helyi Géza. S ha ó mondja, natokhoz sem jut szolgálati biztosan úgy is lesz. Decem- kocsi. berben lesz 40 éve, hogy a ta- Szolnok állomáson 17 vonali pasztalt vasutas eljegyezte ma- tolatós csapat dolgozik, összegát hivatásával. Az utébbi 18 sen 51 fővel. Naponta Rákos
esztendőt Sajószentpéteren tö!- rendező vagy ü jszász-Rákos 
tötte. Jól ismeri a helyi adott- felé két páros és két páratságokat. A környező üzemek- lan tolatós tehervonat közleben mindenütt jóbarátként fo- kedik. A Szolnok-Ceglédgadják. 

_ Az itteni ipar fejlődését Budape�: vonalon M 40, vagy 
hűen tükrözi a mi megnöve- 1M1 44-es Diesel-mozdonyok to
kedett forgalmunk. Az első vábbítják a vonatokat.. Ezeken 
években, amikor ide kerültem, a gépeken csak egy vezetóál
naponta 8-10 kocsit raktak lás van és az is kicsi. A s=ol

meg az ;,veggyárban, most pe- gála.ti kocsi hiányát ez esetben 
dig máT nat--i 45-50 kocsi az a „jól bevált rossz módszer�el" 
igényük, amit igye!<Szünk ki is ·- utazzon a vonatvezeto a 
ell.íteni. Legnagyobb szállít- gépen - nem nagyon lehet 
tató partnerek közé tartozik a megoldani. Függetlenül attól, 
Borsodi Vegyikombinát PVC- hogy nem férünk el, még za
gyára is. A ,:m,gnövekedett for- varjuk is a motorvezetó mun-

káját. A szolnoki jánnűjaví
tótól kértük egy kályhás szol
gálati kocsi megjavítását. Nem 
vállalták, mert nincs rá „ke
ret"� 

Rákosra és onnan közlekedő 
tolatós vonatokhoz egyszer
egyszer személykocsit adnak, 
de csak egy útra, mert a for
duló állomáson legtöbbször el
veszik mondván: tehervonat
hoz nem jáT személykocsi. 

Ez év augusztus 11-én az 
5599 sz. vonathoz Szolnok ál
lomás egy üres „G" koésit 
adott. Odapakoltak be a dol
gozók és abban állták végig 
a közel egynapos utat. 

Jól tudjuk, hogy kevés a 
szolgálati kocsi, de legalább a 
kezelő tehervonatokhoz, 
melyek sok és nagy munkát 
végeznek a hoszú úton - jó 
lenne az ember és a munka 
érdekében szolgálati kocsikat 
biztosítan:. 

Rorti József 
vonatvezető 

Nagy szükség volt a Gazda
sági Bizottság határozatára. 
Annál is inkább, miv-el a ko
csiálláspénz - az első félév
ben 13 mi!li6 775 ezer fo1·int 
kocsiálláspénzt számított fel és 
szedett be a késedelmes ra-

A forgalmi és kereskedelmi 
szolgálat, valamint a fuvarozó 
felek jó kapcsolata és együtt.
működése hozhat csak jó ered
ményt, 

Sziládi Sándor 
Szeged 

Rakodasi rekord 

Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
a rakodási részleg dolgozói az 
elmúlt félévben 11 557 kocsit 
raktak ki, vagy raktak át, il
letve végeztek rakományigazí
tast. Gondot fordítottalt a gaz
daságosságra Is, amit az Is 
bizonyít. hogy tiszta bevételük 
- levonva a rakodási részleg 
és a központi ár-.iirányftó bé
rét és egyéb ráfordításokat -
3 mi'.�ó 267 168 forint ,·olt. 

Az eredményes és gazdasá-

gos munka elsősorban a fizikai 
dolgozók fegyelmezett munká
jának köszönhető. De dicséret 
illeti Szabó J enö fóintézőt is, 
aki helyes munkaszervezéssel 
csökkentette a meddő időt. A 
rakodási részleg jó kapcsolatot 
tart fenn a gócponti és kilz.. 
ponti áruirányítókkal, akik .sok 
segítséget nyújtottak és r-yúj
tar.ak munkájukhoz. 

Bakó János 
Miskoo: 
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Hogyan kel l elszá molni  
az utazószemélyzet tú lmunltáját? 

A MAV Hivatalos Lap ez évi 
9. számában jelent meg az 
103 504il970. 1. D. sz. utasítás, 
melyben foglaltak szerint 1970. 
március 1-töl kezdődóen az uta
zószemélyzet részére a teljesí
tett túlmunkáért pótlék n�lküli 
túlóradíjat kell fizetni, az ad
digi szolgálati óraátalány he
lyett. Az utasításban foglaltak 
végrehajtása során felmerül az 

a kérdés, hogy a hónap folya_ 
mán teljesített órák, illetve a 
túlórák számának megállapítá
sánál a munkaszüneti napon és 
a heti pihenőnapqn teljesített 
órákat miként kell figyelembe 
venni, továbbá a munkaszüneti 
nap címén kell-e órákat és 
mennyit hozzáadni - munka
teljesítés nélkül is - a havi 
munkában töltött órákhoz. 

Egyenlőtlen havi munkaidőkeret 
Amig az utazószemélyzet túl

munkájának ellenértéke a ki
lométerpénz progresszivitásá
ban jutott kifejezésre, addig 
a felvetett kérdés probléma
ként nem jelentkezett. Jelenleg 
azonban az utazók a hivatko
zott utasítás rendelkezése alap_ 
ján a túlmunkáért alapbérük 
210-ed részével számított tül
óradijazásban részesülnek, te
hát a dolgozók anyagi érdeke 
is megkívánja a túlórák számá
nak szabályszerű megállapítá
sát. 

ugyani.s hozzá kell adni a hó
nap folyamán munkában töl
tött órák számához, mert csak 
így tudjuk megállapítani helye
sen a túlórák számát. Ennek 
magyarázatul szolgál a követ
kező példa. 

Célszerű e!járés 

Augusztusban egyik helyen a 
munkaidőkeretet 208 órában 
állapították meg (26 x 8 = 208, 
mert a munkaszüneti napot is 
munkanapként kell számítani a 
munkaidőkeret megállapításá
nál). Egyik utazó 220 órát tel
jesített, s a munkaszüneti na
pon nem dolgozott. Ha az órák 

Röviden nézzük meg, mit kell 
tudni a heti pihenőnapon vég
zett munka elszámolásáróL 

A heti pihenőnap 
elszámolása 

A heti pihenőnapon végzett 
munkáért 100 százalékos pót.. 
lélckal felemelt díjazás jár. A 
dolgozó alapbére a heti pihenő
napra eS'ő alapbért nem fog
lalja magában, ezért, ha a dol
gozó heti pihenőnapon munkát 
végez. és nem kap helyette má
sik pihenönapot. akkor a mu·:i
kában töLtöit időre az alapbé
rét is kétszeresen kell elszá
molni. Az elszámolásnál több 
helyen hibát követnek el, mert 
a heti pihenőnapon teljesített 
órákat elszámoljálc a túlórák 
között, s azon felül külön ro
vatban még kétszeresen, vagyis 
összesen háromszorosan. 
Ugyanez a hiba előfordul a 
változó illetmény elszámolásá
nál is, mert egyszer elszámol
ják a felmerülés napján sz 
utazási naplóban, illetve az 
egyéni számlán, s azon felül 
még kétszeresen a hónap vé
gén külön rovatban. 

EIÍ,<:.szült a Vasutasok Jótékonysági Biztosító Egyesületének balatonfüredi üdülöje, amelyel 
augusztus 26-á.n, dr, Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter, Bondor József építés
ügyi, és városfejlesztési miniszter, Rödönyi Károly miniszterhelyettes, a MAV vezérigazga
tója, valamint Szilágyi Lajos építésügyi és városfejlesztési miniszterhelyettes jelenlétében 
avattak feL (MTI Foto Kovács Sándor felvéiele) 

A !elvetett kérdéssel kapcso
latos rendelkezést a Munka 
Töroénykönyve (Mt) 41. §. (2) 

bekezdése tartalmazza, mely ki
m ondja, hogy a dolgozónak a 
munkaszüneti napra m.unka
végzés nélkül ;ár az átlagkere
sete. Ezt a munkavégzés nél
kül járó átlagkeresetet nevez
zük a munkaszüneti nap díja
zásának. Ugyancsak kimondja 
a jogszabály, }J.ogy a havibéres 
dolgozó havibére a munkaszü
neti napra eső alapbért magá
ban foglalja. 

számát (220-at) a kötelező órák- �---------------------------------------------------

A munkaszüneti nap díjazása 
címén járó átlagkereset kiszá
mításánál ezért a havibéres 
dolgozók alapbérit figyelmen 
kívül kell hagyni, s csak az 
egyéb címen járó díjazást (óra
pénz, éjszakai pótlék, túlóradíj 
stb.) kell számításba venni. 

Felmerül ezzel kapcsolatban 
az a kérdés. hogy a m.unkaszii-
11eti 11aµ díjazása címén járó 
á.tlagkeresetet hány órára kell 
s;:ámítani. Az utazószemélyzet 
Kotelező munkaideje napi 8 
óra. A kollektív szerződés le. 
hetőséget ad arra, hogy az uta
zók havi munkaidőkeretét 
egyenlőtlenül állapítsák meg, 
azonban ebben az esetben is 
be 1cell tartani azt a szabályt, 
hogy az éves munkaidőkeret 
nem haladhatja meg a munka
napoknak 8 órával való szor
zatát. A hai,i munkaidőkeret 
felső határa Z30 óra. Például 
augusztusban 26 munkanap 
volt, ha a havi munkaidőkeret 
230 óra, akkor az egy napra 
eső órák száma: 8,8, ha pedig 
a munkaidőkeret 200, akkor az 
eg;; napra eső órák száma: 7,9. 

Azáltal, hogy elszámoltuk az 
egy napra járó változó illet
mény átlagát, a munkaszüneti 
nap díjazásával kapcsolatos 
teendóinknek még maradékta
lanul nem tettünk eleget. Az 
egy napra eső órák számát 

hoz (208-hoz) viszonyítjuk, 12 
túlórát kapunk. Az eredmény 
-nyilván helytelen, mert tényle
gesen 20 túlórát teljesített. A 
helyes eredmény elérhető vol
na úgy is, hogy a kötelező órák 
számának megállapításánál a 
munkaszüneti napokat figyel
men kívül hagyjuk, de ezt az 
eljárást nem tartjuk jónak, 
mert akkor a munkaszüneti nap 
els'Zámolása a havi kereset el
számolásából nem tűnik ki. Cél
szerúbb az az eljárás, hogy a 
ha·vi keret megállapításánál a 
munkaszüneti napokat figye
lembe vesszük, de ebból logi
kusan következik az is, hogy a 
túlórák számának megállapítá
sánál a munkaszüneti napra 
esó órákat - a példa szerinti 
esetben 8 órát - is figyelembe 
vesszük. Vagyis 8 ótát hözzá
�dunk a munkában töltött 220 
órához = 228, és ezt viszonyít.. 
juk a kötelező 208 órához. Ered
mény = 20 túlóra. 

Ha az utazószolgálatot telje. 
sítő dolgozó munkaszüneti na
pon munkát végez, a munkában 
töltött időre jár6 bért pótlék 
-nél.lcül kell elszámolni. A mun
kavégzés idejére járó béren fe
lül megilleti az előzőekben is
mertetett és munka nélkül is 
járó munkaszüneti nap díjazá
sa. Egyes helyeken azért követ
nek el hibát, mert ezt a kétfé
le díjazást nem különböztetik 
meg egymástól. Több helyen 
olyan hiba ia elófordult, hogy 
a munkaszüneti napon munká
ban töltött időre az alapbért 
kétszeresen számolták el. Egy_ 
szer elszámolták a túlórák kö
zött, és azon felül külön rovat
ban is. 

Alá váltás miatt f orfalmi Zll Vilt 

ll Keleti pii/ylludvaron 
Szepbember 7-én, hétfőn 

reggel a Keleti pályaudvaron, 
az állomási technológiának 
megfelelően akarták elvégezni 
az érkezett 307 sz. gyorsvonat 
üres szerel vény ének ki tolását 
a „e•• vágányról. Ekkor azon
ban a toronyban szolgálatot 
teljesítő Lóczi Sándor felvigyá
zó, az I. sz. állítóközpont bel
ső váltókezelóje �évedésból a. 
14. sz. váltó helyett a tolatás
ban lévő vonat alatt a 12. sz. 
központi állítású váltót áizítot
ta át. Az aláváltás míatt a 

mozdony elé másodiknak be
sorozott Ba kocsi két tengellyel 
kisik1ott és megrongálódott. A 

mozdony elé elsőnek besoro
zott Aa kocsi négy tengellyel 
kisiklott. A kisiklott kocsik 
megdöntötték a 23. sz. váltó 
e1őtt lévő felsóvezetéktartó 
oszlopot, a felsővezeték az úr
szerelvénybe került, megron
gálódott, és a forgalmat mind
két irányban elzárta. 

Ez az eset annak az iskola
példája, hogyan lesz egy pil
lanatnyi figyelmetlenségből, 
kapkodásból kö?.fel�!!..<.st keltő 
e-..ei:n.ény. Személyi sérülés nem 
lfirtém. 

Aznap a Keleti pályaudvar 
egész vonatforgalma súlyos ké
séseket szenvedett. A vonatok 
egy része Bp. Józsefi,árosba 
érkezett és onnan indult, a 
nemzetközi vonatokat a Keleti 
csak nagy nehézségek árán 
tudta fogadni és indítani. Bp. 
Ferencváros Irányába minden 
összeköttetés megszakadt, csak 
Kőbánya-felső felé a balvágá
nyon bonyolódhatott a forga
lom. 

A kocsik beemeléséhez a 
darut Ercsiből kellett a Kele
tibe irányít.ani, a daru délelőtt 
11 óra tájban kezdhette meg 
a munkát. Ezután a pálya
munkások és a felsővezeték 
szerelők vették át a terepet és 
délután 17 óra után a. vonat
forgalom előfogattal megin
dulhatott. A villamosmozdo
nyok elé Diesel-, vagy göz
mozdonyokat kapcsoltak, mert 
a felsóvezetéket csak éjfél 
után helyezték újra feszültség 
alá. 

Dicséret illeti a budapesti 
igazgatóság tervszerű, össze
hangolt intézkedéseit, mellyel 
a bonyolult forgalmi helyzetet 
megoldották. b. L 

Mások mulasztását hozta helyre egy pécsi váltóőr 
Augusztus 28-án Pécs kül

város állomáson súlyos bal
eset történhetett volna, ha Kö
vesdi János felvigyázó, az I. 
számú szolgálati hely vezető 
váltóőre meg nem akadályozza 
a készülő balesetet. 

Délután 17 óra 51 perckor 
meneszt.és nélkül áthaladt 
Pécs külváros állomáson a 
6491/a számú tolatós tehervo
nat. A vonat meghaladta Pécs 
állomás „megállj" állásban 
lévő bejárati jelzőjét és a II. 
sz. vágányon a bejárati oldal 
biztonsági határje!zőjénél állt 
meg. 

jutott idő, hogy két forgalmas 
útátjárónál lezárják a sorom
pót. 

Kövesdi János nem vitt vég
be hőstettet, csak úgy csele
kedett, ahogy lelkiismerte és 
a vasutas becsület előírta. A 
pécsi vasútigazgatóság vezetóje 
az éber vasutast négyezer fo
rint jutalomban részesítette. 

A történteket eddig egyszerú 
újsághírben is összcfoglalhat
nánk, de számunkra többet 
mond, ha a baleseh•eszélyes 
helyzet okait elemezzük. A 

mulasztást Pécs felső álilomá
son követték el. A Vasas
Hirdról hozott kocsikat rátol
ták a Pécsvárad állomásról 
előrehozott és helyben fölvett 

ban 50 km/óra volt a vonat 
sebessége, és ilyen sebesség 
mellett a vonat fékezetlensége 
miatt megállásról szó sem le
hetett. Vészsípjelzésre próbál
ták a vonat sebességét kézi
fékezéssel csökkenteni, de ez 
sem vezetett eredményre. 

Rég! szabály a. vasútnál, 
hogy baleset akkor köi,etkezik 
be, ha Tendszerint e(l1/szerre 
többen végzik figyelmetlenül, 
utasításellenesen munkájukat. 
Egy ember azonban a legsú
lyosabnak ígérkező balesetet is 
megakadályozhatja, - ezt bi
zonyítja Kövesdi János példá-
ja. (bennann) 

Rosszak 

az antom.atáli 

Békéscsabán nap mint na!) 
kiabálás, gyermeksírás tes.l. 
hangoosá az állomás várócsar
no!cát. A szörpöt, a kávét és 
szendvicset árusító automaták 
körül rendszerint nagy a to
longás. Mostanában gyakran 
előfordul, hogy a bedobott 
pénz ellenében nem ad árut 
az automata és a pénzt sem 
adja vissza A felnóttek booz
szankodnak, a gyerekek pedig 
sírnak a 2 forint után. 

Miért az önkiszolgáló auto• 
mata, ha nem jó? - kérdezilc 
az utasok. A kérdés jogos. Az 
Utasellát6nak a vidéki állo
másokon is nagyobb gondot 
kellene fordítani üzemelteté• 
sükre. Boldizsár Gyula 

Hogyan sikerült Kövesdi Já
nosnak elhárit.ani a súlyosnak 
igérkező balesetet? A Pécs 
külváros állomás létszámába 
tartozó vezetóváltóór a kérdé
ses időben szolgálati helye 
előtt tartózkodott, amikor ész
revette az elője!zőhöz a szo
kottnál nagyobb sebességgel. 
közeledő vonatot. Ismerte a 
pálya lejtviszonyait, tudta, 
hogyha a vonat fékezhetetlen, 
csak lélekjelenléttel mentheti 
meg a helyzetet. Telefonon 
azonnal értesítette a forgalmi 
szolgála,ttevőt és a 11. sz. vál t6-
6rhelyet. Ennek nyomán arra is 

kocsikra, a légféktömlőket -_______________________ _ 
azonban nem kapcsolták öss:re. 
Mivel nem tartottak fékpró
bát, nem vették észre, hogy 
a vonat második fele nincsen 
a légfékezésbe beloa.pcsolva. A 
vizsgálat megál.Japította, hogy 
122 tonna fékezendő súly he
lyett mindössz.e 62 tonna volt 
a ténylegesen fékezett tenge
lyekre eső súly. A mozdony
vezető Pécs-Gyárváros meg
álló-rakodóhely után kezdett 
először fékezni, ekkorra azon-

lf júsági takarékbetét 
prémiummal és kü!önkölcsönökkel 

Az :MSZMP Központi Bizott
sága és a Minisztertanács a 
körelmúltban foglalkozott az 
ifjúság helyzetével, problémái
val. Az Országos Takarél,pénz

-----------------------------, tár a téma idószerúségéhez 

összeget a jelenleg érvényben 
levó legmagasabb, vagyis öt
százalékos kamattal, valamint 
egyszázalékos prémiummal 
'l'IÖVelve kapja kézhez a be
tétes. Tehát havi 100 forint 
megtakarítása esetén az ösz
szegyújtött 6000 forint után -
kamat és prémiwnként - to
vábbi 1000 forint (összesen 
7000 forint) kerül kifizetésre. 
Havi 400 forint betételhelye
zésnél kamattal és prémium� 
mai együtt 28 OOO forintot fi
zet vissza az OTP. A feltételek 
módot adnak arra, hogy a 
betétet jövedelmük emelkedé
se alapján magasabb összegre 

Nagy sikere volt Békéscsabán 
a mozgó munkavédelmi kiállításn�k 

Augusztus végén Szegedről 
Békéscsabára érkezett a vas
utas-szakszervezet és a Vasúti 
Főosztály mozgó munkavédel
mi kiállítása. Szeptember l-én 
délelőtt már az állomás előtti 
vágányon volt a két kocsi. 

tatja be a vasúti közlelredés 
fejlődését, valamint azt, hogy 
a könnyelmű szolgálat milyen 
súlyos balesetekhez vezethet. 

Csete Bálint műszaki főel
lenőr, a mo�ó kiállítás veze
tője elmondta, hogy három év 
alatt 65 ezren tekintették meg 
a kiállítást az országban. 

kapcsolódva, valamint figye
lembe véve a KISZ és a fia
talok részéról felmerült igé
nyelret, - új takarékoskodási 
formát vezet be: az ifjmági 
takarékbetétet. Az új takarék
betét a 14-26 éves korú fia
talok önálló életre való felké
szítését, pályakezdésük meg
könnyítését segíti. 

A takarékossági megállapo,; 
dás értelmében a fiatal vál
lalja, hogy öt éven át havonta 
100, zoo, 300, vagy 400 forintot 
helyez el takarékbetétként. Az 
ötéves takarékossági időtar
tam lejártakor a megtakarított 

- legfeljebb havi 400 fotint.ra 
- emeljék a fiatalok. 

A balesetek megelőzését, az 
utasításszerú szolgálat ellátá
sát segíti elő a mozgó munka
védelmi kiállítás. Éppen ezért 
szükséges közkinccsé tenni 
mindazt, amit a ki.állításon 
!.áthatnak az érdeklődők. 

P. P. 

Mindazok, akik öt esztendőn 
át a megállapodás szerint ta
karékoskodnak és az OTP-től 
lakásépítés, illetve állami -------------, szervtől (tanács, OTP stb.) la

A hatvanszemélyeos mozite
remben több filmet vetítettek. 
Különösen tan.,ulságos volt A 

szocialista vasútért című szí
nes film, amely a vasúti köz
lekedés két és fél évtizedes 
fejlődését mutatta be. A film 
jól érzékeltette, hogy 25 év 
alatt milyen nagy utat tett 
meg a vasúti közlekedés. A 
Rágalom című film egy tra
gikusan végződött tolatásról 
készült, s azt mutatta be, 
hogy a munkavédelmi előírá
sok megszegése milyen súlyos 
követkem1ényekkel jár. 

A mozgó kiállításon bemu
tatott eszközök, berendezések 
nemcsak a nehéz fizilkai mun
kát könnyítik meg, hanem 
egyúttal a biztonságot is nö
velik. ügyes készülék a kábel
dobforgató, mivel lehetővé te
szi, hogy a korábbi 8-10 
munkás helyett mindössze egy 
ember is letekercselheti a ká
belt a dobról. Sdk kép mu-

Sok nézője van a kiállításon a blztosítóberendezéssel működő 
pályának. 

(Veress Erzsébet felvétele) 

kásvásárlás céljára kölcsönt 
kapnak, az ifjúsági takarék
betét alapján még külön köl• 
csönt is igényelhetnek. A kü
Iönkölcsönt a Takarékpénztár 
a lakásépítésre, lakásvásárlás
ra engedélyezett kölcsön le
jártával azonos időtartamra, 
tehát hosszú lejáratra folyó
sítja. 

A kölcsön összege a havi 
betételhelyezéstól függően 
7000, 14 OOO, 18 OOO, illetve leg
feljebb 22 OOO forint lehet. Te
hát havi 100 forintos betét ese
tén az OTP 7000 forint kü
lönkölcsönt nyújt, 400 forin
tos betétrészletnél legfeljebb 
2Z OOO forint különkölcsön igé
nyelhető. 

Az ifjúsági takarékbetétre 
vonatkozó megállapodásokat 
szeptember l-től lehet megköt
ni az OTP-fiókokban, amelyelc 
a betéttel kapcsolatos minden..' 
nemű kérdésre készséggel ad� 
nak felvilágosítást. 
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Mivel foglalkozik a MÁVTRANS? 
A gazdaságlrányftás új 

rendsrerének bevezebése óta 
a MAV-nál Is jelentős erőfe
szítések történteik a keresJce
delml sz,emlélet megvailósí.tása 
érdekében. Ilyen az a törek
vés is, amely a fuvaroztatólk 
részlére komplett szolgálta
tást ajánl és enna'k megfelelő 
tevékenységet fejt lki: a MAV 
nemcsak fuvarozó, hamem 
,zál!ítmányozó is kíván lenni. 

A szállím1ányozói tevé-
kenység a fuv,aroztaitók érde
keinek fdkozottabb előtérbe 
helyezésének megva{lósirt:ása 
tükröződik abban, hogy bővült 
a MAV SzáLlitmányozásí Fő
nökség hatásköre, a főnökség 
,zót az iroda váltotta fel. Eb
ben az esetben nem egyszerű 
névváltozásról van szó, hanem 
uJ feladartok elvégzésérM, 
amelyek közül néhány ismer
tetése feltétlenül iru:ldkolt. 

Tranzitlcüldemények 
újrafeladása 

A korábban monopóliiumclt 
élvező MASPED mellellt a 
MAV is felhatalmazást kapdtt 
a kü1kereskedelm1 minis21ber
tól arra, hogy a vonaila1ncrrat 
átmenetben érintő külrlemé
nye,ket reexpedíaióval i:s. to
vábbíthasson. 

Az újrafel.adás1 és az ezzel 
együtt járó szálllítmányozási 
jognak a MAV részére tör
tént biz,tosításával lehetőség 
nyílt olyan új fuvarok meg
szerzésére, amelyek eddig más 
vasutak vonalain kerültek le
bonyolításra. 

A reexpedícló gy,akorlatl 
végrehajtását a MA VTRANS 
végz,i. Az érintett küldemé
nyek az előírt útiránynak 
megfelelő határá.Jlomás MAV
TRANS-Kirendeltség címére 
nyernek feladást, s az újra
feladási fu'V1arilevelelk fe!,adó
ja a MA VTRANS...K,jrendelt
ség. 

Transzlconténer
szolgálat 

A tuvaroztiatók résreról 
egyre s2lélesebb körben jelent
kei;ő. szá!ilitmányozási és fu
varozási igények fdkozottabb 
kielégítése érdekében - mind 
a nemz.etköz:i, mind a belföldi 
vasúti forgalomban a 
transzkonténer küldemények 
fel-, illetve leadásánál jelent
kező feladatok elvégzésére a 
MAV a MAVTRANS kereté
ben transzkonténer szolgála
tot szervezett. 

A szo1gá1at feladata - a 
többi kö21lekedési ággal koope
rálva a transzkoniténer-

forgJa:lommaO. lrapcsol.aJtos kom
binált, ezen belül elsősorban a 

vasúti fuvarozás szervezése 
és lebonyolítása. Ezelket a fel
adaltxJlkast az allábbi forgalmak 
keretében bcmyolítjálk le: 

- Az lnitercontainer Képvi
S'Elletekiém/t megszerverett ,,In
tereontainer--rezsimú" for
gall.orn; 

- .,Intercontainer-Inter
frigo közös rezsimű" gépi hű
tésű transzkontffler forga
lom; 

- .,MASPED-MAVTRANS 
Megállapodás" szeI'in1n forga
lom; 

- ,,Kírchner-MAVTRANS 
Megá!Japodás" sz,erinti forga
lom; 

- ibelfö'ldi forigJa:lam. 

.Alitalánosságban - m/inden 
forgailomra vonatkozóan - a 
MA VTRANS megbízói részére 
komplett golgáltatást nyújt a 
v,asúti koesitmegrendeléstől a 
küldemény 'ltiszolgálrt;atásáig 
beleértve esetleg a háztól-, il
letve a h:ázhozfuvarozást is. 

:Az INTERCONT AINER 
hazai képviselete 

Az lntere-0ntainer Társaság, 
amelynek a MA V is alapító 
tagja, a t=konténer forga
lom nemzetközi sz.erveZlésével 
foglalkozik. TuvÉlkenységét a 
tagvasutak országaiban hazai 
képviseleti srervein keresztül 
fejti ki. Hazánkban az Inter
container Társaság képvmle
tét a MÁVTRANS látja el. 

Az Intercontainer - a szol
gállf:atásait igénylő fuvarozta
tók részére - árajánlaJtot tesz, 
amelynek elfogadása után esz
közl'ik a megbízást ta MA V
TRANS részére. A küldemé
nyeik feladója és átvevője mdJn-

den esetben az Initercontainer. 
Ez a forgalom hazánkban 1969 
március 18-án indult meg két 
darab transzkonténer buda
örsi feladásával. A fejlődés 
biztató a jövőt il1etóen: csu
pán ez év ápri'llisában 36 da
rab transzkonrener került fel
adásra közel anny,i, mint az 
elmú1t évben össresen. 

Az INTERFRIGO 

kereskedelmi 
képviselete 

Az Interfrigo Társaság - az 
Ln.tercon tai<ner egy!ik alap:f:tó 
tagj,a - végzi a gépli hűtésű 
transzkonténere'k forga,!mazá
sát. Az In1lerfrigo 20 és 40 tí
pusú gépi hÚltléSú trans21kon'bé
nerei részére a forgafomszer
zó és az egy,{,b kereskedelmi 
tevékenységet a MA VTRANS 
végzii. 

Ebben a forga,lomban kerll 
lebonyolításra hazán4c ellső je
lentős amerikai üzletköt-ésé
nek, az úgynevezett dobowlt 
sonka küldemények fuvarozá
sa is az amerik'.ai Sea-Land 
gépi hűllésű transzkonténerek
ben. 

Az Interm.go hagyományos 
hűtökocsijai melJilett mindin
kább szerepet kapnak a gépi 
hűtésű kocsik is. Ez,elk rés2>é
re is a MA VTRANS látja el a 
kereskedelmi tevékenységet. 

Az ismertetett néhány fel
adattal nem merült k1 a MA V
TRANS új szolgáltatásainak 
köre. Például szervezés alatt 
áll a MAV reprezentatív fő
városi irodája. Megkeroódöut 
az egészséges kereskedelmi 
szcllem kibontakozása. Remél
jük. nem reked meg MJ.úton. 

Tőzsér Emő 

Harmincéves találkozó 
Az :eszaiki járműjavító Törek

vés 1)1'úvelódési Há.zában 
augusztus 22-én harmincéves 
találkozóra gyűltek össze azok 
az idős szakmunkások, akik 
1940. augusztus 22-én az :Észa
ki Főműhelyben kapták kézhez 
a segédlevelet. Akkor 28-an 
voltak, s ebből a 28-ból csak 
kevesen dolgoznak már az 
f:szaki járműjavítóban. A töb
biek szétszóródtak, a nagy vi
lágban. S bizony nehéz és fá
radtságos munkával - külön. 
bözó társadalmi és hivatali 

szervek segítségével - sikerült 
kideríteni a 30 év előtti ipari 
tanulók - inasok - jelenlegi 
tartózkodási helyét. 

A találkozóra végül is sor 
került. Ki-ki a családjával, fe
leségével jött el. Közben szóba 
kerültek régi históriák, huncut
ságok, s kedves epiZl6dok is. 
Egy kellemes este után azzal 
búcsúztak egymástól: taláiko
zunk l975-ben a 35 éves év
fordulón. 

Hidvégby János 

Vissza az életbe 
Látogatás a MAY-kórház Szántó Béla utcai baleseti utókezeló osztályán 

Az emeleten igazi kórházi vi
lág tárul elém. Az egyik kere
kes székben csinosnak mond
ható, 35 év körüli, láb nélküU 
nő ül egykedvűen. Két mankó. 
ra támaszkodva a folyosót mé
regeti egy féllábú fiatalember. 
Egy egészen fiatal leánynak ró
zsaszín pizsama fedi a hiányzó 
bal lábát pótló műlábát. Kór
ház: baleseti utókezelő. Meg
csonkult emberek, vasutasok. 
Tegnap még váltót állítottak. 
kocsikat rendeztek, s ma ... ? 
E'llberi sorsok, emberi tragé
diák. 

Kéz és láb nélkül 
Geruska Loránt főorvos fo

gad. A közlekedés, a vasút ál
dozatairól, emberekről, sors'Ok
ról, s gyógymódokról beszélge
tünk. Azzal kezdi, hogy a cson
kultak osztályán nagy szerepe 
van a pszichológiának, a pszi
chóanalízisnek. Szavainak iga_ 
zolására egy sajnálatos esetet 
mond el: 

- Juhász Gábor kocsirende
ző az elm.últ nyáron Salgótar
ján állomáson üzemi balesetet 
szenvedett - mondja a főor
vos. - Sok nehéz esettel ta
lálkozunk, de Juhász Gábor 
esete mindnyájunkat nagy fel. 
adat elé állított. Csaknem zsák. 
ban, mint egy élettelen tárgyat 
hozták a mútét után hozzánTc 
a kéz és láb nélküli 48 éves 
ötgyermekes családapát. Csak 
egy-egy ali,g hallható hang, 
egy fej- vagy szemmozdulat 

volt a jele annak, hogy él Eb
be az emberbe először reményt 
kellett önteni, el kellett vele 
hitetni, hogy érdemes élni. Nem 
volt könnyű dolog, hiszen a 
végtagokon az amputáció nyo
mai még fájdalmasak voltak. 
Támaszkodni nem tudott, tehát 
felülni sem. Vigasztaltuk, de 
nem sokra mentünk. Az első 
fájdalmas mosoly akkor jelent 
meg arcán, amikor megtanítot
tuk lendülettel felülni. Ez az 
első és ellesett mosoly már az 
élni akarás jele volt. Ezek után 
arra törekedtünk, hogy valami 
aprósággal újabb bizalmat 
keltsünk benne. Láttuk azt, 
hogy betegtársai teszik a szá
jába a cigarettát, s gyújtják 
meg, és tninden szívás után ki
veszik a szájából. Gondolkoz.. 
tunk ... A jobb kézcsonkra egy 
pólyával felerősített lyukas fa
darabot szereltünk fel, melyből 
az odahelyezett cigarettát a 
szájába tudta tenni, és szívás
közökbe oda-viss7.a is tudta 
helyezni. Tehát már minden 
különösebb segítsé� nélkül ön
állóan dohányzott. Nagy volt az 
öröme! Ezután már könnyebb 
volt a dolgunk. 

Bioelektromos 
müvégtagok 

A fizikai és lelld fájdalmak
tól, a nagy-nagy rezignációtól 
orvosai segítségével fokozato
san megszabadult. Közben el
készültek a múvégtayolc. A jobb 
kart. egy úgynevezett bio-

elektromos készüléket a Német 
Szövetségi Köztársaságból ho. 
zatták meg. A beteg a csonkra 
szerelt karral fogni igyekszik. 
Ezt az akaratot közvetítő ideg
pályában bizonyos fokú elekt
romosság keletkezik, amelyet a 
szerkezetben levő úgynevezett 
„receptorok" felvesznek, majd 
az a tranzisztorokon át feleré>
södve jut el a művégtagujjak
ba, és azok egy madárcsórmoz.. 
gáshoz hasonlítható, csípő moz
dulatot végeznek el, amely már 
alkalmas a fogásra. 

- Juhász Gábor - folytat
ja a főorvos - nagyon jól meg. 
tanulta használni a kezet. Vi
dáman emeli szájdhoz a ciga
rettát, eszik, iszik, sót kisebb 
munkát is végez vele. Nemrég 
egy mechanikus bal kezet és 
két műlábat is kapott. Külön
leges mankók segítségével, és 
sok akarattal megtanult járni. 
Látogatta a tv-szobát és hason
ló, végtaghiányos cimborájával 
sakkozott is. A számára készí
tett különleges evőeszközök se
gítségével enni is tud. A kézi 
kocsi, mely megszüntette a 
helyhezkötöttségét, már vissza
adta az életkedvét. Nem régen 
bocsátottuk haza - 1deiglene.. 
sen -, de olyan értesüléseink 
vannak, hogy a salgótarjáni ta. 
nács útján valamilyen munkát 
kér. 

A betegek, a balesetesek e� 
csoportját a tv-��obában talá
lom. Beszélgetnek, sakkoznak, 
kártyáznak. 

Filmklub Szolgálat - játék � nyár 
A dunakeszi jármű;avító Jó-

zsef Attila Művelődési Köz- Az Uttöróvasút a nyári hónapokba,:,- megnötiekedett forgalmat 
pontja két évvel ezelőtt film- bonyolított le. Fokozott feladatot t'Ótt ez a vasútnál szolgála
klubot · hozott létre. Az archiv tot teljesítő uttörókre. De azé� jutott idő ;átékra és egyéb 

filmeket bemutató klub ez év szórakozásra is. Képriportu� ú nyári vakáció egy-egy öröm
szeptembertől decemberig új teli pillanatát örökíti meg. 
sorozatot indít. A műsorban 
régi magyar, francia és ame
rikai filmek szerepelnek. A 
magyar archív filmek közül 
bem1,1tatják Az én lányom nem 
olyan, a Meseautó és az 5 óra 
40 perc című, 1939-ben készült, 
izgalmas krimit. A francia és 
amerikai filmek közül műsor
ra túZlik, Jean Gabinnal a fő
�.zerepben, az Alvilág királya, 
Az éjszaka· szépei, a Hatosfo
gat, a Nevadai hajtóvadászat 
és a Brodway Melody 1940 cí
mű vil.ágjsikert aratott filme
ket. 

(sz6nyf) 

Súlyhelyezes 
Meqjött valaki 1mlahon-

nan es ez még mindig ;obb, 
mintha senki jött volna. Az 
igaz, ennél van még egy jobb 
is, ha. senki nem ;ön sehon
nan. 

Ez futott tiégig az állomár
fónök agyában, amikor a rak
táros jelentette neki: tárgy�
ní akarnak vele. Na de mi
ről? 

Hát mondja ís már, a.z egy 
perccel utána furakodó. a ma
gáét. 

Főnök elvtárs! A tanácstól 
jöttem és egy megkereséssel 
vagyok. (Már várta, ho1111 a 
hivatalos papírokat előveszi, 
de még nem tette, jelentőség
teljesen várt.) Aktatáskáj:i 
eléggé tömött volt, node biz
tos sok embernek szól a meg
keresés. Nem vonattal jött, hi
szen hivatalos személy ma már 
csak akkor jön tionaton., ha 
nagyon alacsony 1'angú és az 
ilyenkor utasít, vagy elLen
óriz. 

Végre kinyílt a táska és elő
került abból egy irattartó. Fe
szült csend, ma;d megtöri a 
tanács embere: 

- Nagy súlyt helyezllnk 
arra, hogy a szocialista és ha
gyományos ünnepek alkalmá
ból jókívánságainkat új, hala
dó tartalmú képes levelező
lapokkal fejezzük kt. 

Tényleg a tanácstól ;ött, ott 
is adott el, ettől lettek 
„súlyhelyezók". - Na 
csak ez kellett, nincs 
munka? 

F. E. 

Földi Ferenc 55 éves vasút
ór, nős, három gyermek apja. 
Mindkét lába hiányzik. Kocsi
ban ülve a sakkowkat néZli, 
közben társa az egylábú Szele 
Lajos segíti felcsatolni neki az 
új műlábakat. Földi jóképű, 
erős ember. A székesfehérvári 
járműjavítóban dolgozott. 1969 
karácsonyán, amint hajnali el
lenőrző körútját végezte, egy 
jelzőember nélkiüli tolatl6 ko
csisor elütötte. 

Szörnyű pillanat 
A hajnali, téli caendben 

nesztelenül suhantak a kocsik 
és nem hallottam semmit -
mondja. - Csak a mentóon,os 
arcára emlékszem. Aztán arra 
a szörnyű pillanatra, amikor a 
kórházi ágyon nem találtam a 
lábaimat. 

Két mankóra támaszkodva 
Deák Gyula kocsirendező CS'O
szog oda. Még nem megy neki 
jól a mankóval való járás. 
Mindkét lába combközéptől 
hiányzik. 

- Pontosan egy évvel ezelőtt, 
ezen a napon, szeptember 13-án 
történt - mondja lassan, von.. 
tatottan. Soltvadkertról, 
szolgálati helyemről igyekeztem 
volna hazafelé. Az egyik ko
csiból át akartam menni a má
sikba, eközben a bejárati vál
t6kon nagyot lendült a vonat 
és én a r..yitva hagyott kocsi
ajtón át a kerekek alá estem ••• 

Ahogy a lépcsőn haladok le. 
ielé, a tomateremból lágy 
vezényszavak szűródnrM ki: 
lépés, emelés, fogás. A vég
tagok helyes moz.."atását tanul
ják az épülő, gyógyuló, remény. 
kedő és biz .kodó emberek. 

Gergely József 
Lesz utas bőven, a következő szerelvény is megtelik 

(MTI 1.'o� � Németh Taffl4Ú felvételei) 



• MAGYAR VASUTAS 

.Jubileumi túra a Duna-kanyarban· Meghalt Pusztai Pál 
Jól ismerik a Pilis hegységet a Vasúti Főosztály tudstái 

A SZOT Testnevelési és 
SJ;)ortalosztálya közös rende
zésben lebonyolított ju bileu
mi szakszervezeti természet
barát találkozó a Duna-kanyar 
gyönyörű pontján, Leányfa
lun nagyszerűen sikerült. 
Méltó volt a kitűzött célhoz, 
alkalmasnak bizonyult a 
munká.sturizmus legszebb ha
gyományainak megeleveníté
séhez. 

Mi volt a cél? Nem kell 
nagy szavakat használnunk. A 
rendezők hazánk feLszabadu
lása 25. évfordulója tisztel.e
tére a vállalatok, üzemek, in
tézmények dolgozói és coolád
tagjat részére irták ki ezt a 
taJ!álkozót. Az volt a cél, hogy 
minél több dolgozó számára 
mutassa meg az utat az er-
dők, a hegyek, a mezők felé, Pillanatkép a kempingtáborbóL Akik itt futballoznak, néhány mutassa be a Duna e festőien 
szép szakaszát. összefoglalva : év múlva talán már az „igazi" szakmai kempingbajnokságban 
er&ítse a természetjárás szép
ségei iránt a munkások köré
ben amúgyis hagyamá.nyos ér
deklődést. 

vesznek majd részt. 

(Vedres József felvétele) 

A napilapokban megdöb
benve olvastuk a hírt: Pusztai 
Pál a Ludas Matyi népsze-rű 
raj;olómúvésze, lapunk kül�ő 
munkatársa, szeptembeT 10-en 
szívbénulás következtében 51 

éves 1(orában meghalt. Sza
badságának utolsó napjait ,töl
tötte az Adriai tenger partján, 
a jugoszláviai Dubrovnikban, 
amikor elragadta a kérlelhe
tetlen halál. Mielőtt elutazott, 
lapunk szeptemberi számaiba 
a tőle megszokott gondosság
gal előre elkészítette és el
küldte a szokásos havi négy 
rajzol. 

Pusztai Pál ifjú éveiben 
vasutas volt. Mint forgalmi 
szolgálattevő Désen, majd 
Budapesten teljesített szol
gála,tot. Pályafutása a felsza
badulás után gyorsan ívelt 
felfelé. Külszolgálatról a bu
dapesti igazgatóság forgalmi 
osztályába, majd 1951-ben a 
MAV Sajtóhivatalába került 
a grafikus csoport vezetőjének. 

Már akkor ó rajzoLta Népköz
társaság úti szerkesztőségünk 
kirakati tablóinak vasutas hu
morát, mellyel nemcsak a vas
utasok, hanem a járókelők ez
reit nevet.tette meg. A vasutas 
sajtóval, amelyben hóna�ról 
hónapra megjelentek ra3zai, 
ekkor került kapcsolatba. A 
Mag'Jar Vasutashoz még az
után is hú maradt, miután a 
Ludas Matyi belső munkatár
sa s nemzetközileg is elismert 
milvész, népszerű karikatu
rista lett. 

Művészete, amely lényéből 
fakad.t, mindig kedvessége_t és 
derüt árasztott. Most meg3ele
nö lapunkban két utolsó ka
rikaturáját közöljük. Nehéz 
tudomásul venni, hogy a vas
utas élet fonákságait tollhegy
re tűző rajzait többé nem lát
hatjuk. Halálával egy különös 
színfolttal - a Pusztai-raj
zokkal - szegényebb lesz a 

Magyar Vasutas, s szinte hi
hetetlen, hogy többé nem ta
lálkozunk veZe. 

És ereknek a céloknak meg 
is felelt a 19 szakma, mert 
egyetlen szakma sem hiány
zott LeányfaluróL Természe
tesen ott láttuk a va,suta.sszak
szervezet dolgozóinak kem
pingjét ts, a sátortáborban 
számos va;sutas dolgozót és 
család tagoloa.t. 

zött mutassák be: az igazi tu
Tista a viz hátán is megél. A 
leányfalui hajóállomás mellet
ti labdarúgó kispályákon há
rom csoportban 25 csapat 
kezdte meg a küzdelmeket, 
rengetegen pedig - talán az 
itt élt nagy író, Móricz Zsig
mond híres novellacímére, 
„Gyalogolni jó", gondolva - a 
Vöröskő sziklához indultak 
gyalogtúrára. 

re a válaszokhoz, a Postás tu
risták mögött a második he
lyet szerezte meg a Vasúti Fő
osztály együttese. A csapatve
zető három darab gumimatra
cot vehetett át a jó válaszok, 
a második helyezés jutalmául. 

Huszonkilencen 
köszöntek el 

A szakmák mindegyike ma
gára vállalt valamilyen saiá
tos. múködési területéhez kö
zei

°

álló feladatot. A közlekedé
siek a MAHART-ot, a MÁV
AUT-ot, a HÉV-et „mozgósí
tották", hogy a kétnapos ta
lálkozó ne kezdődjék és ne 
végződjék utazási bosszanko
dással. A vasasszakszervezet 
az első nap estjére kitúzött 
színvonalas kultúrmúsoráról 
goRdoslrodott. SZOT-díjas sz�
lóénekesek: a Csepel Va,s- es 
Fémművek fúvószenekara; a 
Csili „Asztra" bábjáték egyiit
tese; az Egyesült Izzó férfi 
ének1córusa. nyújtott a maga
san lobogó tábortúz mellett 
felejthetetlenüi szép műsort. 
És amikor a „hivatásos" kul
túrmúsor véget ért, amikor a 
tábortúz lassan kihunyni kez-
dett, akkor sem oszlottak szét, 
nem Indultak sátraik felé a 
természetbarátok: alkalmi, 
üzemi énekkarok gyönyörű 
munkálsdalokkal, hangulatos 
magyar nótákkal folytatták 
azt, amit a SZOT-díjasok ab
bahagytak. 

Pedig akkor már a környék 
kakasai kukorékolni kezd
tek . . • És a taláikozó máso
dik napján megkezdődtek a 
különböző vetélkedők, sport
versenyek. Vízre szálltak a 
kilbotosok, a falbotosok, a 
kajakozók, hogy a bóják kö.. 

Igen nagy érdeklődés_ me:!_: 
lett folyt le, 28 természetj�ó 
sportkör részvételével, az el
méleti vetélkedő. Mintegy 50 
kérdésre kellett a csapatoknak 

létszámra való tekintet 
nélkül - válaszolniok. A kér
dések zöme a Pfüs hegység és 
környéke természetrajzát, fej
lődését, munkásmozgalmi ha
gyományait, kultúráját, nö
vény- és állatvilágát ölelte 
feL A Vasúti Főosztály csapa
ta nem hozott szégyent ebben 
a vetélkedőben a vasutas ter
mészetjárókra. Noha mindösz.. 
szet 120 perc állt rendelkezés-

Kupal nyertek 

Egerben, a Gárdonyi Gimná
zium tornatermében rendezték 
meg az Eger Kupa asztalite
nisz-versenyt. A kétnapos küz
delmekben a MÁV Hatvani AC 
versenyzői is részt vettek. A 
hatvani vasutas versenyzők ez.. 
úttal is igazolták a megyében 
elterjedt jó hírüket. Nagy küz.. 
delem árán ugyan, de sikerült 
megnyerniük a versenyt. !gy az 
Eger Kupa egy évig a MÁV 
HAC birtokába. került. 

Szúcs Ferenc 

Már szürkülni kezdett, ami
kor - kék tréningruhában -
,,fáradt vándor" érkezett a 1 ,,, kempingtáborba és pihegve je- t 
lentette: ,,Befejeztük a szak
mák közötti lcispáJyá,s labda- I rúgó-bajnokságot. A Bőripari 
Szakszervezetet képviselő Új
pesti Bőrgyár csapata győ
zött!" 

A „fáradt vándor" Mrov
esák József, a vasutasszak
szervezet kultúrnevelési és 
sportosztályának munkatár
sa, a labdarúgó torna lebonyo
lításának főrendezője volt. 
Ami azt bizonyítja, hogy bár 
fociban nem született vasutas 
siker, a labdarúgó torna sike- , 
réhez a vasutasszakszervezet 
is hozzájárult. 

Vedres József 
Simányi Miklós a X-es gyáreg-ység vezetője ajándékot ad át az 
egyik búcsúzó nyugdíjasnak. (Barna Róbert felvétele) 

A színházterem megtelt. 
Több mint 600-an jöttek el ün
nepélyesen búcsút venni az 
i<l&s „szakiktól", mesterektől, 
akik itt töltötték munkás évei
ket Kőbányán, az Északi jár
műjavítóban. A 29 sötét ruhá
ba öltözött ünnepelt az első 
sorban foglalt helyet. Vala
mennyiük kezében virág, s a 
szemekben itt-ott egy-egy 
könnycsepp. Nehéz percek 
ezek. Búcsúznak az üzemtől, a 
X-es gyáregységtől, ahol e<l
dla a legnehezebb időkben is 
b�ülettel, a szakma, a vasút 
iránti szeretettel dolgoztak. 

az idős munkások sok éven át 
kifejtett eredményes munká
ját. Szólt még a búcsúzókhoz 
Sárvári Vilmos, a pártalap
szervezet vezetőségi tagja és 
Szedlár István, a múhelybi
zottság titkára is. 

A búcsúzó szavak után ün
nepélyes músor következett, 
amelyen olyan neves múvészek 
szerepeltek, mint Zentai An
na, Németh Marika, Rátonyi 
Róbert és Bilicsi Tivadar. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y 

Az üzem vezetői nevében 
Görbitz Sándor igazgató kö
szönt el a nyugdíjba menőktől, 
majd Simányi Miklós, a X-es 
gyáregység vezetője méltatta 

A műsor közben pergett a 
filmfelvevő gép is, mert a mú
velődési ház megrendelésére a 
a Magyar Televízió filmesei 
„Nálunk a munka becsül.et és 
dicsőség dolga" címmel filmet 
forgattak. A film megörökítet
te a nyugdíjba vonulók utolsó 
munkanapját a gépek mellett 
és megörökítette ezt a nagyon 
szépen megrendezett búcsúes
tet is. 

vtzsrlntes: 1. A szakszervezeti 
szervek egyik joga. 12. Rof!lán 
pénz. 13 BetúpóUással a Tisza 
mellékfolyója. 14. Asta vala. 15. 
Az idegrendszer központja. 16, Há
ziállat. 17. Nápoly henyélő népré
tegének gúnyneve. 20. Vajon ó? 21, 
Hová, oroszul. 22. Angol fönemes. 
24. Tanzánia elnöke. 27. Olyan ál
lam, tn.elyet egy más állam terme
te körülzár (ék. csere) . 29 Nem 
mi, udvariasan. 30. Erómüvéról ne
vezetes dunántúli helység. 32. Mis-

kolc hegye. 33. Az Itteni legények
ről nóta szól. 35. Vas megyei köz
ség. 3G. Balzac keresztneve, foneti
kusan. 37. Szív, páros betűi. 38. 
• . •  la, indiai állam. 40 Kevert Bu
da. 42. Csontokat köt össze. 43. 
Korszak. 45. Kirándtúásról. 47. Ed
gar Allan • . .  , ameiikal költő (1309 
-1849). 48. Nyári szállás !s lehet. 
50. 551 róma\ számmal. 51 Vissza, 
becézett n61 név. 53. Utánoz-e? 55. 
Portu,e::ál gyarmat Afrikában c+n. 
57. Földövezet. 59. A jóga mllvelö
je. 60. SZlbériai folyó. 62. Óceánia 

lakója. 65. Az ezüst vegyjele. 66. 
Gázló madár. 68. Becézett női név. 
70 Regényét Gárdony.l írta meg. 
71. Autótároló. 72. Spanyol tarto
mány. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztt5 bizottság 
Főszerkesztő: Gulyás János 

Felelés szerkesztő · Vist Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budat,est VI., Benczúr utca 41. 
Telefon, várost : 229-872, 

üzemi : 19-77 
Kiadja és terjeszti : 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest VU., R1kóczl út 54. 

Telefon : 224-819 
Felelős kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Oj csekkszámunk: MNB 215-11 859 
1970. xn. 3t •lg a régi csekk Is 

felha�ználható 1 
Szikra Lapnyomda 

- u -

Halálozás. 7tl éves korában el
hunyt dr. Lévay István, a MAV 
Kórház gyermekbelgyógyászati 
osztályának főorvosa, aki a több 

mint négy évtizedes orvosi pá
lyafutásából 36 évet töltött a 
vasutas betegek szolgálatában. 
Mint gyermekorvos határtalan 
szeretettel roglalkozott a kis
betegekkel. A gyógyító munka 
mellett több tudományos cikket 
ls írt a csecsemő- és gyermek• 
halandóságról. Szívügye volt a 
kórházi nővérek szociális helyze
tének Javítása Is. Dr. Lévay Ist• 
ván temetése szeptember 15-fn volt 
a Farkasréti temetőben. 

19'70. SZEPTEMBER 18. 

- TÉRZENE. Tóth lstvá11 
vezető főellenőr, Békéscsaba ál
lomás dolgozója a múlt éu 
szeptemberében öttagú citera
zenekart alakított. Az együttes 
azóta többször szerepelt már a 
nagyközönség előtt. Legut9bb a 
város egyik új lakótelepen, a 
19-eselc terén adtak tér.zenét. 

- Közel 40 évi vasúti szol
gálat után nyugalomba vonult 
Asbóth Károly főintéző, a ta
polcai pályaf�mntartási főn��
ség számviteli csoportvezetoJe, 
aki hosszú évekig volt a szak_ 
szervezeti bizottság gazdasági 
felelőse. Ebben a minőségben 
különösen sokat foglallcozott a 
pályamunkások ügym-bajos 
dolgaival 

- Készülnek a X, pirtkong
resszusra. A békéscsabai pálya
fenntartási főnökség három pá
lyamesteri szakaszának öt �zo
cialista brigádja a X. pártkong_ 
resszus tiszteletére vállalta, 
hogy szakaszukon tovább rö
vidítik a lassújelek időtarta_ 
mát, javítják a mérővonat 
eredményét és a munka minő
ségét. 

- ELSŐ GY!tK!tNYES ÁL
LOMÁS. A magyar-jugoszláv 
határállomások közül Gyéké
nyes és Koprivnica vasutasai 
immár tíz éve versenyeznek a 
jobb teljesítményekért. Az elsö 
félévben elért eredményei1ckel 
a gyékényesiek végeztek az el
ső helyen. 

- Nyugdíjas-búcsúztatás. A 
szegedi vasútigazgatóságon ben
sőséges ünnepségen vettek bú
csút attól a 18 vasutastól, akik 
hosszú vasúti swlgálat után 
nyugalomba vonulnak. Az idős 
vasutasok munkásságát Kiss 
Károly, az igazgatóság vezető
je méltatta, majd miniszteri -�s 
vezérigazgatói elismerést nyuJ _ 
tott át részükre. 

- Baleset-elhárítási hónanot 
rendez októberben a MÁV Bu
dapesti Építési Főnökség. Cél : 
a balesetek számának csökken
tése. Ennek érdekében október
ben szemléltető előadásokat is 
rendeznek az építésvezetősége
ken. 

A szerkesztóseg 

Uzeni 
szncs Ferenc, Hatvan ; Bognár 

Károly, Tapolca ; UglyaJ Sándor, 
Bakó János, Miskolc; Boldizsár 
Gyula. Békéscsaba: Szilád! Sán• 
dor, szeged; Várfalvl Gyula, Gy�
kényes : Horti József. Szolnok; 
Hidvé�hy János. Bp. : Hoffmann 
.József, Veszprémvarsány; Pintér 
Laios, Vácrátót : B. varira András. 
Rákos : LcvelPiket lapunk anyagá
hoz felhasználjuk. 

Erdélyi Józsefné, Dunai tlnomf• 
tó ; Boldlzsár Gyula. Békéscsaba ; 
Nagy Sándor, Kóbánva-KlSOPst: 
özv. Virág Gézáné, Dornbóv>Sr: 
Lev•Telket illetékes helyre további• 
tottak. 

A Hivatalos Lapbol 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti blzottsáf{ok és a dolJCozók 
figyelmébe ajánljuk a következő• 
ket: 

35. szAmb61 : 115491/1970. lt. B. 
MA v-alkalmazottak, aY\tJZd!Jasok 
és családtaejalk arc'K:epffll igazol
vánvánnk kir.c;erli-lése 1971. évre. 

10604/1970. BVKH. I. A MAV-dol• 
gozók és nyugdfiasok. valamJn1 
családtagjaik nrckéoes fgazolv�
nváért fizetendő kiállltásl, késedel
mJ és különdíj elszámolásának 
szabályozása. 

A VSZTO Termett ellen6rl cso
portjának címváltozása. 

36. számból : 115465/1970. S. e. 
MÁV ef?észsé<'ill?Vl felil«veMk l's 
MA v egészségü�yl kezel(5Jc Mtlkö• 
dés! szabályzatának életbelépteté
se. 

11535R/1!170. 3. e. trJabb kiad�•ll 
balesetelh�rító és eJ?észséP,Véd6 
óvórends:r.Abályok alknlm�zár-:a a 
M!:l�ar Allamv11sutak területén. 

Nevezési feth{vAs a 3. OrszágM 
TargoncavezetO:J Versenye. 

Függöleges : 1� A szakszervezeti 
szerveknek egy másik joga. 2. 
Oroszlánnév. 3. Juh kétharmada. 
4. A kalandozások korából Ismert 
helység Merseburg környékén. 5. 
1<01nárom megyei község lal<:ója. 6. 
:Eltelt !zes!t. 7. E. A R. 8. Szlová
kiai város. 9. Európai nép. 10. A 
mai nap. 11. Villanykörte. 17. Gyer
meicek tréfás neve. 18. Rangjelző. 
19. trország. 21. Tőke betül kever
ve. 23. S-el a végén svá1c1 helység. 
25 Vissza : szemcsés szöveta mész
kő. 26. TAmadásra készen (fran
cia). 27. Az ól<ori ItáUa egyik tar
tománya. 28. Himlő, latinul. 31. 
Azonos betük. 34. Erős hatású 
gyógyszer. 36. Kötele1ettség 
(olasz). 39. Rövid úton. rövidítve. 
41. A O. 44. Kerek szám, néve16-
vel. 46. Hamis. 47. Buddh1::.tt!k 
szent nyelve. 49. Szerencsejáték 
fordítottja. 52. • . .  rius mester, 
krónikaíró a tatáriárás 1deién. 54. 
Bolívia fővárosa. 56. Az eE?Yik test
része. 58. Nvu,E?ati hfrill:!:YnökséE?. 
61. Török méltósá� 63. Latin mű
vészet (ék. fel.) 64. Uszás kezdete. 
65. Közsé,I! a Bácskában. 67. Mint 
a 10. v{;,:c:;7.!ntPc;. Alt M. A. fül. Né
met eföljárószó. 70. Európai nép. 

EGYSZER0S1Tf.s KEMKPARVERSENY 

Bekü1dendl5: vfrc;7fntes 1. éc: fü�
f!tílee-es 1. Beküldési batárldö: ok
tóber 10. 

Az elt'izlJ kereRztreJtvény helyes 
meR"feitése: A Ma,:?yar S70cl aUsta 
Munkáspárt X kongresszusa. 

Egv-cgy könyvet nyertPJ< az 1!>'70. 
évi 16. számunkhan megjelent ke
res?.trejtvóny helyes megfe.ftéséért : 
Virágh József\ Peresznye, Hunyadi 
u. 2. Tuba Lás1:Mné. Szombathelv, 
Vontatás! F6nöksé�. Ladányi K�
rolv. Adács. József Atti.la u. 12. 
Na�y Lászlóné. NaJ?Vbátony Ktsz 
Foctrász1:1.t. Juhász Ferenc. Bicske 
MA V állomás. 

- Ezt a gyárat leszállítjuk vidékre és mária 
kevesebb lesz a fuvarozni t.'aló. 

- A kerékpárok jól vették az trisó akadályt. 
(Pusztai Pál ra..tw) 



Szeptember 16-tól december 15-ig 

Rendkívüli té/prémium 

VASUTAS 
a kotsilorduló idő meggyorsítására 

Mint ismeretes, a vasútra 
nagy feladatok hárulnak az 
éi5zi hónapokban, különösk�p
pen a negyedik negyedévben. 
A :megnövekedett szállítási 
feladatok, a mezőgazdasági 
termékek betakarítása foko
zott követelményeket támaszt, 

elsősorban a nagyforgalmú 
állomások és vontatási főnök
ségek dolgozóival szem�n. 
Ha valamikor fontos volt a 
kocsiforduló idő gyorsítása, és 
az ésszerü teherkocsi gazdál
kodás, a vonóerókapacitás gaz-

daságos felhasználása, akkor 
ma kétszeresen az. 

A vasút vezetői, figyelembe 
véve a rendkívül nagy szál• 
lítási igényeket, a Vasutasolc 
Szakszervezetével egyetértés
ben, 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XIV. EVFOLYAM, 19. SZÁM. Ara 40 fillér 

Huszonöt éves 

azSZVSZ 
A párizsi Chaillot-palo

tá ban 25 évvel ezelőtt, 
1945. október 3-án, 

nagy jelentóségü tárgyalás ért 
,véget: a II. Szakszervezeti Vi
lágkonferencia, amely ünnepé
lyesen ;óváhagyta a Szakszer
vezeti Világszövetség alapsza
bályait és ezzel létrehozta a 
munkásmozgalom történetében 
elsőnek nevezhető egységes, 
nemzetközi szakszervezeti szö
vetséget. Ez a szövetség nem
zetiségi, faji, politikai és val
lási megkülönböztetés nélkül 
-tömörítette a világ dolgozóit. 

Negyedszázaddal ezelőtt is 
tudni lehetett, azóta az élet 
számtalanszor bebizonyított?, 
hogy a szakszervezeti világ
mozgalom történelmi jelentó
ségü eseménye volt ez a kong
resszus. A megválasztott tiszt
ségviselők első listája is bi
zonyítja, hogy a megalakult 
SZVSZ valóban az egész világ 
munkásmozgalmát tömörítette 
soraiba. Elnökké Sir Walter 
Citrinet (Nagy-Britannia), fő
titkárrá Louis Saillant (Fran
ciaország), alelnökké Vaszm; 
l{uznyecovot (Szovjetunió), 
Vicente Lombardo Toledanót 
(Latin-Amerika), Sidney HUZ
mannt (USA), Csu Hsueh
Frant (Kína) és E. Kupe-rst 
(Hollandia) választotta a II. 

Szakszervezeti Világkonferen
cta. 

Az előzmények sem voltak 
kevésbé fontosak. Londonban, 
1945. február 6-17. között -
a szovjet szakszervezetek kez
deményezésére -, a Brit Szak
szervezeti Szövetség rendezé
sében - került sor az I. Szak-
1zervezeti Világkonfe-renciára. 
A békés, alkotó jövőben re
ménykedő, a fasizmus végső 
vonaglását tisztán látó szak
szervezeti világkonferencia 
részvevői a londoni városi ta
nács székházában - a világ 53 
szakszervezeti központja kül
dötteinek nevében - egysége
sen fogadták el a Szakszerve
zeti Világszövetség megalapí
tására vonatkozó határozatot. 
Ezekben a rideg, havas februá
ri napokban, Londonban -
miközben a világ számos or
szágában még dörögtek a II. 

világháború gyilkoló fegyve
rei - a szov;et szakszerveze
tek haladó irányzata éppen 
olyan diadalmasnak, győztes
nek bizonyult, mint a szov;et 
hadsereg harca a fasizmus ré
me ellen. London után, a lon. 
doni határozatok szellemében, 
jöhetett Párizs, az SZVSZ 
megalakítása, és alapszabá
lyainak lerakása, első vezető
ségének megválasztása. 

N em lehet elégszer ismé
telni: történelmi ;elen
tóségú volt a londoni 

"ilágkonfe-rencia határozata, 
amelynek nyomán létre;ött a 
párizsi tanácskozás. Az azóta 
eltelt 25 év a szervezett mun
kásság e kezdeményezése nem 
csupán az SZVSZ létének, 
fennállásának jogosságát bizo
nyította - a munkásosztály 
jogos követeléseinek zászlóvi
vójeként -, de bizonyította 
roppant erejét, a haladás szol
gálatában álló félreérthetetlen 
irányzatát is: megdönthetetlen 
érvekkel, kivívott jogok, ered
mények tetteivel. Ma már - a 
25 éve, jubileum nap;aiban -
több mint 140 millió dolgozót 
tömörít soraiban az SZVSZ és 
alapvető célkitűzéséhez Mven, 
tag;ai között valamennyi vi
lágrész és államcsoport dolgo
z6i megtalálhatók. Az SZVSZ 

az egyetlen szakszervezeti vi
lágközpont, amelynek tagjai 
között ott találhatók a szocia
lista és a tőkés-, valamint a 
fejlődő országok osztályharcos, 
osztályöntudatos dolgozóinak 
képviselete. 

Pedig a „hé;ák és galambok" 
világszerte jelentkező párhar
ca, a reakciós erők bomlasztó 
törekvése a nemzetközi szak
szervezeti mozgalomban sem 
bizonyult gyengébbnek, mint a 
gazdasági, politikai, társadal
mi élet más területén. A mun
kásosztály eszközökben nem 
finnyás ellenségeinek az a 
szándéka, hogy a Szakszerve
zeti Világszövetség következe
tes egységtörekvéseit megbom
lasszák és maguk vegyék át 
a vezetést, kudarcot vallott. 
Sót, éppen nap;ainkban je
lentkeznek úiabb és újabb 
e-redményei az SZVSZ egység
törekvéseinek. Ennek bizonyí
tékai kézzelfoghatók és öröm
mel, büszkeséggel tölt el min
den haladó gondolkodású, jó
szándékú embert. A Vietnam
ba induló fegyverek berakodá
sának és szállításának gyako
ri megtagadása: az Amerikai 
Egyesült Államok két legje
lentősebb szakszervezetének -
AFL és CIO - egyesülése még 
akkor is bizonyíték, ha tudjuk, 
hogy az egyesített szakszerve
zetben nem mindig kereked
nek felül a vezetőkben az osz
tályharcos szempontok, sót, a 
jobboldali szakszervezeti veze
tés reakciós politikája is érvé
nyesülni tud. 

E, ppen napjainkban érke
zett híre Franciaor
szágból, hogy a szak-

szervezeti akcióegységért folyó 
küzdelem fontos állomásához 
érkezett. A két legnagyobb 
szakszervezeti tömörülés, a 
CGT és a CFDT vezetősége 
megállapodott, hogy a dolgo
zók alapvető követeléseinek 
kiharcolásáért egybehangolt 
akciót kezd. Mik ezek a köve
telések? A bérek vásárlóerejé
nek megvédése; a bérmini
mum felemelése; a munkaidő 
csökkentése; a nyugdíjkorha
tár - amely Francaországban 
a nők és férfiak számára egy
aránt 65 (!) év - leszállítása; 
a nyugdíjak alsó határának 
megemelése; a szakszervezeti 
jogok védelme és további ki
terjesztése; az adórendszer de. 
mokratikus reformja. Mindeh
hez még hozzá kell fúznl, 
hogy a CGT - amely az 
SZVSZ alapítói közé tartozik 
- nemcsak Franciaország leg
;elentósebb, mintegy 2,5 mil
liós tagsággal rendelkező szö
vetsége, de a t6késviltg egyik 
legnagyobb tömegekkel ren
delkező, legharcosabb szak
szervezeti szerve. A CGT a 
francia szervezett dolgozók 
mintegy felét, a CFDT pedig 
további egynegyedét tartja 
nyilván soraiban. 

A hidegháborli jegének 
lassú olvadása, a reál
politika felismerésének 

bizonyos jelei tehát a szak
szervezeti világmozgalomban 
Is jó hatással jelentkeznek. 
Folyamatosan és állandóan fo
kozódik a haladó szakszerve
zetek, elsősorban a Szakszer
vezeti Világszövetség befolyá
sa. 

Ennél jobban, tartalmasab
ban aligha lel1et ünnepelni az 
SZVSZ - amelyhez a magyar 
szakszervezeti mozgalom Is 
tartozik - fennállásának ne
gyedszázados jubileumát! 

1910. OKTOBER 3. 

Hatszazf izenöf vasutas kapott 

rr r 

Arvízv-édelem·ért Erem 

Rödönyi Károly miniszter
helyettes, a MA V vezér:i.gaz
gatója szeptember 21-én át
adta annak a 35 vasutasnak 
az Árvízvédelmi Emlékérmet, 
akik a tiszai és szam06közi 
árvíz idején a védekezés irá
nyításában és szervez:ésében 
hosszú időn át ön.feláldozóan 
részt vettek. Országszerte 615 

emlé/(érmet adtak át a va.su
ta.:,oknak, 447-en részesültek 
dicséretben főleg a debreceni 
és a szegedi igazgatóság terü
letén. 

A miniszterhelyettes az ün
nepségen kiemelte, hogy csak
nem 3 millió holdnyi terület, 
több mint egymillió ember, a 
fail.vak százai menekültek meg 
a heteken át tartó szervezett 
védekezés eredményeként a 
pusztító árvíztől. Ebből a 
munkából a vasutasok is hő
siesen kivették a részüket. A 
védekezés óriási méreteire 
jellemző, hogy hosszú időn át 
egyidejüleg 2800 kilométer 
hosszúságú védvonalon kellett 
helytállni, 

kitüntetést 
nalon 3590 méteres sza• 
�n mosta el a víz a 

föl� 

és 3980 folyóméter vágány 
rongálódott meg súlyosan. A 
csengeri vonalon 282 méteres 
szakaszon mosta el a víz a 
töltést és mintegy 4200 mé
teren rongálta meg a vasúti 
vágányokat. Az ágerdómajor 
-záhonyi vonalon pedig 2714 
méter hosszban okowt>t pá
lyahibákat az átszivárgó és a 
vasú ti töltéseket terhelő víz. 

A károk nagyságára utal, 
hogy a tölt.ések helyreállítá
sához több mint 30 ezer köb
méter földet hasmáltak fel. 
Minden egybevetve 

a MAV-ot 16 millió fo
rint árvízkár érte, de je
lentős a.z a ká.r Is, ami a 
szállítási kapaeHás kiesé-

ee miaU ért bennilnkd. 

Számításaink szerint a MÁV 
bevételéből 62�7 millió fo
rint a bevétel kiesés. 

Június l-től mostanáig 
68 900 vagon építési anya
got s:r.állítottunk a hely• 

színre, 

ez pedig napi átlagban 900-
1000 vagonnak felel meg. A 
kisteljesítményü vonalakon 
ez a forgalom napi 25-30 kü
lönvonat közlekedtet.ését je
lenti. 

Befejező szavaiban Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója azt 
hangsúlyozta, hogy a víz meg
fékezésében a gépek tömeges 
bevetésén kívül példás szer
vezettségre, magasfokú áldo
zatkészségre volt szükség. Az 
áldozatvállalás az egyes em
berek olyan magasfokú erköl
csi tulajdonsága, amelyre 
ilyen helyzetben nagy szükség 
van. Azokban a nehéz hetek
ben mutatkozott meg a leg
jobban, hogy kire, milyen 
mértékben lehet szánútani. A 

sok tízeze-r ember között va
sutas dolgozóink is bebizonyi
tották a közösségért érzett 
felelősségüket és áldozatkész
ségüket. 

b. L 

1970. szeptember 16-tól 
december 15-ig rendkívüli 
célprémiumban részesítik 
a kocsiforduló gyorsítá
sát leghatékonyabban eló• 
segítő állomások és vonta• 
tási tönökségek érdekelt 

dolgozóit. 
Az ,,A" csoportú állomások 
és vontatási főnökségek cél
kitüzése: az állomási kocsitar
tózkodási idő csökkentése a 
célkitűzéshez viszonyítva, to
vábbá a kocsi ki- és befutá• 
sok - rendeletben előírt szá
mának - teljesítése, szem 
előtt tartva az egyenletessé
get. A „B" csoportú állomá
soknál és vontatási fónöksé� 
geknél is a kocsitartózk:xiá:!l' 
idő csökkentését írja elő a 
cél ki tüzés. 

Az érdekelt szolgálati he-
lyek célprémium összege 

a kocsitartózkodási ldó 
célkitűzéshez viszonyított 
minden 1 százalékos csök• 
kenés ntán 1 százalékkal 

növekszik. 
Növekedésének felső határa 
legfeliebb 10 százalék. Ab
ban az esetben, ha a kocsi ki
és befutás célkitűzésének 
teljesítése havonta 8 n;ipnál 
több esetben 90 százalék ala!t 
·van, a célprémium 5sszeg 50 
százaléka fizethető C$ilk ki. 

A záhonyi átrakási teljesít
mények tovább fokozása ér
dekében - az említett három 
hónap alatt -, a teljesítmé
nyek után jliró prémiumot ZO 
százalékkal kell növelni. 

A vasút előtt álló c;zállítási 
feladatok sikeres végrehajtá
sa érdekében az „A" és „B" 
csoportú szolgálati helyeken 
meg kell határoml azokat a 
célkitúreseket, amelyek tel
jesít.ése biztosítja a kocsitar
tózkodási idő csökkentését, , 
a vonóerókapacitás növelé$ét. 

Az árvíz nem kímélte a 
közlekedési létesítményeket, 
így a vasutat sem. Víz alá ke
rült a mátészalka-zajtai vo
nal nagy resze és megrongá
lódott az ágerdómajar-záho
nyi vonal is. összesen 

A közvetlen mentési felada- -------------------------

16 155 vágány folyómé
ter vonal került veszély
be, melyből a zajfai VO• 

tok után a vasutasok részt
vesznek a lakosságot ért ká
rok helyreá!J.ításában is. Mint 
ismeretes, ennek keretében 
"állalta a MÁV Csengerben 
130 ház telje6 felépitését. 

E kezdeti zökkenők után j/\ 
ütemben halad a helyreállí
táshoz szükséges áruk és épí
tőanyagok szállítása. 

OSZZSD-UIC értekezlet Budapesten 

Szakszervezeti tisztségviselők kitüntetése 

A szamosközi és a Tisza 
menti árvízvédelemben, a ve
szélyeztetett lakosság kitelepí
tésében és elhelyezésében ki
emelkedő munkát végzett a 
debreceni és a szegedi területi 
bizottság. A két középszerv 
függetlenített apparátusa és 
társadalmi aktíváik, szorosan 
együttmúködve az állami szer-

vekkel, mindvégig fáradhatat
lanul dolgoztak. Példás helyt
állásukért 18-an részesültek ' 
Arvizvédelemért lrem kitün
tetésben. A kitüntetéseket szep
tember 22-én Molnár György, 
a vasutasszakszervezet titkára 

1 adta át a szakszervezet szék- Erich házának elnökségi tanácster
mében. 

Schmith az UIQ delegáció vezetője rererátumát tartja 

(Laczkó Ildikó felvétele) 
Szeptember 15-18. között 

az OSZZSD és az UIC önmü

f{iizlekedési szervezési és üjyvitelgépesítési konferencia, 
Szefeden 

ködő kapcsolókészülékkel fog
lalkozó müsza1."i bizottsága k� 
zösen ülésezett Budapesten. 

Az OSZZSD részéról a DR� 
ügyvezető vasút minőségben, a 
szovjet és a magyar vasútak 

Szeptember 24-25-én két
napos közlekedési szervezési 
és ügyvitelgépesítési konfe
renciát tartottak Szegeden. A 
konferencia idején ny;.1t meg 
az első ügyvitel.gépesítési ki
állítás a Közlekedéstudomá
nyi Egyesület, a Számítástech
nikai Tájékoztató Iroda és a 
Műszer- és Irodagépértékesí
tó Vállalat rendezésében. 

A konferenciát Kiss Ká-
rolynak, a szegedi vasútigaz
gatóság vezetőjének üdvözlő 
szavai utár: Lindner József 
vezérigazgató-helyettes a Köz
lekedéstudományi E)gyesület 
operációkutatás állandó bi
zottságának vezetője nyitotta 
meg. 

Lindner József elnöki meg
nyitójában hangsúlyozta, hogy 
ez a konferencia napjaink 
egyik legidószerúbb t.émaköré
vel foglalkozik. Az ügyvitel 
gépesítése ugyanis olyan fel-

adat, amely elől ma már ,a 
legtöbb munkaterületen nem 
lehet kitérni. Az utas- és áru
forgalom nagysága a közle
kedéssel szemben támasztott 
differenciák igénye elkerül
hetetlenné teszik a közlekedé& 
ügyvitelének és üzemviteli fo
lyamatainak gépesítését. Enél
kül nem lehet nyomon követ
ni a jármüvek mozgását, azok 
hálózati elosztását. a vonalak 
foglaltságát stb. Az ügyvitel 
gépesítésének hiánya vagy 
meg nem felelő színvonala sú
lyos következményekkel járhat 
mind a belföldi, mind a nem• 
zetközi forgalmunkra. 

A MA V távo1abbi feladatai 
közé tartozik az üzemvitel 
egyes folyamatainak gépesíté
se. Ilyen teendőnk a rendezó
pá.lyaudvarok munkafolyama
tainak gépesítése, az ülőhely 
biztosítás elektroníkul 1"end
szerének kialakitásll. A távo-

labbi jövő perspektívájára 
utal majd a kocsiazanosítás, a 
kocsiintézés folyamatának gé
pesítése, a kocsikra vonatkozó 
információk kellő gyorsaságú 
továbbítása, ezek alapján a 
kocsidiszpoz!ció összeállítása 
és a konténerforgalom üzemvi
telének gépesítése. 

A MAV vezérigazgató-he
lyettesének elnöki megnyitó 
szavai a gépesítés jövőjének 
hatalmas távlataira utaltak, 
Ezeket a gondolatokat fejezték 
ki mélyebb részletességgel a 
konferencia szakelőadói: Poh
linger László a MAV Adatfel
dolgozó Főnökség mérnöke, 
Kuczorai Imre, a MAV TB 
Központi Fónö�-ség mérnöke, 
Fekete András a Vasúti Fő
osztály Kibernetika Osztályá
nak vezetője és mások. 

B. L 

képviselői a bizottság tagjai
ként vettek részt. A román és 
a lengyel vasútak megfigyelő
ként képviseltették magukat a 
budapesti ülésen. 

Az UIC képviseletében a 
nyugatnémet, a francia és az 
olasz vasútak vettek részt. 
Eljöttek Budapestre az UIC 
fótitkárságának és a kapcsoló• 
készülékek kérdésével foglal
kozó végrehajtó szervezet 
munkatársai is. 

Az értekezleten W. Rehnert, 
az NDK vasútak igazgatója, az 
önmüködő kapcsolókészülék 
kidolgozásával foglalkozó köz• 
pont vezetője elnökölt. 

Az ülés meleg, baráti lég
körben zajlott le, jelentős elő
rehaladást értek el a napiren
den levő részletkérdésekben. 
Külföldi vendégeink főváro
sunk nevezetességein kívül 
megismerkedtek a Balatonnal 
Is. 
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A választások lebonyolításának módja Új zenei évad 
a jubileunwk jegyében Lapunk előző számában 

Hogyan történik a, szakszer
"ezeti tisztségviselők jelölése 
és választása, címmel közöl
tünk cikket. Most a választá
sok lebonyolításának módjá
ról adunk tájékoztatót. 

Bizalmiak és biza.Imi he
lyettesek vála6ztása. 

A szakszervezeti bizalmi és 
bizalmi helyettes vála,sztása, 
.szakszervezeti csoporté-rte
kezleten nyílt szavazással tör
ténik. A csoportértekezleten a 
bizalmi beszámol munkájáról, 
az új bizalmi és helyettes sze
mélyére a szakszervezeti vagy 
műhely- (osztály) bizottság 
tagja, ilietve a csoport bár
melyik tagja tehet javaslatot. 
Azokban a műhelyekben, osz
tályokon, egy műszakban dol
gozóknál, egységeknél stb., 
ahol több szakszervezeti cso
portot hoznak létre, de mű
hely- (osztály) bizottságot 
nem, a bizalmiak - a szak
szervereti bizottság javasla
tára - maguk közül vezető 
bizalmit és helyettest választ
hatnak. 

Azokballl. az üzemekben, in
tézményekben, ahol a szak
szervezeti tanács, szakszerve
zeti bizottság választása kül
döttértekezleten történik - és 
műhelybizottság nincs - a bi
zalmiválasztással egyide'jűleg 
nyílt szavazással választják 
meg a küldöttértekezlet kül
dötteit is. 

Műhely (osztály), munkahe
lyi stb. bizottság választása. 

A műhely (osztály, munka
helyi) bizottságot és annak 
titkárát vezetőségválasztó tag
gyűlésen titkosan választják. 

Ugyanitt választják titkos sza
vazással a küldötteket a fel
sőbb szerv küldöttértekezleté
re. A műhely-taggyűléseken 
a jelölő bizottság tegyen aján
lást a icözveUen felsőbb szerv 
Jelölő bizottságának az adott 
munkahelyet képviselő szak
szervezeti tanácstagokra. A 
javasolt személyek elfogadá
sa nyílt szavazással történ
jen. 

Szakszervezeti tanács nélkü
li alapszervezet szakszervezeti 
bi:rottságának választása. 

Ahol nincs szakszervezeti 
tanács szakszervezeti bi
zottságot, annak elnökét és 
titkárát, a -számvizsgáló bi
zottságot és elnökét, vala
mint a küldötteket vezető
ségválasztó ta.ggyűlésen, il
letve küldöttértekezleten 
egy szavazólapon - , t-itkos 
szavazással választják. Ezzel 
egyidőben kell megválasztani 
a társadalombiztosítási taná
csot is. 

A vá.lla.lati, üzemi, !111tézmé
nyi, hivatali szakszerve-zeti 
tanács és szakszervezeti bi· 
zottságának választása. 

A szakszervezeti tanács 
tagjait, a számvizsgáló bizott
ságot és annak elnökét kül
döttértekezleten, titkos szava
zással kell megválasztani. 
Ugyanitt választják meg a 
küldötteket a felsőbb szervek 
küldöttértekezleteire. Ezzel 
egyidőben kell megválaszta
ni a társadalombiztosítási ta
nácsot. 

A szakszervezeti tanács sa
ját soraibó\ Utkos szavazás
sal megválasztja: a, szakszer
vezeti bizottságot, annak el
nökét és titkáTát. 

A szakszervezeti bizottság 
tagjainak, elnökének, titkárá
nak szavazólapra való felvéte
lére a, jelölő bizottság tesz ja
vaslatot. 

Azoknál a váHalatolmál, 
ahol több telephely van, a 
küldöttértekezleten biztosítani 
k.ell az egyes telephelyek dol
gozóinak arányos képviseletét. 

Területi bizottságok válasz
tása. 

A területi bizottságok vá
lasztása, küldöttek útján terü
leti küldöttértekezleten törté
nik. A küldötteket az alsóbb 
szakszervezeti szervek veze
tőségválasztó értekezletein vá
lasztják meg. 

A területi küldöttértekezlet 
megválasztja titkos szavazás
sal a területi bizottság veze
tőtestületét, a számvizsgáló
bizottságot és annak elnökét. 
Ez2'€'l egyidőben a kongresz
szusi küldötteket és az SZMT
ok küldöttértekezletére meg
adott számban a küldötteket. 

A területi bizottság első 
ülésén - a jelölő bizottság ja
vaslata alapján - titkos sza
vazással megválasztja, a bi
zottság elnökét és titkáTát, s 
ezzel egyidőben megerősíti a 
munkabizottságok vezetőit. 

A küldöttértekezlet napi
rendje: 

1. A középszerv beszámoló
ja a végzett munkáról, annak 
megvitatása, határozathoza
tal, valamint azoknak a ja
vaslatoknak összegezése, ame
lyeket a küldöttértekezlet a 
Vasutasok Szakszervezete 
VIlI. kongresszusának, illetve 
az SZMT-ok küldöttértekezle-

tére javasol. Emellett a szám
vizsgáló bizottságnak is be 
kell számolnia a végzett mun
káról. 

2. A középszerv tagjainak, 
valamint a felsőbb sz,ervek 
küldötteinek megválasztása. 

A központi vezetőség vá
lasztása 

A szal{szervezet központi 
vezetőségét, a számvizsgáló 
bizottságot és annak elnökét, 
valamint a Szakszervezetek 
XXII. kongresszusának kül
dötteit, a szakszervezet VIII. 
kongresszusán titkos szavazás
sal választják meg. 

A megválasztott központi 
vezetőség azonnal megtartja 
első ülését, ahol titkos szava
zással megválasztja a szak
szervezet elnökségét, elnökét, 
alelnölcét, főtitkárát, titkárait 
és meg-erősíti (megbízza) az 
osztályvezetőltet és a szak
srervezet lapjának felelős 
szerkesztőjét, valamint a köz
ponti vezetőség tagjaiból lét
rehozott munkabizottságok 
\Tezetóit. 

A kongresszus napirendje:  
1. A központi vezetőség be

számolója a két kongresszus 
között végzett munkáról. Ha
tározati javaslat és a szak
szervezetek XXII. kongresz
szusának továbbítandó javas
latok. A számvizsgáló bizott
ság jelentése. A beszámolók 
és javaslatok feletti vita és 
azok jóváhagyása. A központi 
vezetőség beszámolóit és a ja
vaslatokat a központi vezető
ség terjeszti elő. A beszámoló 
írásos és szóbeli kiegészítőből 
áll 

2. A vezető szervek és kül
döttek megválasztása. 

Alig néhány hónapja feje
ződtek be a Budapesti MÁV 
Szimfonikus Zenekar meg
alakulásának 25 éves ünnep
ségei, maris uJ, hétköznapi 
gondokkal terhes a második 
negyedszázadot nyitó 26. év. 
A feladatok és problémák 
azonban az évek során meg
változtak : amíg az első évek
ben döntően az üzemi és vi
déki kultúrtevékenvség ellátá
sa jelentette a legfőbb gondot, 
ma, már a fejlettebb és igé
nyesebb művészi követelmé
n11ek magasszintű szolgálata a 

cél. 

A vidék zenekultúráját ez 
idő szerint öt nagy vidéki vá
rosunk állandó szimfonikus 
együttese - ezek egyikeként 
a Deb,·eceni MÁV Filharmo
nikus Zenekar - látja el, s 
így a Budapesti MÁV Szim
fonikusok a méreteiben és 
színvonalában jelentős mér
tékben megnövekedett főváro
si zenei igényeket elégítik ki. 
Az elmúlt évad 92 hazai kon
certje közül 53-ra Budapesten 
került sor.-Az említett struk
turális változást találóan 
szemlélteti a közelmúltban ki
adott két programfüzet mottó
ja. Az első 25 év a „Legyen a, 
zene mindenkié" kodályi fel
hívással a zene széles körű 
megismertetésének és meg
kedveltetésének kultúrmisz
szióját teljesítette. A második, 
a jubileumi kiadvány viszont 

már a következő évtizedekre 
előremutatóan, a „Hallgass a, 
zenére" shakespeare-i szavak
kal a magasabb rendű zeneél• 
vezetre irányítja a MAV 
szimfonikusok hallgatóságának 
a figyelmét. 

Az 1970-71-es zenei idény. 
elsősorban a jubileumok je
gyében és ezekkel a magasabb 
igényekkel lép fel. A zenei vi
lág idén ünnepli Beethoven 
születésének 200. és Bartók 
Béla halálának 25. évforduló
ját. Az évek óta megszokott és 
megkedvelt péntek esti vas
utasbérlet műsorában a Bee
thoven-centenáriumra tekin
tettel csalenem valamennyi 
szimfóniáját - a kilenc kö
zül hetet - hallhatjuk majd. 
Ugyanakkor Bartók legjele
sebb zenekari műveinek be
mutatásával, köztük 1971. feb
ruár 19-én önálló Bartók-est
tel adózik a zenekar az 1945. 
szeptember 25-én elhunyt nagy 
mester emlékének. Itt jegyez
zük meg, hogy a múlt évben · 
az együttes Beethoven mind 
az öt zongoraversenyét elő
adta, ami önmagában is kivé
teles teljesítménynek tekin
tendő. 

A vasutas zenekarnak jut 
évek óta az a megtiszteltetés. 
hogy a budapesti művészeti 
hete/e keretében megrendezés
re kerülő nemzetközi zenei 
verseny győzteseinek bemuta
tó hangversenyét megtarthas-

______________________________________________________________________ , 
sa. Az őszi zenei heteken való 
közreműködés, de még inkább 

A tizedik .választás· előtt 
A „Szeged-expressz" percnyi 

poo:tossággal érkezett a „hí
rö&" város, Kecskemét állo
másra. Bokor Henriket, a 
�ezeti mzottság titká
rát az állomás.főnök irodájában 
találjuk. 

- A pártC és a szakszerve
zeti vezetőkkel minden reggel 
„haditanácwt" tartunk 
mondja az áhlornásfónök. - A 
megbeszélésen a N!SZOl"ltoook 
beszámolnak az elmúlt napi 
munkáról. Az előző napi ér
tékelés után én ismertetem a 
napi felad:aiokat, majd megvi
tatjuk a megoldás módját. 
Megnyugtató érzés egy szol
gálati vezetőnek, h,a, elgO'lldo
uisait, terveit a mozgalmi 
szervek vezetői is helyeslik. 
Az évek során olyan jó mun
kakapcsolat alakult kii a gaz
dasági vezetés és a moz�mi 
szervek között, amelyet ma 
már né1k.ülÖZillÍ sem tudnánk. 
Előfordul - mint például ma 
is -, hogy vitaitkozunk, de 
egyetlen egys2)eI' sem fejezzük 
be úgy a tárgyalásokat, hogy 
bárkiben is tüske maradna. 

Az utolsó választás elött 

A beszélgetést a szakszerw
zeti bizottság irodájában foly
tatjuk. A tizedik választás 
előtt álló szakszervezeti bi
zottsági titkárt nem könnyű 
szóra bírni. Láthatóan keresi 
a szavakat, runikor munkájá
ról, a küszöbön álló szakszer
vezeti választásokról érdeklő
dünk. 

- Sajnos, nekem ez lesz az 
utolsó választásom. A követ
kezőnél mint a!ctfv vasutas 
már befejezem a munkámat -
kezdte a beszélgetést. - Ilyen
kor az ember ellrerülhetetle
nül számot vet önmagával. 
Nem részletes számvetés ez, 
hanem végleges. Jó! csinál
tam-e? Hol hibáztam? Hogyan 
tennék, hogyan cselekednék, 
ha újra kezdhetném? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdések tor
nyosulnak bennem. Az önma
gunkkal szembeni magas mér
ce segit a munkában. A párt, 
s a gazdasági vezetők igenlé
se, partnerkénti elismerése, a 
dolgozók bizalma mind meg
annyi fokmérője munkánknak, 
mégis van egy ilyen „önvizs
gálat", ami biwny erősebben 
górcső alá veti a végzett mun
kát, mint bárki és bármi más. 

- 1948-ban választottak bi
zalminak itt az állomáson -
folytatta. - Először a raktári 
dolgozók, majd a, vonatkísérők 
ügyes-bajos dolgait intéztem. 
Jól esett a bizalom. Ebben az 
az időben a bizalmi munka 

sokkal látványosabb volt, minit 
ma. A munkaverseny-mozga
lom szerverese · és egyéb fel
adatok mellett sok népszerűt
len. feladatot is meg kellett 
oldanom, de h4t örökké nem 
íé'hét . az élet napos . oldalán 
járni. 

nm és a két szomszéd állo
más: Katonatelep és Város
föld nem kis problémát je
lent. Az idő, sajnos, eljár. Fá
radékonyabb lettem, több pl
henó_ szükség/es. Ezzel nem azt 
mondom, hogy az önmagam
mal szembeni követelmény ke
vesebb. Csak a módszereim 
mások. Még nagyobb önálló
ságot bi2ltosftok a szakszerve
zeti bizottsági tagoknak, mű
helybizottságoknak, bizalmiak
nak. Az évek során jól ldépí
tett aktívaháló2lat ma már na
gyobb feladatok megoldására 
alkalmas. Sz. Tóth András 

Ha a tagság is iígy akarja 

1953 tavaszán több vezető is 
elbeszélgetett velem, jártak 
nálam a központból is. Nem 
sejtettem, mit „forralnak", 
csak később tudtam meg, hogy 
az állomás nagy létszámára 
való t.ek:intettel függetlenített 
s�akmervezeti titkárra va,n i-------------

szükség. Mikor feltették a kér
dést, hogy vállalnám-e, C$3k 
annyit mondtam : ha a tagság 
is úgy akaTja, én vállalom. 

A tagság mellette szavazott. 
Azóta minden választáson ki
érdemelte a bizalmat, amely
lyel soha sem élt vissza. 

- Az elején nehezen ment 
a munka. Abban a,z időben 
ugyanis az a,lapszeTvezeteknél 
nem volt kollektív vezetés, az 

szb-titkárt tekintették a sza,k
szeTvezeti bizottságnak. Szám
talanszor előfordult, hogy 
olyan kérésekkel jöttek, ame
lyeket képtelenség volt megol
danii. Találkoztam olyan dol
gozóval, aki a hosszas b!!'Szél
get,és ut.án azt mondta: ,.Tud
tam előre, hogy kéTésemet 
nem lehet teljesíteni, de olyan 
jó volt Tóla valakinek beszél
ni." 

Más módszerekkel 

A rendkívül példamutató 
életfelfogás, a nehézségeken 
való győz.ni akarás segítette 
abban, hogy már nem éppen 
fia1:iqlon, 51 éves korában el
határozta, hogy leérettségizik. 
Az elhatálrozást tett követte és 
1967-ben érettségi biwnyít
váinyt ·srernett. 

- A rohanó élet, az ugrás
s2Jel"Ú fejlődés nemcsak azt kö
veteli meg a funkcionáriusok
tól, hogy az áldozatvállalásban 
élenjárjanak, hanem tudásuk 
fejlesztését is - va.llja. - A 
vasút korszerűsítése törvény
szerűen előírja, hogy egyre 
képzettebb vezetők irányítsák 
a munkát. A gazdasági veze
tőkkel nekünk is lépést kell 
taTtanunk. 

Az emlékek tengeréből vlsz
szakanyarodunk a jelenbe. 

- Nem lennék őszinte, ha 
azt mondanám, hogy ugyan
úgy bírom az iramot, mint Té
gebben. 628 dolgozó tartozik 
hozzám. 4 műhelybizottság és 
38 bizalmi. Három szárnyvo-

Megtisztelíí meghívás 
A Vietnami Demokratikus 

Köztársaság megalakulásának 
25. évfordulója alkalmából 
szeptem_per 2-án ünnepi ülést 
tartott az OTszágos Béketa
nács, a Parlament Vadászter
mében. A Keleti Vontatási Fő
nökség Ho Si Minh nevét vi
selő mozdonyfelvigyázó szo
cialista brigádja abban a meg
tiszteltetésben részesült, hogy 
meghívták az ünnepi ülésre. A 
brigádot négyen, Nándori Sán
dor mozdonyfelvigyázó bri
gádvezető, Kulicskó Lajos, 
Márton János és Németh Sán
dor brigáct,tagok képviselték. 

Az ünnepi ülés számos fel
szq_lalója közü-1 Irina Levcsen
kó, a Szovjetunió hőse, a szov
jet béketanács elnökségi tag
jának megható felszólalása 
volt legnagyobb hatással. a 
brigád tagjaira. ő személyes 
vietnami élményeit és tapasz
talatait ismeTtette. Szólt a sza• 
badságáért és függetlenségé
ért, az imperialista elnyomók 
ellen fegyveresen harcoló hős 
vietnami nép mérhetetlen 
szenvedéseiről és hősi helytái
lásáról. 

Az ünnepi ülés után olyan 
nem várt kitüntetésben része
sült a brigád, melyet bizonyá
ra maradandó emlékként fog
nak megőrizni. A vietnami de
legáció, vezetőjük,kel Ngiem 
Knau Tem elvtár-ssal az élén 
fogad,t;a a brigádot. A brigád
naplót átvéve, nagy érdeklő
déssel lapozták és különös fi
gyelemmel nézték a napló 
kezdő lapját díszítő ceruzaraj
zot, amely Ho Si Minh elvtárs 
arcképét ábrázolja. Barátságos 
szavakkal érdeklődtek a bri
gádmozgalom célja és jelentő
sége fe!ól, majd a küldötlség 
vezetője beírt a naplóba. 

Bejegyzését dedikálta a de
legáció valamennyi tagja. 

N. S. 

Szovjet vasutasok Ferencvorosl,an 

A szovjet V86Utasok a vonatok rádióval történt átvételének 
módszerével ismerkednek a Nyugati rendezőben. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

A ferencvárosi vasúti cso
móponton gyakori vendégek a 
hazánkba látogató külföldi 
vasutasdelegációk, csoportok. 
Szeptember 21-én szovjet vas
utasokat fogadtak az állomás 
gazdasági és mozgalmi veze
tői. A vendégeket, akik a 
Moszkvától északra levő vo
logdai vasúti csomóponton 
teljesítenek szolgálatot, Beren
di TiboT állomásfőnök tájékoz-

tatta az ország legnagyobb 
rendezQ-pályaudvarának mun
kájáról. A vendégek a tájé
koztató után végigjárták a 
nyugati, a keleti és a gubacsi 
rer,dezöt, s nagy érdeklődéssel 
figyelték magyar kollégáik 
munkáját. 

A látogatás baráti beszélge
téssel ért véget a ferencvárosi 
csomópont Péceli úti Novem
ber 7. klubjában. 

A kultúra nyomában Hatvanban 

Kívülről egy cseppet sem 
mutat derűs képet a hatvani 
vasutasok Liszt Ferenc kul
túrháza. Az öreg építmény
nek itt is, ott is feslett a „ru
hája". Az ud'varon néhány 
fiatal fejelgeti egymásnak a 
labdát. Bent, nyugdíjasok be
szélgetnek. Jó a hangulat. úgy 
érzi a belépő, hogy itt min
denki otthon van. 

Tellér Sándort, a kultúrház 
igazgatóját is a beszélgetők 
között találjuk. Nem sokkal 
később Kiss József kultúrfele
lős is hozzánk csatlakozik. 
Meg sem várva a kérdést, szó
ba hozza a tatarozást. 

1969-ben 189 ezer forint 
összbevételiink volt - mond
ja Tellér Sándor. - Pénzünk 
van a,z üzemeltetésre és ki
sebb beszeTzésekre, de a,z épü
let rendbehozásához, korsze
rűsítéséhez már nagyobb ösz
szegre volna, szükség. 

Dolgozóink megbarátkoztak 
az ismeretterjesztő előadások
kal. Népszerűek a munkás
akadémiák. A méhészek java:,
latára mezőgazdasági szakcso
portot alakítottunk. Sikeresen 
működik a fotószakkör, a 
szimfónikus zenekar és a szín
játszó csoport. Nagy sikere 

- Kétszázezer forintot kér- van a táncrendezvényeink
tünk, Teméljiik, megkapjuk és nek. Fiataljaink azt szeretnék 
megvalósfthatjuk régi elképze- · ha naponta fellépne Hatvan� 
lésünket. Igyekeznünk kell, ban egy-egy fővárosi zenekar. 
mert a hárommilliós költség- Legutoljára a Metró-együttes 
gel felépített cukorgyári kul- muzsikája verte fel a környék 
túrház egyre több vendéget csendjét. 
hódít el. - gergely -

az említett bemutató koncer
tek ebben az időszakban -
évről évre - a MAV Szim
fonikusokra irányítják az ér
deklődő zenei vilá.g és a szak
értők figyelmét, hiszen ezekről 
a v�rsenyekről kerülnek ki a 
hazai és nemzetközi zenei 
utánpótlás legkiválóbbjai. Az 
idén az első két bérleti hang
verseny keretében kerül sor a 
XI. · budape0ti, nem�tközf ze
néi veh'env tibil'a- él!'kialli'nét
e:vőztesének bemutatójára. Ko
rábban innen indult el BaTtha,' 
Alfonz és Ha,m·a,Ty Júlia, mű
vészi pályafutása is. hogy csu
pán két kiemelkedő művészt 
említsünk. 

A műsor-összeállítás, a kül
földi meghívások egyre nö
vekvő száma, a mind sűrűbb 
hazai fellépések stb. gondjai
ról beszélgetünk Pécsi István 
karmesterrel, akinek emléke-, 
zetes tavaszi Psalmus-produk
ciója - a 25 éves jubileumi 
hangversenyen - ma is fü
lünkben cseng még. A magas 
művészi mérce és a nagy 
ie:énvbevétel ellenére sem fe-
1ejtkezik meg a zenekar kul
túra.nevelő hivatásáról. A 
nagvvárosok helyett most a 
kisebbeket. keresi fel. hogy a 
zene valóban mindenkré le
gven. Az idei szezonban a 
M AV-n;mfonikusok minteoy 
30-40 fővárosi színvonaltí elő
adás élményében részesíti a 
vidék közönségét. Elmondta 
azt is a zenekar karnagya, 
hogv mind nagyobb sikereket 
ér el a zenekar külföldi ven
dPgszereplései során is, s ez-
7.el nemzetkö7.ilee: ue:vancsak 
értékes szol!!álatot tesz a ha
zai zenekultúrának. 

Visszatérve az idei tervek.; 
re, ebben a koncertszezonban 
olyan kivételes élményekben 
lesz részünk, mint a kiváló 
\'.i".aldi-szakértő, Annelo Eph
rik,an személyes vezényletével 
előadásra kerülő Vivaldi-est. 
Az oratóriumirodalom gyöngy
szeme Haydn : Teremtése, Pé
csi István vezényletével és -
a sajnos ritkán hallható , -
Brahms: Német requiem, Lu• 
kács Miklós irán.Yi tásá vaL 
Emellett számos a klasszikus, 
romantikus és - bár kisebb 
számban - a modern zeneiro
dalom legkiemelkedőbb alko
tásai. 

A míísorösszeállítás, a rá
diószereplések, a vidéki és 
kü_lföldi meghívások, a reper
toar folyamatos bővítése, a 
számtalan próba mind meg
annyi gondot, problémát és 
fejtörést jelent, mert: a szín
vonal kötelez. 

Dr. Csillag Ferenc 
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A Körvasút kapujában 
Havonta 2400 kocsileadás - Meggyorsult az elegyáramlás 

Rákosszentmihá.ly állomás 
régi felvételi épülete, valami
kor a !llúlt században épült. A 
néhány vágány, az alacsony 
épülettel, kis állomás jelleget 
kölcsönöz. Valóban kicsi is, de 
a munka, amit az állomás dol
gozói végeznek nagy jelentő
ség\1. Rákosszentmihály előál
lomás-átbocsátó Rákosrende
:ó, Angyalföld., Rákospalota, 
Szob, Kőbánya-felsőn át Fe
rencváros, majd Rákoson át 
Miskolc felé. A körülötte levő 
n:igyállomások és általában a 
:rnrvasút lázgörbéje, ahogy itt 
mozognak a vonatok, úgy mo
zog a magyar vasút szíve : a 
Körvasút. 

Villan a jelző 
Molnár István felügyelő, ál

lomásfónökkel járjuk az állo
mást. őszibarack- és szólószál
lítmány mellett haladunk el, a 
152-es számú ·Bulgáriából ér
kező vonat· áll a III. vágányon 
és vár a menetirányító rende
letére, mert Rákospalota-Vj
pest állomás a szobi vonalon 
levó vágányzárak miatt nem 
tudja fogadni. 

Autódaru segit6égével könnyű és biztonságos az acélcsövek 
rakodása 

nyunk nincs, helyettük a tola
tós fordák végzik a munkát. 
Ha minden jól megy, négyszer 
jelennek meg naponta az állo
máson. Az a baj, hogy gyak
ran késnek, de az is előfordul, 
hogy elmaradnak. Ettől füg
getlenül nagymértékben csök
ken a vonatok feltartóztatása, 
tehát meggyorsult az elegy
áramlás. Az igazgatóság III. 
osztályának közbelépésére ja
vulóban van a tolatós fordák 
mozgása is. 

(Gergely Jó�ef felvétele) 

kocsiórá't jelent. Mi, ezt is sze
retnénk 10-11 órára csökken
teni. Ehhez ai kell, hogy a to
latós fordák jobban, rende
sebben járjanak és ne marad
janak el. Arra is büszkék va
gyunk - mutatja Pere János 
a kimutatást -, hogy az évi 
198 ezer tonna elszállítandó 
árumennyiséget már csaknem 
elértük. Számításunk szerint 
az év végére 220 OOO tonna 
árut fogunk elküldeni Rákos
szentmihály állomásról. 

,,Libegií" 
a Mátrában 

és a Badacsonyban 
A főváros új szenzációja, a 

,.libegő", nem sokáig lesz 
egyedülálló az országban. A 
G11ör-Sopron Ebenfurti Vasút 
1971 tavaszán ugyanis meg
kezdi az ország második drót
kötélpályájának építését Mát
raházán. A mátrai „libegő" 
több mint két kilométer hosz
szúságban a jelenlegi autó
buszmegállótól a Kékestetőre 

szállítja majd a kirándulókat. 
Végállomása a tv-toronytól 
mintegy 50-60 méternyire 

lesz. A pá!ya építésével egy

időben a GYSEV 250 szemé• 
lyes turistaszállót is épft a 
1-'égállomáson. Mind a ,,libegő", 
mind a turistaszálló építését 
még H/71-ben befejezik. 

Jóvőre a GYSEV Badacsony
ban is megkezdi a vasútállo
mástól a Kisfaludy-házig ve
zető egy kilométer hosszú 
drótkötélpálya építését. Itt a 
kétszemélyes „libegők" helyett 
több személyt befogadó zárt 
fülkék közlekednek majd. En
nek a pályának az építése 1972 
elején fejeződik be. 

Egy vezérigazgatói elismerés 
és ami mögötte van 

A Hídépítésí Főnökség köz
pontjának dolgozói most Iga
zán elmondhatják magukról, 
hogy stílszerű környezetben 
dolgoznak. Hiszen a Mexikói 
úton levő telephely egyeme
letes irodaépülete szinte el
törpül a Kacsóh P01l{1rá.c úton 
épülő vasúti felüljáró mellett. 

Bár a felüljárót nem ők 
építik, de az ottani munká
latok- mégis elég gondot okoz
nak a főnökség vezetőinek. 
Nem mintha nem örülnének 
az új felüljárónak és a gyor
san kiépülő rendezett környe
zetnek. A baj az, hogy a fő
nökség nem tud terjeszkedni. 
A vasútvonal, a BVSC sport
telep és a most készülő új 
autóút szinte abroncsként fog
ják közre a főnökséget. 

Szerencsére azonban a f;;.. 
városi „helyszűke" nem befo
lyásolja az ország más terü
letein dolgozó hídépítők ki
váló munkáját. A kiváló jelző 
egyáltalán nem tűnik túlzott
nak, ha megismerkedünk a 
főnökség első féléves munká
ját jelző néhány adattal. Be
fejezett teljes termelési fel-
adatukat 109,4 százalékra, 
termelékenységi tervüket 
100,1 százalékra teljesítették. 

Az 1970 első félévére enge
délyezett bértömegből 705 

ezer forintot tak:arítottalé m� 
Ennek egy részét pontosan 
420 ezer forintot a kivá.ló 
munkát 11égző dolgozók anya• 
gi elismerésére fordítottá� 
Nem jelentéktelenek a követ.; 
kezó adatok sem: a 34 :nilJ.ió 
469 ezer forint értékű munká� 
ból - amit az első félévben 
elvégeztek - cs-ak 300 forint 
minőségi hiány adódott. Jú. 
nius 30-ig elérték az egész évt. 
nyereség 70,3 százalékát. 

Az árvíz csak kismérté'kben 
befolyásolta a hídépítők mun
káját. De még !gy is akadtak 
szállítási és anyagellátási 
problémák. Ezek azonban, 
akár a már hagyományosnak 
mondható létszámhiány, nem 
tudták károsan befolyásolni a 
nagyobb feladatok elvéguisét. 
Közmegelégedésre dolgoztak 
a Kőér és Száva utcai vasszer„ 
kezet! hidak átépltésén és je
lenleg is jól dolgoznak, a 
Rákos-Újszász, valamint � 
pécsi vonalon. 

Nem véletlen tehát, hogy a; 
Hídépítési Főnökség, amely 
eddig 12 ízben érte el az él
üzem szintet, s számtalan ki
tüntetést kapott, az 1970 első 
félévi munkájá.ért vezérigaz.., 
gatói elismerésben részes-ült. 

Zs. 1. 

Zelena Judit intéző, forgal
mi szolgálattevő, kezében vo
natmenesztó tárcsával, indíta
ni készül a 3150 sz. vonatot, 
amely Rákosréndező állomás
ra megy. Villan a jelző és 
mintha szerkezeti függésben 
!l!llne a jelző fénye és a vll
l4nygép indító karja, máris in
atd, rándul a vonat. 

Csökkent a 
rakodási idő 

Az állomásfőnök kerékpárra 
ül és hol az egyik, hol a má
sik végén jelenik meg az ál
lomásnak, hogy a rakodásokat 
szorgalmazza, vagy a tolatást 
irányítsa. Rákosszentmihály, 
állomáson, mint egy nagy ka
leidószkópban, folyton válto
zik a kép. Érkeznek, indulnak, 
áthaladnak a vonatok a Kör
vasút kapujában. 

Végállömás a Duna mentén 
A 3294-es tolatós ezekben a 

percekben érkezik 25 leadási 
•kocsival, melyeket az állomás 
)különféle ipartelepeire vagy 
·iparvágányaira kell majd be• 
'állítani. A forgalmi szolgálat
'tevó katonásan rendelkezik. 
:Csak néhány percig tart a vo-

- Az állomás és a vállala
tok között évek óta jó a kap
csolat - vette át a szót Pere 
János, a szakszervezeti bizott
ság elnöke. - Ennek is része 
van abban, hogy az előírt, 16 
órás kirakodási időt 13 óra alatt 
teljesítjük, ami havonta 1200 

Paksi tapasztalatok a GB-határozat nyomán 

Gergely Jó�f 
114tt,ezetó előkészítő munkája-------------------------
'is máris kezdődik a tolatás, 
�önnyú érzékelni ennek a kis 
.W.omásnak a nagy jelen'tősé
'gét. Rákosrendező felől 411-es 
gőzössel egy nagy, nehéz vo• 
itat érkezik és halad át nagy 
ero"1ködéssel Kőbánya-Felsőn 
'át Budapest-Ferencváros-ál
iomásra, hogy ott a Rákos
rendezőn összegyűlt és legurí
.tott Duna balparti elegyet 
:,égl.eges és a küldemény irá
nyának megfelelő helyre, vá
gányra rendezzék. 

Szénvonatok Szabolcs-Szatmárba 
Befejezéséhez közeledik az 

épltőanyag-szállítás az árvíz
sújtotta Szamosközbe. Június
tól szeptember közepéig kö
rulbelül egymillió tonna építő
anyag kerult a fogadó állomá
sokra. A fel.szabadult kocsikat 
most a borsodi szénbányák
hoz irányítják. Szeptember 15-
től megkezdték Berentéről a 
tüzelószállítást. Naponta 1000 
-1500 tonna szenet visznek 
Szabolcs-Szatmár árvíz .súj-
totta területetre. Ez is nagy 

nagy feladatot hárit a vasút
ra. A tél beálltáig ugyanis kö
zel negyvenezer tonna szenet 
kell szállítani a mátészalkai 
és a fehérgyarmati járás 
TŰZÉP-telepeire. 

Az építőanyag- és a tüzelő
szállítás lebonyolításában 
megfeszített munkát végeznek 
a debreceni és a miskolci 
vasútigazgatóság dolgozói. Kü
lönösen azok, akik az árvíz le
vonulása óta részt vesznek a 
munkában. 

Paks - igazi végállomás. A 
Duna mentén haladó vasúti 
pálya építését annak idején 
itt abbahagyták, s talán örök 
időkre csonka maradt a vo
nal. Az elmúlt napokban Paks 
állomáson jártunk és arról ér
deklődtünk: mi újság, milyen 
gondok, feladatok foglalkoztat
ják az állomás dolgozóit? 

- Ugyanaz a munkánk, 
mint másutt a vasuta�oknak 
- monilJa 1,íotna.°i:'Jözse/"t.ö-.; 
inté:i:ó, az állomás vezetö'je. -
Pontosan, hiba nélkül lebonyo
lítani a forgalmat az utazókö
zönség és a fuvaroztatók meg
elégedésére. Újságolni talán 
csak azt tudnám, hogy a du
naújvárosi vontatási főnökség 
villamosmúhelyének szakem
berei éppen most jártak itt: 
felmérést végeztek, hogy még 
ebben a hónapban befejezhes
sék a rakodóvágányok vilá.gí-

tá.sának korszerűsítését. A 
Gazdasági Bizottság határoza
tának szellemében ezzel is elő
segítjük az éjszakai rakodáso
kat, biztosítjuk a zavartalan 
munka feltételeit. 

Rakva jönnek, rakva 
mennek ••• 

,A'{, áll,9.m.ás. �i;_h�r:for_gg_l_m�a 
jeliemző, hogy a múlt hónap
ban 577 leadási kocsi érkezett 
5962 tonna áruval. Ezek leg
többje ismét megrakva távo
zott, s 6044 tonna volt az elfu
varozott rakományok súly-a. 
Ebből is látszik, hogy kocsi
intézóségi szempontból Paks 
önellátó: csak a rakva érke
zett és kiürített tiagonokból 
fedezheti kocsiigényeit. A tel
jesítmény nagyságát mégin
kább érzékelhetjük, ha fi
gyelembe vesszük, hogy a vo-

pest messzemenően igyek� 
szünk figyelembe venni min
den fuvaroztatónk érdekeit, 
így az övékét is. Ezt tapasz
talatból tudják. 

- Igen, pontosan, lelkiis1 
mereteser. dolgozik állomá1 
sunk személyzete - kapcsoló
dik a beszélgetésbe Várhegyi 
József árupénztáros, a vonali 
szakszervezeti bizottság ösz
szekötője, illetve főbizalmija. 
- Az szb Dunaújvárosban 
székel, kapcsolatunk kifogás
talan. 1gy már csak ezért Is 

természetes, hogy Pakson ki
vétel nélkül mindenki tagja a 
szakszervezetnek. A főbizalmi 
ísmeri az embereket, gond
jaikkal együtt, hiszen 26 éve 
dolgozik ezen a helyen. Volt 
már sokféle funkciója, s je
lenleg is tagja a vezetőségnek. 

· - Még van egy szabad vá-
11án11 - mondja a forgalmi 
szolgálattevő és mutat a II. 
vágányra -, de már erre ü 
tolat az ipartelepi menet. 
Egyébként nem ritka az ilyen 
helyzet. Néhány nappal koráb
ban teljesen tele volt az állo
más. Az V. vágányon négy 
9rát várt engedélyre a 3251-es 
számú ferencvárosi vonat. A 
IV. vágányon egy Miskolc fe
lé tartó vonat állt gép nélkill. 
A III. vágányon egy szobi vo
nat várt ugyancsak gépcseré
re. A II. és egyetlen maradék 
vágányon pedig a 3295-ös 
számú tolatós vonat elegye 
�llt, azaz várt feldolgozásra. 
Mindennapos kéP a telltettség. 
Különösen a reggelt órák ve
nedelmesek, amikor Rá.kospa
lota-V ;pest a szobi 1'01tal sze
mélyforgalma miatt S és 1 óra 
1-özött ,iem fogadja a vonato
Jcat. Ilyenkor csak a TEEM
vonatok mehetnek, azokat még 
a személyvonatok rovására is 
elviszi a menetirányító 
mondja a fiatal forgalmi szol
gálattevő. 

----------------------------------------. nali tengelynyomás korláto-

- Nem olyan nehéz mun
ka az enyém, mert mások i3 
segítenek - jegyzi meg sze
rényen. - Ifjú Vilmányi Vin
ce forgalmi szolgálattevő szo
cialista brigádjába mind a 15 
állomási dolgozó beletartozik. 
A brigádvezető most éppen 
szabadságát tölti, s szolgálat
ban tartalékosunk - az édes
apja - helyettesíti. 

Nincs focsifiiány 
Amíg beszélgetünk, a 152-es 

számú gyümölcsvonat enge
délyt kapott, indul. Ahogy 
gördülnek a kocsik, úgy gör
geti szét a belőlük kiáramló 
szól6- és őszibarackillatot. 

Molnár István állomásfőnök 
érdekes dolgokat mond a for
calml szolgálattevő által em
lített helyhiányról. 

- Igen ;6 vtszonyban va-
11/Unk a Ferroglobus-gyárral. 
Olyankor, amikor tele van az 
4f!omás, az ipartelep! vágá
tit,okon a gyár engedélyével 
tolatjuk és rendezzük szét a 
leadlíri kocsikat. Akad itt 
munkája a tolatós 11011.atoknak, 
IIU!lanis havonta átlagosan 
ZfOO kocsileadás érkezik. Az 
• szerencsénk, hogy a leadá
aoa kocsik mennyisége - ál
talában - megegyezik a fel
cddsos kocsik mennyiségével. 
lf1!1 nálunk nincs kocsihiány, s 
;ól teljesft;ük a rakva-rakott
mozgalmat. Tartalékmozdo• 

Abai ,,stalétáznak11 a mozdonyok 
Mohácson is meggyorsult a rakodás 

Mohács a 40-es fővonal vég
állomása. Az út innen csak 
közúton, vagy a Dunán foly
tatható. A nagy nemzetközi 
víziút mostanában kevés mun
kát ad az állomás dolgozóinak, 
bár jelentős a MAHAJOSZ ho
mokszállitása. 1969-ben mint
egy 8000 tonna folyami homo
kot ra.ktaJk át tiasúti kocsik• 
ba, az idén már szeptemberre 
túlhaladták ezt 1a mennyiséget. 
Sokat segített ebben az építő
i pari vállalatok által bérelt 
Sap kocsik felhasználása a ho
mokszállításhoz. A kocsihiány 
áthidalását teszi lehetővé, 
hogy egy-egy ilyen kocsiba 
homokból 40-50 tonna, vagy
is két vasúti kocsira való 
mennyiség berakható. 

Szorgalmasan dolgoznak 

- A kapacitás maximális 
kihasználá.sára való törek
vésünk eredménye, hogy szál
lítási tervünket eddig 105 szá
zalékra teljesítettük - mond
ta Sárdi Ferenc állomásfőnök, 
aki március óta irányítja Mo
hács állomás munkáját. - Ko
csikihasználási eredményünk 
is jobb az ,;ltlüzem" szintnél, 
mert biztosan tartjuk a 100 
százalékot. Egyedül a kocsi
tartózkodásban maradunk el a 
követelménytől, a 86 százalék
tól. Igaz, nem sokkal, hiszen 
az eddigi átlagunk 85,66 szá
zalék. 

- Mi az oka ennek? 

Azt azonban ma sem tudjuk 
elérni, hogy mindegyik kiürí
tett kocsi azonnal megrakásra 
kerüljön. Alkalmazkodnunk 
kell a fuvaroztatók igényeihez. 
úgy vélem, még mindig kifize
tődőbb, ha néhány órát vára
kozik a kocsi, de a következő 
vonattal már megrakottan in
díthatjuk. 

Mohács állomásnak nincs 
külön tartalékja, mégis alig 
van a napnak olyan órája, 
amikor a legyezőszerűen szét
nyíló vágányok valamelyikén 
ne tolatna egy mozdony. 

- Vonatgépek dolgoznak 
nálunk, itt adják egymásnak a 
„stafétabotot" - jegyezte meg 
az állomásfőnök. - A 424-es 
gép, amelyik 4,09 órakor ér
kezik a 2998-as tehervonattal, 
csak 17 órakor indul vissza 
Pécsre a 2999-es számú vonat 
szerelvényével. Addig bőven 
van ideje arra, hogy ellássa 
nálunk a tartalék feladatkö
rét. Délutánra azonban újabb 
gépet kapunk a 2934-es vonat
tal. Kocsirendezóink munkájá
ban nincs is fennakadás. A 
legjobb eredményeket Boros 
Gyula és szocialista brigádja 
éri el Molnár Károly forgalmi 
szolgálattevő irányításával. 
Péter István tolatásvezető szo
cialista brigádja is kiválóan 
megállja a helyét. ők Horto
bágyi Gábor forgalmi szolgá
lattevő._ túrjához tartoznak. 

Csak a kezdet volt nehéz 

- Van-e javulás a szállító 
- Az év eleje óta nálunk is felek, s partnerek rakodási 

megszűntek a mentesítési Idők. készségében? 

- A gazdasági bizottság ha
tározata nálunk is megtette a 
hatását ... Augusztus 15-e 
után csak az első két hét volt 
nehéz. Naponként 4-6 kocsit 
kellett kényszerben kiraknunk 
az állomási dolgozókból szer
vezett brigádokkal. Azelőtt tíz 
kocsi kirakása is elhúzódott a 
következő napra, mostanában 
a naponként beállított 40-60 
leadási kocsi még aznap ki
rakásra kerül. A legtöbb vál
lalat kétműszakot rendszeresí
tett a vasúti rakodásainál és 
különösen jó! dolgozik a mo
hácsi AKOV kirendeltség. A 
lovaskocsit elavult szállítóesz
köznek tartjuk, most mégis 
nagy hasznát veszik vállalata
ink a Mecseki Fuvarozási Szö
vetkezet fogatainak. Három 
üzem részére végzik nálunk 
az el- és felfuvarozást. Nem is 
fizetnek kocsiálláspénzt, ami
óta a szövetkezettel dolgoztat
nak ... 

Mohács állomás vezetői fel
mérték a város ipari üzemel
nek a negyedik ötéves terv so
rán várható szállítási igényeit. 
Megállapították, hogy elsősor
ban a Farostlemezgyár és a 
Bútorgyár szállítási igényel 
növekszenek, de nem sokban 
marad el majd ezektől a Te
maforg, a tárház és a korsze
rűsített I. számú téglagyár 
sem. Az állomás már most Is 
időszakos helyhiánnyal küsz
ködik. A feladatok növekedé
se bővítéssel együttjáró re
konstrukciót sürget. 

(L-ez) 

zott, és hogy rendkívül szúk 
a rakodáshoz felhasználható 
vágányok befögadóképes.5ége. 
Szorgalmas, ügyei, gyakorlott 
vasutasok nélkül nehezen le
hetne zökkenőmentesen meg
oldani a szállitá.si feladatokat. 
De hát ezekben a tulajdonsá
gokban itt nincs hiány. 

- Milyen a visz'>Ily a hely
beli vállalatokkal, a fuvaroz
tató felekkel? 

- A GB-határozat érvénybe 
léPése óta nem lehet pana
szunk még a Tolna megyei 
Gabonafelvásárló Vállalat ke
verőüzemére sem, pedig ez fi
zette korábban a legtöbb ko
csiálláspénzt. Az érkezett ko
csik 70 százalékát mindig nagy 
késésekkel ürítették ki. Most 
már éjjel-nappal rakodnak. 
Bár gépesíteni a vállalat nem 
tudott, hathatós belső intéz
kedésekkel segített önmagán. 

- Nemcsak a fiam, hanem 
a ló.nyom is vasutas - szól 
közbz idős Vilmányi Vince. -
Nálunk tanult, de most Nagy
kanizsán szolgál, mivel oda 
ment férjhez Novák Ferene 
vonalfőnökségí tartalékoshoz.. 

Kedvező mutatók 
S így, sorban ismerkedünk 

Paks állomás vasutasaival, 
köztük a "leghúségesebbek
kel" és a „legifjabbakkal": 
Haag József málházóval, a 
tisztképzőre készülő Katona 
Sándorral, Fritz János váltó-
őrrel, az egyetlen -, de már 

Teljes a szervezettség hét éve itt dolgozó - nővel: 
Rajnai Józsefné forgalmi A paksi konzervgyárral ko- szolgálattevővel, aki kétgyerr.ibban sem voltak bajok, mi- mekes édesanya, a férje pedig vel szállítási osztálya - a a helyi pályamesteri szakasz gyár dolgozói közül kijelölt vezetője. Szóba kerülnek ezen,,állomásfelelósök" útján kívül a vontatás és a vonat• szoros kapcsolatot tart a vas- kí é t áll ó utasokkal. Látogatásunk nap- s re an_d _an i�e vezé

ján például 18 kocsi érkezett nyelt _dolgozói is, akik ugyan 
a gyár címére s kiUr!tés után Dunaujvá.ros létszámába tar-
12 vagont ny�mban meg is tozn�. ám a munka szem
'raktak konzervekkel Ebből J?OntJából :- és lakhelyük sze
hét kocsit külföldre. A leg- rmt - Vltathatat;lanul pak
több szállítmányt ők kapják, siak: Sztankó Istvan, Horváth 
s a feladott áruk zöme is a János tehervonatos mozdony
konzervgyárból származik. vezetők, Richter János, Keller 

- Leginkább a Tolna me- IStVán, Ko6s János vonatveze
gyei Epítőipari Vállalat be- tő!r és a hozzájuk beosztott 
tonüzemét dicsérhetjük vonatkísérők. 
mondja az állomásfőnök - Az egész kollektíva közös 
mert még soha nem kellett munkájának eredménye a 
kocsiálláspénzt fizetnie. Na- gyors kocsiforduló, a vonatok 
ponta átlagosan 8-10 vagonja menetrendszerűsége, a kocsi
van, s elég egy szó: embe- kihasználási szint 102 száza
reik máris rakodásra készek. lékos teljesítése és az egyéb 
Még csak azt sem kötik ki, mutatók kedvező alakulása. 
hová á.llítsuk ki a kocsikat. Mi 
persze, a lehetőségekhez ké- K. 1. 



lfAGYAR VASt1TMI 
1970. OKTOBER 3. 

Saját zsebére dolgozott 
a jegypénztáros 

Tanulmányi úton 
Norvégiában 

A norvég vasutasszakszer
vezet meghívására szeptember 
15-22 között, Szabó Antal fő
titkár vezetésével vezetószintű 
delegáció járt Norvégiában. A 
delegáció tagjai voltak Ürögi 
József és Pogács Rózsa, mind
ketten az elnökség tagjai. 

A MÁV történetében egyedülálló csalás 
a Nyugati-pályaudvaron 

A rendórtiszt szobájában 
egy megtört asszony ül. Arca 
sápadt. Keze között idegesen 
morzsolja zsebkendójét, s me
reven, egyhangúan néz maga 
elé. Talán fel sem fogja tetté
nek súlyát. Családi körülmé
nyeire, anyagi helyzetére hi
vatkozik, magyarázatot, kifo
gásokat keres, pedig tettére 
sem ma.e."Yarázat, sem mentség 
nem lehet. A vád súlyos : tár
sadalmi tulajdont ká:"osító, 
bűnszövetkezetben folyamato
san elköt•etett csalás. önma
gát, s a közösséget károsítotita 
meg elóre kitervelt módon, 
bátran és gátlástalanul, mert 
Takács Kálmánné nagyvona
lúan csalt, s a lejtón egyre 
mélyebbre sűllyedt. 

Ki ez az asszonyf 

De nézzük csak röviden, ki 
Is ez az asszony, aki már két 
hónap óta a rendőrségi fogda 
lakója, s a nyomozati jegyzó
könyvek szerint 57 ezer forint
tal károsította meg a MAV-ot. 

Takács Kálmánné 1943-ban 
került a MAV-hoz pénztárosi 
beosztásba. Elóször a Keleti 
pályaudvaron dolgozott, de 
mert 1953/54-ben az IBUSZ
jegyekkel visszaéléseket köve
tett el, áthelyezték a Déli pá
lyacdvarra, pénztárosnak. A 
Déliben 1963-ban 1000 forint 
hiánya volt, ezért állásából fel-

ros bátorságára, gátiástalansá
gára mi sem jellemzóbb job
ban, mint az, hogy amikor a 
budapesti igazgatóságra be
rendelték - az 1970. június 
20-án megtartott rovancso
láskor „kibukott" 2015,30 fo
rint hiány jegyzókönyv aláírá
sára, s mert azután dolgozni 
ment volna - a táskájában 
- 1454 forint értékű selejte
zett jegy volt. Annyira biztos 
volt önmagában, s az általa 
kitervelt csalásban, hogy a 
pénztár hiányának jegyzó
lcönyvezésére is magával vitte 
az illegális úton szerzett je
gyeket. Ez lett a veszte, mert 
akkor már nemcsak a buda
pesti igazgatóság illetékesei, 
hanem a rendórség is tudo
mást szerzett hosszú idón át 
folytatott tevékenységéról. Ta
kács Kálmánnét ott, azon a 
napon, a budapesti igazgató
ság épületéból állították eló és 
azóta is elózetes letartóztatás
ban van. 

Nem ez volt az első eset 

Az ügy kapcsán azonban 
felmerül néhány gondolat. Mi 
indokolta, hogy Takács Kál
mánné, aki 1953-tól szinte fo
lyamatosan, valamennyi mun
kahelyén különböző ·i,isszaélé
sel,et követett el, a MAV-nál 
töltött 27 éve alatt mindig 
pénztárban legyen? Ha egy-

szer már 1953-ban az IBUSZ
jegyekkel történó visszaélésen 
rajtakapták, miért nem he
lyezték más munkakörbe? 

A felelósséget nem akarjuk 
áthárítani senkire sem, hiszen 
Takácsné egyedül felelós tet
téért. De véleményünk szerint 
hiba volt az is, - bár ezt 
semmiféle ügyrend nem írja 
elő -, hogy a selejtezésre 
szánt vasúti jegyeket használ
ható állapotban juttatták el a 
Papírgyárba. Az igaz, hogy a 
szállítmányt mindig „elkísérte" 
a Jegynyomda egy dolgozója, 
de mint késóbb, a rendórségi 
vizsgálat során kiderült, nem 
egy helyen zúzták a jegyeket, 
hanem volt, amikor három he
lyen. Egy ember pedig egy
szerre csak egy helyen lehet. 
!gy aztán nem csoda, ha az 
élelmes molnár és a még élel
mesebb pénztárosnó saját 
pénztárt nyitott a Nyugatiban. 

A MAV Jegynyomdánál az
óta levonták a tanulságot. Ha
marosan egy aprítógépet vásá
rolnak, a selejtezett jegyek 
megsemmisítésére. szétdarabo
lására. A jövóben a zúzdába 
csak teljesen hasznavehetetlen 
jegyeket küldenek. !gy kizárt, 
hogy ilyen csalás mé_gegyszer 
elóforduljon. 

Takács Kálmánné és sógora, 
Nagy László hamarosan a bí
róság elótt felelnek tettükért. 

Szerényi J ózser 

Hazaérkezésük után Szabó 
Antal fótitkár elmondta, hogy 
a delegációt mindenütt rend
kívül szívélyesen fogadták. A 
norvég vasutasszakszervezet 
vezetőivel két alkalommal is 
folytattak megbeszélést, me
lyeken mindkét fél egyetér
tett abban, hc,gy a kölcsönös ta
nulmányutak és véleménycse
rék hasznosak. Fogadta a dele
gációt a Norvég Szakszervezeti 
Szövetség titkára is, aki a nor
végiai szakszervezeti mozga
lom helyzetéról adott tájékoz
tatást. 

A magyar delegáció a nor
vég !óvárosban, Oslóban egy 
korszerű jármújavítót, Bergen 
kikötővárosban pedig a fópá
lyaudvart tekintették meg. 
Mindkét vasúti szolgálati he
lyen meglepóen nagyfokú 
technikai ellátottság. rend és 
tisztaság, a járműjavítóban 
pedig magas színvonalú szo
ciális létesítmények fogadták 
küldöttségünket. 

- Tizenhat nyugalomba vo
nult vasutastól köszöntek el a 
közelmúLtban a pécsi vasút
igazgatóságon. Dr. Szabó Ti
bor, az igazgatóság vez.etóje 
ebból az alkalomból több év
tizedes eredményes munká• 
jukért, oklevelet és pénzjutal
mat adott át a nyugalomba 
vonulóknak. 

A ferencvárosi vontatási főnökség rckonstrukciójá.nak elsi 

lépcsőjében elkészült az új irodaház, amely magában foglalja 
az étkezdét, a 210 személyes férfi és 40 személyes női öltözőt, 

zuhanyozót. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

A pályamesterek túlmunkája 
Jf-legváltás .:agg dijazás nélhül 

n,e,n lehet túlórú�tatni 

függesztették. Egyes gazdasági
,-

-----------------------------------------
1965-TOL 1970-IG a pálya- kaidó terhelódik, Illetve meg

mesterek részére a munkaidón rövidül. 
vezetók jóvoltából - mert ak-
kor Is rossz családi körülmé
nyeire és nehéz anyagi hely
zetére hivatkozott -, rövid idő 
múlva a Nyugati pályaudvar
ra került ismét pénztárosnak. 
Ez 1964-ben volt. Négy évvel 
késóbb 1968 novemberében 
pedig elkezdte azt a nagyvona
lú csalás't, ami végülis a letar
tóztatáshoz vezetett. 

Takács Kálmánné sógora, 
Nagy László, 50 éves budapes
ti lakos a Budafoki Papírgyár
ban, mint molnár dolgozik. ő 
pillantotta meg először a MAV 
Jegynyomda által a zúzdába 
küldött teljesen ép (!) jegykö
teget, amit egy óvatl.an pilla
natban a zúzásra előkészített 
papírok közül kiemelt és a 
szekrényébe rejtett. Ezután 
már gyorsan peregtek az ese
mények. Nagy László egy 
11 OOO forint értékű különböző 
jegyköteget mutatóba sógornó
jének vitt, aki vállalta azok 
értékesítését. Sót, arra kél"te : 
ha van még ilyen jegye, nyu
godtan hozza el, mert használ
ni tudja. S Nagy László a kö
,:,etkezó napon kereken félmil
lió forint értékű, selejtezésre 
azánt, de teljesen ép bárcaje
gyeket hozott ki a Papirgyár
ból. Ebból a mennyiségból Ta
l:ács Kálmánné 108 ezer fo
rint értékű jegyet vett át -
elismervény ellenében - sógo
rától azzal, hogy a Nyugati 
pályaudvar l-es számú pénztá
rában, ahol dolP,ozott, eladja. 
tzzel tulajdonképpen megkez
dődött a MA V történetében 
1>gyedülálló csalás. 

1 pénzen megosztoztak 

Takács Kálmánné a jegyeket 
táskájából saját zsebére árul
ta. 1970. július 29-én ,:,ették 
őrizetbe, s addig 57 ezer forint 
értékű jegyet adott el. Leg
alábbis az általa készített el
számolás ami szintén a 
tendórség birtokában van -
erről tanúskodik, mert Ta
kácsné sógorával, Nagy Lász
tóval precízen elszámoLt. (Nem 
t'így a MÁV-val !) Sógorának, 
egyébként szintén a saját ma
gu1: készítette fel.iegyzés sze
rint letartóztatásáig 21 ezer 
forintot adott át. � többi . ö�z
szeget pedig saiát cél1a1ra 
használta fel. Említést érde
mel egyébként, hogy most is 
rossz anyagi helyzetére, csalá
di körUlményeire hivatkozik, 
akkor. amikor az ó havi kere
sete 2500 forint, a férjéé, aki 
a Déli Vontatási Fónökség 
motorvezetóje. 3500 forint. A 

négytagú család - idős édes
an1Iia és 14 éves gyermeke -
tehát havi 6000 forint, tiszta, 
legális jövedelemmel rendel
kezett. 

Az enyveskezű jegypénztá-

A társadalmi tulajdon védelme 
mindnyájunk közös érdeke 

felül végzett munkáért, továb- A pályamest,!?T! túlmunka 
bá a készenléti és ügyeleti szabadidővel való megváltás1U 
szolgálatért - a túlmunka és későbbi időre áttenni nem le· 
a készenlét tényleges mérté- het. Ezt tiltja a kollektív szer
kétől független - egyösszegű zódés hivatkozott rendelkezé
áta!ányt állapítottak meg. Az se, 'illetve a 6/1967. (X. 8.) 
átalány összegét még - a ren- MüM. sz. rendelet 5. §-a. A 
delet megjelenése idején - MüM rendelet tartalmaz sza-
1965-ben állapították meg az- bályt arra az esetre is, ha ha
zai a céllal, h9gy az igénybe- táridón belül nincs lehetőség a 
vétel csökkenése esetén is vál- száibadidő kiiioására, , illetv� 
tozatlanul kifizethetó legyen, s ha a határidő elteltéig a sza
ezzel a pályames.tereket anya- badidót nem adták ki. úgy 
gHag tegye érdekeltté, hogy a rendeli a szabály, hogy a ha
munka jobb megszervezésével táridőig szabadidővel meg nem 
túlmunkájuk, készenlétük váltott túlmunkáért annak el
csökkenjen. Ezt a célt nem ér- telte után pénzbeli díjazást 
te el az átalányolás, mert a kell fizetni. 

A vasutas nyereségét a 
tényleges szállítási, ipari te
vékenység mellett sok más té
nyező, közte a társadalmi tu
lajdon védelmének állapota is 
befolyásolja. Az elmúlt évben 
például több mint 25 millió 
forinttal csökkent a kifizet
hető nyereség a tulajdonban 
okozott károk miatt. 

Az idei elsó fél év Is szá
mos tanulsággal szolgált. úgy 
tűnik szoporodott a garázda
ság, a járműparlcban okozott 
rongálásból származó kár. Az 
első számvetés szerint a lo
pás, fosztogatás és dázsmálás 
fél évi kárösszege jóval meg
haladja a múlt év hasonló 
időszakára esó kárösszeget. A 
gép- és árurongálás a kímélet
len tolatásból, kezelésből, tá
rolásból származó árukárok 
többszázezer forinttal csök
kentették a nyereséget. A 
figyelmetlenség, a szabályok 
be nem tartásából származó 
tűz és robbanás okozta károk 
is több százezer forintos téte
lei a ki nem fizethetó nyere
reségnek. 

Póruljárt tolvaj 

Néhány példa a legkirívób
bakból. Celldömölkre javítás
ra irányítottak egy tartályko
csit 10 ezer liter gázolajjal 
töltve. Záhonyból Zalaeger
szegre, Szombathelyen át 
olyan Zeto-r küldemény érke
zett, melynek szerszámos lá
dáit kifosztották. Kecskemé
ten fél esztendó alatt a sör
küldeményekben ezer üveg 
törést állapítottak meg, s 
emiatt több ezer forintos kár
térítést kellett a MAV-nak 
kifizetni. Ritkán jár a tolvaj 
úgy mint Veszprém-külső ál
lomáson. Bognár Imre zirci 
lakos a lefejtett tartálykocsi
ban visszamaradt benzinért 
bebújt és megfulladt a ben.-, 
zingózben. Többször előfor
dult, hogy élő állatok estek ki 
a vagonból a felületes ajtózá
rás miatt. Rinfuza-lapok hely
telen elhelyezése, lyukas pa
dozat és kíméletlen tolatás 
miatt több száz mázsa ipari, 
mezógazdasági termék ömlött 
a vágányok közé és még 
pluszköltséggel is csak egy kis 
része jutott vissza a vagonok
ba. Budapest.Nyugati pálya
udvaron, Tatabánya-felsőn, 
Rákospalotán és még számos 
állomáson az áru berakása so
rán, kelló éberség hiányában, 
megdézsmált kartonok, ládák, 

köteg�k-: kerúlfélc - ólpmzár alá. 
Más helyeken pedig nem ke
rültek ólomzár alá vagonok, 
s a hiányzókat sem pótolták 
kellő idóben. Erról tanúsko
dik, hogy Debrecen állomáson 
a vasútőrök éber szolgálatuk
kal, fél év alatt 2423 ólomzár 
hiányt pótolhattak. 

Éber vasútórök 

Nemcsak a munkavállalókat, 
de a nyugdíjasokat, családta
gokat, gyermekeket is közvet
len érinti : mekkora kár szár
mazik a társadalmi tulajdon
ban. 

Hatékonyabb 
intézkedéseket túlmunka nem csökkent, ha-

nem fokozatosan évról évre A kolle�tív szerzódés módo-
A budapesti vasútigazgató- nagymértékben növekedett - sított 28. §. (4) bekezdése 

ság vezetője a közelmúltban az átalány összege viszont vál- mindezek mellett lehetővé te-A társadalmi tulajdon vé- megtartott összevont szolgá- tozatlan maradt. szi azt is, hogy indokolt eset-delmezése nem kizárólag a lati fónöki és vasútőri érte- A pályamesterek évek óta ben a határidó - következő korlátowtt számú vasútórök kezleten hangsúlyozta: a tár- joggal kifogásolták ezt a hely- h • , 1 - ,_ , b ni feladat.a, hanem mt"ndnvá3·unk 1 h o vege - e ott ... penz e sadalmi tulajdon védelmét kis zetet, sérelmükke lapunk a- ál közös érdeke. A vasútórök. és nagy szolgálati helyen sábjain is többször foglalkoz- díjazást fizessenek a P ya-
szép példáját adják, - s ad- olyan _ feladattá kell tenni, tunk. A MAV kollektív szerző- mesterek túlmunkájáért, A 
ták az elmúlt hónapokban is mint a terv teljesítését, a dés ez év elején történt mó<lo- szolgálati fónökségek saját ha
- a közös vagyon órzésének, forgalom lebonyolítását. Va- sítása figyelembe vette a pá- táskörükben, de a helyi szak.
védelmének. Papp István, a !amennyi szolgálati hely veze- lyamesterek sérelmét, s a ko- sz�rvezeti bizottsággal egyetNyugati pályaudvar vasútóre tójének mérlegre kell tenni : rábbi - átalányozásra vonat- értésben dönthet arról, hogy nemcsak zsebtolvajt, hanem a ki· , hol és mit tehet a vasúti kozó szabályokat hatályon kí- b d.d . el agy pénzbeli MASPED egy dolgozói"át is sza a 1 ov , v 

tullajdon hatékonyabb védel- vül helyezte. di " ' ssal ált"ák pá rajtakapta dézsmáláson. Hu- méért, a károk megelőzéséért. A ál te ,_ túlmunká 
Jaza v J meg a -

be-rt László ferencárosi vas- P yames ren. - lyamesterek túlmunkáját. 
útór egy karton lopásra elóké- trzékenyebben kell reagálni a ját 1970. április 1-tól a többi 
szített női ci,..őt i·uttatott visz- jövőben a vasútórök és a tár- dolgozó túlmunkájával azonos AMENNYIBEN a pályames� 
sza. Orbán Jó.noo szolnoki vas- sadalmi ellenőrök jelzésére. módon rendezték. A pálya- teri túlmunkát, akár a határ• 
útór több mint 20 kg narancs Hatékonyabban, céltudato- mesterek is az elrendeit és el- idó eltelte miatt, akár pedig a 

l O sabban kell szervezni munká- végzett túlmunkáárt azonos lopáson érte a he yi AK V jukat az egyes vonalakon, vo- tartamú szabadidót kapnak, fónökség döntése alapján, egyik dolgozóját. A pécsi Né- natokon, tároló vagy fejállo- melyet a túl.munka felmerülé- pénzbeni díjazással váltják meth János vasútór a tároló- másokon. Széles körű felvilá- · · · k 11 k" meg, az általános szabályok vága"nyokon tartózkodó üres se utáni honap vegeig e 1- . , .  
szerelvények átvizsgálásakor gosító munka szükséges a dol- adni a kollektív szerződés 28. szerinti - pótlekolt - diJa• • 
e'rt tetten kocsiégólret eltulaJ·- gozók egy részénél tapasztal- §. 1/a pontja alapján. zást kell fizetni, a MüM ren-ható közöny felszámolása, a d l 4 § · túl donító két polgári személyt. személyes érdek felkeltése ér- A TűLMUNKÁNAK azonos e et · -a szennt. A napi • 
Alexi La;os debreceni vas- dekében. Szervezési intézke- tartamú szabadidóvel való munka elsó 2 órájára 25 száza
útór az állomáson fülelte le dések Is szükségesek szinte megváltása azt jelenti, hogy a lékkal, a következő 2 órára 50 
Sági Sándor kemecsei lakost, val.amennyi szolgálati helyen. munkahely feladatai<t gyakor- száza,Jékkal, a többi órákra aki 1560 forint értékű árút Eredmé ye"nk a vasu· t  J"ó ped1"g 10.0 sza"zalékkal po"tlékolt lopott vasúti vagonokból. hímevéne� �éd�lme, az uta- latilag a munkaidón belül kell 

díjazás jár a pály<JIDesterek Székesfehérváron 30, Szol- zás kényelme, az áruszállítás elvégezni, mert az egyik hó- részére is. nokon több mint 20, Gyórben biztonsága érdekében mozgó- napban felmeri,\lt túlmunka 
19, Békéscsabán és Bp. Jó- sítsunk mindenkit a kártevők, tartalmával _ tekintve, hogy A pályamesterek készenléti, zsefvárosban több mint 10- a dézsmálók ellen. azt túlmunkában ledolgozták ügyeleti szolgálatáért 1970. áp-
10 ezer forint árukárt elóztek Kovács lános már _ a következó havi mun- rilis 1-tól az alábbi díjazás meg, vagy ennyi árut mentet- . - . 
tek meg az va;sútőrök egyet- 1-----------------------------, Jar · 
len hónap alatt. Mindez a 
vasútórség és a velük együtt
múködó vasutasok éberségét, 
a társadalmi tulajdonért nö
vekvó felelósséget példázza. A 
vasútőrség tagjai fél év alatt 
háromnegyed mi,llió forintra 
tehető kárt előztek meg, il
letve veszélyeztetett árut 
mentettek meg. Ez figyelem.. 
re méltó eredmény. 

A társadalmi tulajdon ha
tékonyabb védelme minden 
eddiginél nagyobb figyelmet, 
éberséget, több határozottsá
got és egyes dolgozóknál ta
pasztalható közöny teljes fel
számolá�át követeli. Minden 
ember közös összefogása, fel
Lépése szükséges a vasúti kor
szerű mozdony- és kocsipark
jának fokozottabb védelmére. 

Jutalomutazás a Szovjetunióba 
A vasútüzem területén egy

re hatékonyabbá válik a szo
cialista brigádok tevékenysége 
a gazdasági feladatok megol
dásában, végrehajtásában. A 
brigádok odaadó munkájával, 
összefogásával, kezdeménye
zéseivel ma már nagyon sok 
swlgálatl helyen találkozha
tunk. Elsők között vannak a 
különböző akciók végrehajtá
sánál. lgy volt ez az árvízká
rosultak megsegítésére indított 
mozgalomban, s így van ez a 
X. pártkongresszus tiszteletére 
kibontakozctt munkaverseny
ben is. 

Az eredmények elérésében 

nagy szerepe van a megfeleló 
erkölcsi-anyagi elismerés al
kalmazásának. Az elismerés 
egyik formája a külföldi juta
lomutazás, amelyben a MAV 
vezérigazgatója részesíti a leg
eredményesebben dolgozó brl
gádvezetóket és brigádtagokat. 

Szeptember 23-án és 25-én 
két csopoTtban 150 vasutas 
szocialista brigádvezető és bri
gádtag utazott 12 napra a 
Szovjetunióba. A programban 
Moszkva és Leningrád neveze
tességeinek megtekintésén kí
vü1 tapasztalatcsere is szere
pel a szovjet vasutasokkal. 

Molnár László 

lakáson töltött készenlét 
esetén az alapbér 15 százaléka, 

- a munkahelyen töltött 
készenlét esetén az alapbér 50 
százaléka. ugyanúgy, mtnt 11 
többi dolgozóknál. 

E SZABÁLYOK alkalmazá• 
sával megszűnt a pályameste• 
rek ellenszolgáltatás nélküli 
mértéktelen túlóráztatásának 
és készenléti szolgálatának le
hetósége, így sérelmes helyze.. 
tük is rendeződött. Megváltás 
nélkül - szabadldóvel -, 
vagy pótlékolt díjazás nélkül 
túlóráztatni íUettie készenléti 
szolgálatot elrendelni a pál11a
mestereknél nem lehet. 

Dr. Banka lóuef 



1970. OKTOBER 3. MAfWAR VASUTAS 

A Szamosközből jelentjük: 

A bizakodás is beköltözik az újjáépült házakba 
Nyoma sincs a régi pusztulásnak ♦ Naponta változó adatok 

Negyvenhat vasutas háza 
már tető alatt áll - írtuk la
punk legutóbbi számában. 
Jellemző azonban az újjáépí
tés. gyorsuló ütemére, hogy a 
lap megjelenésének napján -
amikor ismét ellátogattunk a 
szamosközbe - Papp Sándor 
mérnök, a debreceni vasút
igazgatóság segélyezési bizott
ságának vezetője újabb adat
tal fogadott bennünket: 

- Nyolcvan vasutas háza 
tető alatt áll, hatvan család 
pedig, már be is költözött. 

A számok azonban állan-

dóa,n változnak, Egyre több és 
több ház készül el, s naponta 
nő azoknak a családoknak a 
száma, akik birtokba vehetik 
új otthonukat. 

Mostani látogatásunk alkal
mával elhatároztuk, hogy fel
keressük Penyigén· azokat a 
károsult családokat, akiknél 
májusban jártunk riportúton, 
közvetlenül az árvíz után. Em
lékszünk még jól a kétségbe
esett tekintetekre, a könnyező 
szemekre, a reménytelenül ki
ki-törő kérdésekre: ,,mi lesz 
velünk?" 

ezer forintba kerül az egész, 
ám a segély és a biztosítótól 
kapott összeg fedezi az épít
kezés tekintélyes részét. 

Akik teljesen beköltöztek 
Kondor Gyula mozdonyfűtő

höz és Varga Sándor váltóőr
höz vezet ezután az útunk. 
Egymás mellett laknak a falu 
túlsó végén. 

Utköxben, végig új hánorok között 

- Jöjjenek csak beljebb -
invitál új házába a Kondor
házaspár. - Nálunk már min
den helyiség lakható, söt az 
újonnan vásárolt csillárok, a 
ka.pott vagy vett bútorok is a 
helyükön vannak. Az öreg, te
rebélyes ebédlőszekrényt a 

Mátészalkát, majd Kocsor
dot elhagyva Győrteleken 
pillantottuk meg az első új 
házakat Azután Tunyogma
tolcs, Fehérgyarmat új házso
rai között robogunk tovább. 
Kísérőnk, Papp mérnök itt is, 
ott is megjegyzéseket fűz a 
·látottakhoz. 

- Ide, a községnek ebbe a 
tzinte városiasodó részébe 
azok építettek, akiknek a régi, 
veszélyeztetett utcákból el kell 
kö!töz·niök - magyarázta Tu
nyogmatolcson. - Három vas
utasnak is épül ház az új la
kótelepen. Két héten belül be
költözhetnek egy-egy szobá
ba. 

puján lépünk be először. Ott- vasút adta. A mosogatóval 
hon találjuk a feleségét is. kombinált konyhaszekrényt 

- Jól emlékszem arra a bútorüzletből szereztük be. 
napra, amikor májusban itt Csinos, otthonos, tágas, ké
já1·tak - mondja Bodnár né- nyelmes a lakás. Az előszoba 
ni. - Esett az esö, mi meg a és a fürdőszoba méretei külö
férjemmel éppen szöszmötöl- nösen nagyok. 
tünk a régi ház romjai kö- - Bizony, szerintünk rend
zött. Maguk azzal vigaszta!tak. kívül praktikus megoldású ház 
hogy őszre felépül az új ház, a T-5-ös típus. Ezért kötöt
de mi nem hittük. Hogyan is tünk ki ennél. Bár az ára en
hihettük volna ... ? nek a legmagasabb - 178 OOO 

S most csakugyan itt az új forint -, így is nagyon ked
ház. T-1-es típus: szoba, vező feltételekkel silterült új 
konyha, kamra, fürdőszoba. otthont teremteni. A falakat 
Nem vályogból, hanem kőből, magunk festettük, hengerel
téglából, palatetővel épült. tük , .. Sose gondoltuk volna, 
Már csak a vakolás hiányzik, hogy ilyen gyorsan kiheverjük 
azután be lehet költözni. a rettenetes csapást ... 

- Még egy hét kell hozzá Varga Sándorék szintén 
- szól András bácsi. - Addlg benn laknak már az új lakás-
a nyári konyhában lakunk, ban. Mivel az ő régi házuk 
amit szintén azóta építettünk. alapja jól állta a vizet, arra 

- Mennyibe kerül az új kombinálták rá némi módo
ház? - kérdezzük. 

sításokkal az SZ-8-as típusú 
épületet. Májusban, a ripor
tunkban megszólaltatott ká
rosultak közül Vargáék hely
zete látszott a legreménytele
nebbnek. Héttagú család ma
radt otthon nélkül, 1"áadásul 
az 1963-ban épült és az árvíz
től megsemmisült házra még 
40 OOO forint tartozás állt fenn 
az OTP-nél. 

- Mi a helyzet most? -
- kérdeztük. 

- Csakugyan nem volt sem-
mi reményünk ahhoz, hogy 
egyhamar emberi körülmé
nyeit közé jussunk - vála
szolt-a Vargáné. - Mi több: 
még két hónappal ezelött sem 
hittük, hogy megtörténhet ek
kora csoda. S most itt van ké
szen a ház, benne a legszük
ségesebb, újonnan megvett bú
torok. Még egy új varrógépet 
is vásároltunk. Igaz, 160 OOO 

forint lesz a ház ára. Hozzá
jön még 30 OOO forint régi tar
tozás, de mindebből lejön a 
Vöröskereszt útján kapott 
45 OOO forint segély; adomány 
az országos gyiijtésböl. !gy 
az-után majd csak megleszünk 
valahogy ... 

Néhány hónappal a teljes 
pusztulás után ezek a szavak 
már azt jelentik, hogy az em
berekkel együtt a bizakodás is 
beköltözött az új házakba, A 
bizakodás, amely előbbi láto
gatásunknál sok helyütt még 
annyira hiányzott, ott él az 
otthonokban. És egyre nő, erő
södik. 

Kovács József 

- Ez itt S�abó Gyula jegy
vizsgáló háza, ők már ba11t 
laknak. A kivitelező, a Máté
szalkai Vegyesipari Ktsz ké
sőn kezdte a munkát. Szeren
csere a Hámán Kató Vonta
tási Főnökség KISZ-istái el
végeztélt addig az alapozást ... 
· Fehérgyarmaton, az egyik 
űtkeres'.llteződés előtt lassítva, 
Szücs · Miklósné, mátészalkai 
távi-rász lakását vehetjük job
ban szemügyre, Már csaknem 
teljesen kész: saját erőből, 
azaz kölcsön nélkül támadt fel 
romjaiból. Igaz, a férj kőmű
ves, a.tná sokat számít, de fgy. 
iS'Jóll�ötnt t:itsiadalnif' munka, 
amit a vasutasok ajánlottak 
fel a szülési szabadságon le
vő asszonynak, illetve család
'jának. 

- Ügy mondják, 114 800 fo- 1------------------------

rintba. A vasúttól, a szakszer
vezettől és a Vöröskereszttől 
összesen ötvenezer forin,t jött 
ö.s;s,ze ••. 

Televízió ajándékba 

Akkor nem hitték." 
Csakhamar megérkezünk 

Penyigére. Kocsink végigsza
lad a falun, s bizony nyoma 
sincs már a nemrég látott 
pusztulásnak. Alig négy hónap 
múltán ez a község is kicseré
lődött, újjászületett. 

.Bodnár And1"ás 76 éves, 
nyugdíjas pályaőr házának ka-

A szemközti házba is be
néztünk, ahol Bodnár József 
mét.észalkai vonatvezető lakik. 
Ez jóval nagyobb épület. 

- Igen, mi az SZ-4-es ter
vet választottuk - mondják a 
h.lzJ.M. - Kétszobás .összkom
fortos villa. Utca fe1őli frÓnt
ján szépen díszlenek az árvíz
ből menekült fenyők. Rajtuk 
kívül szinte semmi nem ma
radt a régi portán. Nem is 
mertük álmodni, hogy még 
egyszer az életben ilyen szép 
házunk lehet. 

-· Főként ilyen olcsón 
szól közbe a feleség. - Ami
kor a tervet kiválasztottuk, 
akkor még úgy tudtuk, hogy 
210 OOO forint lesz a ház teljes 
ára. Azután rendelet jött: kö
telezte az állam a vállalatokat, 
hogy minél olcsóbban kalku
lálják a költségeket. lgy 159 

K. Szabó Józsefné özvegy 
asszony. A férje kocsirendező 
volt, üzemi baleset következ
tében Mátészalkán halt meg. 
A félig árván maradt öt gyer
meket - a 11 éves Jóskát, a 8 
éves Katikát, a 7 'éves · iker
párt, Ferit, Marikát, az 1 éves 
Szilviát az özvegy egyedül ne
veli. Otthonukat Tunyogmatol
cson, a Béke útja 34. szám 
alatti házat, májusban elpusz
tította a víz. 

A családnál azóta gyakran 
járnak vendégek. Előbb ruhát, 
cipőt, takarót, edényeket hoz
talt a „nagyobb család'/ tagjai, 
azután a ház újjáépítésében 
vállaltak szerepet. Már kész a 
ház, s megérkezett Miskolc
Tiszai pályaudvarról az üze
net, hogy a napokban tizen
hatan indulnak el az újjávará
zsolt épület portáját bekeríte-

Finnországi útiiegyzetek (1.: 

A kiljavai taltílkozó 
Nemrégiben 11 tagú magyar 

vasutas eszperantista ifjúsági 
csoport járt Finnországban. A 
Finn Államvasutak Alkoholel
lenes Ligája látta vendégül 
egy héten át Kiljavában, Hel
sinkitől 40 kilométerre, egy 
szép tóparti helységben az 
északi ornmgok, valamint a 
magyar és bolgár fiat,ilok 
egy-egy csoportját. A finn 
szakszervez�le kulturális és 
sportközpontja egy-egy idő
szakban 400 ember üdülésé
röl, pihenéséről, továbbképzé
•mól g<mdoskodik. 

Az egyhetes programban 
tudományos előadások, kirán
du1ások, sportrendezvények 
szerepeltek. Egy alkalommal 
bemutatót rendeztek az alko
holmentes üdítő italokból, 
Huszonnégy féle italból kap
tunk kóstolót. A szeszmentes 
sört és pezsgőt is megízleltük. 
A Liga nagy propagandamun
kát fejt ki ezeknek az italok
nak a bevezetése é'l"dekében. 
Il:venként rendeznek találko
zókat, kongresszusokat, A 
mozgalom vezetője: Matti 
Voltti, a Fililn Allamvasutak 
Főiskolájának igazgatója. 

Az utóbbi Időben jelent5sefl 
növekedett az erős sörök for
galma. Az ltalfogyasztásban 
_főleg a fiatalok iárnak elöl. 
Terjed a kd'bttószerek ha.sz'l!á-
1.ata is. Helsinkiben alkal-

munk volt látni elhanyagolt 
külsejű, züllött fiatalokat, 
köztük szép számmal lányo
kat, akik az élvezeti szerek 
rabjaivá váltak. A főpályaud
var környékén van gyülelte
zőhel:Yük minden este. Nagy 
feltűnést keltenek rendkívül 
hosszú hajukkal. 

Vendéglátóink nemcsak az 
aLkohol elleni küzdelemről 
adtak számot Kiljavában. 
Megismertük a finn ételeket 
is. ízelítőül néhány különle
gességet sorolok fel: füstölt 
rénszarvas-,nyelv, saláták gaz
dag választékából: tejszín-

habbal kevert cékLa, hering
saláta, káposztás narancssalá
ta. Különlegesség volt még a 
serpenyőben sült rizses máj. 
Tejet minden étkezéskor fo
gyasztanak, általában éflke
zés után, egyéb ital helyett 
is. 

A lnljavai üdülőközpontban 
gazdagon felszerelt tornater
mek állnak rendelkezésre. Az 
egyik helyiségben szakember 
méri az itt üdülő emberek 
erőbeli állapotát ergométerrel 
nyert adatok alapján. 

M<'>gismertük és kipróbál
tuk a híres finn szaunafürdőt 

A kiljava.i szauna-fürdö 

ni, sót - jelezték azt is -
visznek magukkal asztalost, 
hogy lepadlózzák a szobákat, 
amihez K. Szabóné már meg
vásárolta :íz anyagot. 

Ezt megelőzően, szeptember 
17-én Balassagyarmat 270 
vontatási dolgozója megbízá
sából Rónási István, a szak
szervezeti bizottság titkára ko
pogtatott be néhány munka
társa kíséretében a Béke útja 
34-be. Egy Orion 505-ös, Duna 
televíziókészüléket vittek aj6n
dékba az ötgyermekes család
nak. A személygépkocsiból, 
amelyet tulajdonosa, Kiss Ist
ván vontatási dolgozó vezetett, 
a tv-antenna és az üzembe he
lyezéshez szükséges egyéb 
kellékek sem hiányoztak. Az 
ajándékok együttes értéke 
7000 forintot tett ki. 

(k) 

is, A tó partján éptilt faház 
mLntegy négyszer ötméteres 
helyiségében gyalult deszkák
ból ácsolt, emeletes heverők 
voltak. A hőmérséklet 90-
110 Celsius fok volt. A helyi
ség egyik sarkában egy dob

kályha közepébe gránitköve
ket heiyeztek el, izzították, 
időközben pedig néhány deci 
vizet öntottek a kövekre. For
ró, száraz gőz keletkezett. 
Ilyen körülmények között 
kellett 8-10 percen át a he
lyiségben tartózkodni. Rend
kívül eres izzadás lépett fel, 
a bőr felhevült. A bátrabbak 
és a rutinosabb szaunázók 
kis nyírfavesszővel verdesték 
testüket, hogy a bőrük még 
jobban felmel-egedjen. Ezután 
kövebkezett a fürdés 11 hideg
vizű, tiszta tóban. Rendkívül 
kellemes kö:rerzet alakul ki 
ilyen fürdő után, méginkább 
akkor, ha a sza-unafürdést há
rortisior, négysrer egymás 
után megismételjük. 

Finn barátaink több ki-rán
dulást szerveztek részünkre. 
Ellátogattunk egy • alkalom
mal Helsinkibe, valamint a 
tőle mintegy 15 kilométerre 
létesült modern, kertvárosba, 
Tapiolába. Ez utóbbit a jövő 
városának is nevezik. Meg
csodáltuk e város csobogó 
szökőkútjait, bájos játszóte
reit, bevásárló központját, 
sport- és kulturális létesítmé
nyeit, a várooépítésben alkal
mazott jó szándékú meré,sz
séget és nagyvonalúságot. 

Dr. Ferenczy Imre 

(Folytatjuk.) 

Negyven éves 

a fél százalélcos ÖTA -
A ½ százalékos Önkéntes 

Támogatási Alap létrehozását 
1930-ban kezdeményezték a 
vasutas dolgozók. Természete
sen, az akkori célkitűzések
nek csak kis része volt az, 
amiket az ÓTA jelenleg meg
valósít. 

A MA V dolgozói egy önálló 
MAV-kórház felépítéséhez 
már 1926-ban is hozzájárultak. 
Akkor egysreri alkalommal fi
zetésüknek másfél százalékát 
ajánlották meg, mert a kapi
talista kormányzat a dolgozók 
egészségügyi ellátására csale 
minimális összeget biztosított. 
A felépült MAV Kórházat sem 
megfelelő gyógyító tevékeny
séghez szükséges felszereléssel, 
sem kellő ágylétszámmal nem 
tudták felszerelni, ezért az 
ápolásra szoruló MA V-dolgo
zók csak kis töredékének biz
tosított helyet. Ekkor született 
meg a vasutas dolgozók köré
ben az a gondolat, hogy a 
MAV tényleges dolgozóit és 
nyugdíjasait felhívják havi 
keresetük, illetvl/ nyugdíjuk 
½ százalékának önkéntes fel
ajánlására. Ebből az összegből 
tervezték a MAV BBI-intéz
ménye;t tovább fejleszteni és 
bizonyos újabb segélyeket 
rendszeresíteni. A ½ százalé
kos önkéntes megajánlás lét
rehozását tehát ekkor a beteg
séggel összefüggő és a biztosí
tottakon segíteni akaró szán
dék mellett az vezérelte, hogy 
az egyébként rosszul felszerelt 
kórház megfelelő színvonalon 
-dolgozzon. 

A megajánlók közvetlen 

segítése 

A ½ százalékos önkéntes 
megajánlás bevezetésének idő
pontjában a megajánlók köz
vetlen segítését három segély
féleségben biztosították: 

1. a 16 éven felüli és saját 
háztartásban eltartott gyerme
kek betegségi biztosítási 
igényjogosultságának fenntar
tásában; 

2, -a kórházba, tüdószanató
riumba utalt munkások táp
pénzkiegészítésében; 

3. a dolgozók, nyugdíjasok 
és mindezek feleségének elha
lálozása esetén temetési se
segélykiegészítésben. 

Későbbre kilátásba helyez
ték a gyermekek elhalálozása 
esetére a temetési segély ki
egészítését, továbbá a gyógy
fürdő segély kiterjesztését. 

A befolyt összegeltet a BBI 
bevételeitől elkülönítve kezel
ték külön alapként és innen 
kapta a ½ százalékos Onkén
tes Támogatási Alap elneve
zést. 

A ½ százalékos ÖT A a vas
utas dolgozók és nyugdíjasok 
körében egyre népszerűbb lett, 
a tagok sorába mind többen 
léptek be. A járulékbevétel 
emelkedésével a közvetlenül 
adott segélyeket ki terjesztet
ték, de korántsem olyan mér
tékben, mint az kívánatos és 
lehetséges lett volna. 

Az állam a társadalombiz
tosítás ellátását 1950. október 
1-töl a szakszervezetekre bízta 
és ezzel egyidejűleg a ½ szá
zalékos OTA irányítása, ügyei
nek intézése a Vasutasok 
Szakszervezetéhez került. Et
től az idótól kezdve a köz
vetlen segélyek kiterjesztésére 
a járulék bevételének mind 
nagyobb részét fordították. 

Mikor kapható készpénz-
segélyf 

Az ÖTA-hoz való mgaszk:o
kodás akkor mutatkozott meg 

igazán, amikor 1953 augusztu
sától működését szüneteltetni 
kellett. A vasutas biztosítottak 
mind többen k,érték és köve
telték az ÖTA további műkö
désének visszaállitását, ame
lyet a vasutasszakszervezet a 
dolgozók kérésének eleget téve 
- 1957. január l-től újra meg
indított. Az újabb megaján
lást tömegesen tették meg úgy, 
hogy ma már r.,,,játjogú vas
utas biztosítottaknak 95-96 
százaléka tagja az alapnak. 

Az őTA céliána!= .negfele
lően a közvetlen segélyeit ösz
szegszerű emelésével, újabb é.s 
újabb segélynemek bevezeté
sével ma már ott tart, lwgy 
a járulék bevételének 75 szá
zalékát közvetlenül segély for
májában visszaadja tagjainak. 
Készpénz segélyt az alábbiak 
szerint biztosi t tagjai.'1ak: 

- ha a dolgozó kórházi ápo
lása alatt táppénzét csökken
tett mértékben kapja meg;, 

- ha a táppénz időtartamát 
kimerítette és továbbra sem 
tud dolgozni, de nem lett rok
kant; 

- a házi ápolásban részesü
lő tbc-s betegek táppénzét na
pi 45 forintra kiegészíti; 

- a 150-180 napig tartó 
megszakítatlan táppénzes állo
mányban töltött időre egysze
ri s�lyt ad; 

- a nem dolgozó feleség 
anyasági segélyét kiegészíti; 

- segélyt biztosít a szülés 
míaút kórházban töltött időre a 
dolgozó nőnek; 

- elhalálozás eseren segélyt 
biztosít; 

- vállalja a 150 forintnál 
költségesebb gyógyászati se
gédeszközök hozzájárulási ösz
szegét; 

a betegségi biztosítás 
szolgáltatásaira már nem jogo
sult személyeknek, ha óket az 
ÖTA-tag tartja el, a betegségi 
biztosítás szolgáltatásait az 
ÖTA terhére biztosítja. 

Egészségügyi 
létesítmények 
támogatása 

A járulék bevételének azt a 
részét, amelyet a közvetlen se
gélyekre fordítani nem lehet, 
a dolgozók jobb, korszerűbb 
egészségi ellátása érdekében 
olyan létesítmények, egészség
ügyi berendezések és felszere
lések beszerzésére fordítja, 
amelyeket ma még a MAV 
egészségügyi költségvetéséből 
csak részben vagy egyáltalán 
nem lehet biztosítani. 

Csupán az utóbbi években 
számtalan egészségügyi léte
sítmény létrehozását támogat
ta az öTA. tme néhány példa: 
a szolnoki MA V Kórház és 
rendelő-, a debreceni MA V 
rendelőintézet, a budakeszi re
habilitációs pavilon, a duna
keszi járműjavító üzemorvos, 
rendelője, a debreceni jármű
javító üzemorvosi rendelője, a 
székesfehérvári járműjavító 
üzemorvosi rendelője. a kecs
keméti üzemorvosi rendelő 
a Landler járműjavító üzem
orvosi rendelője, a celldömölld 
üzemorvosi rendelő, a miskol
ci üzemorvosi rendelő, a szom
bathelyi járműjavító üzemor
vosi rendelője. 

A felsoroltakon kívül még 
számos szakorvosi, fogszakor
vosi rendelőintézet építéséhez, 
bővítéséhez adott tá.-nogatást 
az ÖT A, amely 40 éves műkö
dése alatt szá.mtalan tagját se
gítette és segíti ma is nehéz 
helyzetében. Az ÖTA céljá
nak megfelelően a gondosko
dás, a segítés egyik eszköze 
ma is és lesz a jövőben is. 

Többet �tazhatnak a férjükkel 
Szeged állomáson közel 40 

nő teljesít tényleges vasúti 
szolgálatot és még ennél is 
több azoknak a száma, akik 
már a nyugdíjat élvezik. Va
lamennyien örömmel fogadták 
azt az intézkedést„ mely sze
rint 1970. augusztus l-től a 
vasutas nődolgozók férjei is 
megkapták a menetkedvez
ményt. 

Csécsei Imréné elmondotta, 
hogy korábban férjével, aki 
nem vasutas, meggondolták, 
ha nagyobb távolságra tervez
tek utazást. Most, hogy meg
kapták az arcképes igazol
ványt, együtt utaztak Siófok-

ra. Berencz Istvánné is arról 
beszélt, hogy ezentúl nem. okoz 
majd gondot az országjárás. A 
hét végén és szabadsá,,<>u.k ide
jén férjével egyi'tt utazhatnak 
az ország nevezetességeinek 
megtekintésére. 

Szücs Józsefné rokkantsági 
nyugdíjasnak, ha egészsége 
helyreállítása miatt valame
lyik fürdőhelyre kellett utaz
nia, mindig problémát jelen
tett az ugyancsak nyugdíjas 
férj ellátása, Most már ők is 
együtt utazhatnak, s a csekély 
kiadási többletből ketten él
vezhetik majd a gyógyfürdő-
k:et. Dr. Bánkfalvy Gyula 



6 MAGYAR VASUTAS 

Biztatóan fejlődik a miskolci területi bizottság 
tömegsport munkája 

A vasutas sportegyesületek 
egységesen biztosítják a dol
gozók egy részének részvételét 
a versenysportban. Ugyan
akkor a tömegsport felLendí
tése, az egészségvédelem és 
ezen Jceresztül a szocialista 
emberi tulajdoságok kialakí
tása jelentös mértékben a 
szakszervezetek feladata 

A rendszeres teste.dzésröl, a 
dolgozók részéről megnyilvá
nuló mind nagyobb érdeklő
désröl, <l lehetőségekről, s a 
célokról beszélgettünk a mis
kolci területi bizottságon 
Czeglédy István szervezövel, 
Tóth Antal kultúrnevelési és 
�ortbizottsági és Juhász Já
'..os sportalbizottsági vezető
vel. 

Héttagú sportalbizottság 

- A kultúrnevelési és 

tömegsport verseny-rendsze
rek vonzóbbá, érdekesebbé té
telét követeli tőlünk. Még job
ban ki kell aknáznunk a 
sportban rejlő nevelési lehe
t&égeket, hiszen a különböző 
szolgálati ágak együttműkö
dése a vasúton nélkülözhe
tetlen. 

1 sportban Is fontos a 
példamutatás 

A személyes példamutatás 
az élet minden területén na
gyon fontos. Nem kivétel ez 
alól a sport sem. A gazdasági 
és mozgalmi vezetők aktív 
bekapcsolódása a tömegsport 
munkába mindenütt lökést ad 
a sportmozgalomnak. Oröm 
nézni, amikor a mérnök, vagy 
a művezető együtt rúgja a 

labdát a lakatossal, a főnök
helvettes pál-ost játszik aszta
liteniszben a pályamunkással. 
A szakszervezeti szerveknek 
az is kötelességük, hogy ku
tassák, fel tárják a lehetősége
ket, neveljék a sportra a dol
gozókat. 

- 1970 a jubileumok éve, a 

Ami a különböző szervek
kel való kapcsolatot illeti, a 
TB sportro!bizottsága az 
SZMT-kel és az MTS szervek
kel állandó összeköttetést tart. 
Ezek a szervek éves program
jukat megküldik a területi 
bizottságnak, amely a tervek
kel összhangban készíti el sa
ját sportprogramját. Az 
MHSZ és a KISZ is képvisel
teti magát minden sporttal 
kapcsolatos megbeszélésen, 
amelyet a területi bizottság 
rendez. 

Érdekes kezdeményezés 
megvalósításán dolgoznak a 
területi bizottságon. Fotókö
rük segítségével fényképekkel 
örökítik meg a sportmunkát. 
A jól sikerült tömegsportren
dezvényekról készült képeket 
megküldik a szakszervezeti 
bizottságok faliújságaira. Egy 
sportalbumot is készítenek. 
Szeretnék megörökíteni elért 
eredményeiket. Mint mond
ják, ezután már csak jobb, 
tartalmasabb lehet munká
julc. Amit elértek eddig, az 
csak egy biztató kezdet. 

Sz. Tóth András 

Jelvényszerző verseny 

Békéscsaba állomás dolgozói 
közül sokan vesznek részt az 
ez évi jubileumi felszabadulá
si jelvényszerző versenyeken. 
Az asztalitenisz-, a sakk-, a 
röplabda- és a tekevetélkedők 
érthetően vonzzák a részvevő
ket. Persze, a legnépszerűbb 
azért ott is a futball. Novem
ber elején, az idén első ízben 
kiírt vándorserlegért küzde
nek majd a csapatok. Ugyan
csak novemberben értékelik az 
egész évi sportmunkát, s oszt
ják ki majd az emlékplakette• 
ket. 

Boldizsár Gyula 

sportban is ünnepi évet je- .---------------------------

- újítási versen:,: A mis
kolci jánnűjavftó gazda.sági és 
mozgalmi vezetői újítási ver
senyt kezdeményeztek a X. 
pártkongresszus tiszteletére 
kibontakowtt munkaverseny 
keretében. A verseny célja, az 
újítómozgalom fellendítése, 
ezen keresztül a termelékeny
ség és a gazdaságosság növe
lése. 

- RÁDIÓ A MOZDONYON. 
A Német Szövetségi Köztársa
ságban a vasút korszerűsítése 
során előtérbe került a rádió 
alkalma.zása. A Bundesba.hn 
elsőként a fontosabb fővona
lakon közlekedő Diesel- és 
vmamosmozdonva.it szereli fel 
rádióval. 

- Onnepl műszakra késznt
nek. A tapolcai vontatási fő
nökség kommunistáinalc kez
deményezésére, a X. párt
kongresszus tiszteletére okt.ó· 
ber 31-ig ünnepi műszakot 
tartanak. Elhatározták, hogy 
az önköltség csökkentésére tett 
egyszázalékos vállalást 2 szá
zalékra emelik. 

- FILMVET1TtS GYORS· 
VONATOKON. Európában el
sőnek a spanyol Puerta del 
Sol és az Ibéria Expressz 
gyorsvonatokon vezetik be 11 
filmvetítést. Erre a. célra külön, 
speciális kocsikat szereznek 
be. 

19'70. OKTOBER !. 

:_ OJ VASúTVONAL. A 
Szovjetunió közép-ázsiai terü
letét 400 kilométer hosszú új 
vasútvonal köti össze az euró
pai országrészel,kel. A Va.3Út• 
építőknek a Kungra.d-Beineu 
közötti szakasz építése során a 
Kaspi mélyföld víz nélküli 
sztyeppéin és az Usztjurt szik
láshegység ok.ozta a legtöbb 
nehézséget. 

- Rohamosan fejlődik ln. 
dia jármúipara. Vasúti teher
kocsikat már nemcsak hazai 
rend�lésre, hanem exportra is 
gyártanak. Legutóbb az iráni 
vasútak megrendelésére szállí
tottak 492 magasfalú, négy
tengelyes, forgóvázas teherko
csit. 

- IRÁNI TERV. Méa eb� 
ben az évben befejezik annak 
a i,asútvonalnak az építését, 
a.mely Törökországot köti ösz
sze a.z iráni Tabriz-Teherán
lszfahan vonallal. Iránban el
határozták, hogy ezt a vonalat 
meghosszab bit;ák és így köz
vetlen összeköttetés létesül 
Európa. és Pakisztán között. 

- Győrben elkészült az ez• 
redik személykocsi. A győri 
Magyar Vagon- és Gépgyár
ban szeptember elején átadták 
a csehszlovák vasutak részére 
gyártott ezredik vasúti sze
mélykocsit. A jövő év január 
végéig további száz korszerú 

.rportbizott'sig létrehozása óta 
eltelt rövid idő is mutatja 
már a kezdeti e,redményeket 
11 sportmunkánkban - veze
ti be a beszélgetést · Czeglédy 
István. - Rendeződtek a so
rok és a terül-eti bizottság 
munkájában az eddiginél is 
nagyobb jelentőséget kapoU a 

sporttevékenység és ezen be
lül természetesen a tömeg
sporttal való foglalkozás. A 
1>portalbirottság 7 tagú. Tag
jai között találjulc a szakszer
vezeti bizottságok legjobb 
i;portíele!Ő6eit. A jobb szer
vezeti fonnák kialakítása, 
megerósítá;e nagyobb lehető
i;éget ad a tömegesítésre, az 

anyagi erők jobb elosztására. 

lent - vette át a szót Juhász 
János. - Sportalbizottságunk 
feladattervt>t készített a. Fel
szabadulási 81)ortjalvényszer
ző ver.�enusorozatokra. Már
cius 15-től november 7-ig fo
lyamatos kupa.kiírási rend
szer alapján rendeztük, illet
ve rendezzük meg - csapat
játél,okbC'.m - a. házibajnok
ságok döntőit. Asztalitenisz
ben, kispályás labdarúgásban 
két csoportban, valamint 
sakkban és tekében alakultak 
ki nagy küzdelmek. Ezekben 
a sportágakban mintegy 52 
csapat szerepel. Az MHSZ
szel körosen céllövő csapat és 
egyéni versenyt bonyolftunk 
le. A ma még fiatal sport
ágat, a tollaslabdát máris so
kan megszerették. Ezért fér
fiak és nők részére ebben a 
sportágban is versenyeket 
ren<lezünk. A tunsztik!\ ked-

--------------. személykocsi hagyja el az üz'.!-

Tóth Antal új embernek 
számít a TB apparátusában. 
Jó munkájára jel1emző, hogy 
egy sor egészséges ötlettel, 
főleg a „fehér foltokat" igyek
szik a területi s,portmunkában 
felszámolni. A nagyobb szak-
1>zervezeti bizottságok lehető
sége ugyanis a sponti,gények 
kielégítésében is kedvezőbb. 
Viszont a sportolás iránti 
igény a kevés anyagival és 
létesítményhiánnyal bajlódó 
kis szakszervereti biwttságok
!)ál is je1entlce,>ik. A sportal
bizottság vezetőjével együtt 
csomóponti sportbizottságo
kat hoztak létTe a szaksze-r
vezeti bizotltságok sportfeleló
seiből. Ez a bizotrtiság egyez
teti az igényeket a lehetősé
gekkel és kölcsönösen kisegí
ti•k egymást a szakszervezeti 
bizothságok. 

- A szolgálati ágak közötti 
kollektív sportmegmoroulá
roknak, egymás segítésének 
örömmel vagyunk és leszünk 
a mozgatói - vélekedik Tóth 
Antal. - Annál is inkább, 
mivel a fellendült sportélet 
még több leleményességet, 
újabb formák kialakítását, a 

velőit sem hagyjuk figyel, 
men kívül. A jelvényszerző 
ve-rsmysorozm első követel
ményeinek biztosításia. céljá
ból országjáró kirándulásokat 
szerveztünk Budapestre, Sal
gótarjánba., Esztergomba és 
Miskolc környékére. A kirán
dulásokon kívül -, amelye
ken a 25 éves fejlődésről 
győződhetneik meg a dolgo
zók, - múzeumok és sport
rendezvények látogatása Is 
szerepel. Megrendeztük a XX. 
vasutasnap tömegsport ve-r
S!!nyeit, valama1nyi vasutas 
sportkörrel rendeLk.ezó szék
helyen, a legnépszerűbb 
sportágakban. 

Megjutalmazták a munkahelyi spartaliiád győzteseit 

Heves · megyében az előző 
évekhez hasonlóan, idén is 
megrendezték a munkahelyi 
spartakiád versenyeit. Az egri 
körzetben a vasútállomás csak 
a harmadik lett. A hatvani 
körzetben viszont a vontatási 
főnökség került az első helyre. 
A győztes csapat értékes ju-

talomban részesült. Teljes gar
nitúra labdarúgó-felszerelést 
kaptak. 

Az első díjat Szegedi Barna, 
az SZMT sportbizottságának 
vezetője ünnepélyes keretek 
között adta át a hatvaniaknak. 

Szücs Ferenc 

Salzburgban ülésezett 
az USIC 25. kongresszusa 

A Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség (USIC) szep
tember 7-11 között Salzburg
ban tartotta 25. kongresszusát. 
A jubileumi kongresszus salz
burgi megrendezése azért is 
emlitésreméltó, mert ebben a 
városban tartotta 1946-ban el
ső kongresszusát az azóta 27 
ország vasútas sportszerveze
teit tömörítő szövetség. Az ala
pító tagok között Magyaror
szág is jelen volt. 

A 25. kongresszuson a 27 
tagországból 24-nek a képvi
selője jelen volt. Csupán Gö
rögország, Törökország és Irán 
képviselői maradtak távol. A 
szövetségnek Európa csaknem 
mtnden országának vasutas 
sportszervezete tagja. Sőt, 
Azsiából Irán mellett India is 
csatlakozott a szövetséghez. 
Az idei kongresszushoz fel vé
teli kérelemmel fordult Nyu-

gat-Pakisztán is. Csatlakozásá
ról később történik döntés. 

Az ügyrendi és szervezeti 
kérdések mellett a kongresz
szuson sor került az 1971. évi 
sportnaptár összeállítására is. 
Eszerint jövőre az alábbi ver
senyekre kerül sor: 

férfitenisz, Belgiumban, 
férfikosárlabda, Bulgáriá-

ban, 
női kosárlabda, Csehszloi,á

kiában, 
női úszás a Német Demokra

ti':us Köztársaságban, 
férfi röplabda a Szovjetunió

ban. 
Ezenkívül folytatódik a több 

évre kiírt labdarúgó-bajnok-
ság. 

Az USIC követlcezó kong
resszusa Lengyelországban, az 
elnökségi ülés Jugoszláviában, 
az állandó technikai bizottság 
ülése a Német Szövetségi 
Köztársaságban lesz. 

Áttörhetetlen védeltem. 
(Gustav Krippl ra.jza) 

Négyen az ankarai 
VB-csapatból 

- Büszkék vagyunk a.rra, 
hogy az ankarai vívó-VB-n el
ért sikerekben jelentős részük 
volt a vasutas vívóknak 
mondotta az ankarai nagy vi
lágverseny befejezése után dr. 
Nedeczky László, a BVSC ví
vó-szakosztályának vezetője. 
- A férfi tőrcsapat ezüstér
méért dr. Kamuti Jenő és Ka
muti László harcolt sikeresen, 
Fenyvesi Csaba dr. a párbaj
tőr egyéniben a bronzénnet 
vívta ki magának és tagja volt 
- ETdős Sándorral együtt -
az aranyérmet nyert csapat
nak is, amely 11 év után vív
ta ki ismét a világbajnoki cí
met. 

A vasutas-vívók házatáján -
érthetően -, különösen annak 
örülnek, hogy mind a négy 
versenyző BVSC-nevelés, va
lamennyien Nagy Árpád mes
ter keze alatt ismerkedtek meg 
sportágukkal egészen fiatal 

jobbak között . .  : 0 egyébként 
a közlekedési tárcához tarto
zó I. számú AKOV közgazdász 
főelőadója, aki munkáját nagy 
hozzáértéssel végzi. 

Az . aranyérmes párbajtőr
csapat tagjaként szép sikere
ket ért el a negyedik vasutas
vívó, Erdős Sándor is, aki a 
közgazdasági egyetemen olyan 
minősítést kapott, mint ami
lyet nagyon kevesen, még a 
legkiválóbbak között is. ö 
egyébként a MÁV Magasépí
tési Főnökségre kerül, ott te
vékenykedik, majd, mint köz
gazdász. Új munkahelyén nagy 
szeretettel várják a kiváló 
képzettségú közgazdászt és 
bárbajtőrvívót, aki bizonyos, 
hogy sok kiemelkedő ered
ményt ér el nemcsak hivatali 
munkájában, hanem a fehér 
plasztron világában is . . .  

Maros László 

lakáscsere 

Elcserélném 2 szoba össz
ko1nf ortos Budapest IX., Gyáli út 
IS/e. alatti lakásomat 3 szoba össz
komfortos hasonlóra Budapest te
rilletén. A lakás utcai, beépített 
fürdőkáddal, villanybojleres meg
oldással, telefon is van. Erdek
Lódnl lehet: este 18 óra után 
472-085 telefonon, vagy Uzemtn 
8-15 óráig 61-69. Polócz Ferenc. 

- Rákos Votttat<\sl Filnökség 
irodaépilletében levő 2 szoba kom• 
fortos, központi fűtéses, kertes 
szolgálati lakásomat elcserélném 
2-3 szobás budapesti lakásra. Kü
lönbözetet térítek. Vasutas által 
lakott családi ház Is érdekel. :er
deklődnl lehet 8-16 óra között a 
12-74/125 (lzeml telefonon. Benkő, 

- Egy szoba, 3 hálófülkés, össz
komfortos (Ferencváros) Gyáli 
úti MA V lakást cserélnék tanácsi 
lakásra. Budai előnyben. Erdek• 
lódni : 421--448 telefonon, este 18 
óra után. 

A SZERKESZTOS'f:G OZENI 
Szűcs Ferenc Hatvan, dr. Bánk

fal vy Gyula Szeged, Boldizsár 
Gyula Békéscsaba, Nándori Sán
dor Bp. : Leveleiket lapunk anya• 
gához felhasználjuk. 

Kovács Istvánné Miskolc- Ren• 
dezó pu., Kőpataki Istvári G1c
Hathalom, Bódogh Mihály Dombó
vár. Markos József, Zalaegerszeg : 
Leveleiket Uletékes helyre lováb• 
bllotluk. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból, a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

37. számból: 116453/1970. 3. B. A vasúti dolgozók ingyenes haszná
latába adott vasúti földterületek 
adóztatása. 

116327/1970. 11. B. MA V alkalma
zoUak, nyugdíjasok és családtagjaik arcképes Igazolványának kicserélése 1971. évre e. utasítás módosítása. 

38. számból: llHOG/19'70. 4. C. Az 
1970. évi nyereségprémlum előleg számfejtése és folyos!tása. 

korukban, s a szívük mosta- 1----------------------------
náig is ott tartotta őket a Ta
nács körúton. Vasutas-nevelt 
egyébként Marót Péter is, aki 
a kard egyéniben a hatodik 
helyet vívta ki magának, s je
lenleg a Vasas színeiben ver

1970. oklober 10-31. 

MŰSZAKI KÖNYVNAPOK 
senyez. 

- Dr. Kamuti Jenő; a ml 33 A műszaki könyvkiadás a 
éves „örök ezüstérmesünk" _ magyar szellemi élet legfiata
mondja a kiváló versenyzőről labb területei közé tartoZJk, 
szakosztályvezetője. _ Csak mindössze két évtizedes mtí.lt-

ra tekint vissza. Korábban egyszer nyert aranyat, a.z úgyszólván még nem voltak 1957-es párizsi VB-n, egyéb
ként mindig a nagy küzdel- műszaki könyvírók és olvasók 
mek finalistája, aki csodálatos is csak elenyészően kis szám-

ban. Ma sok száz szerző ezeremberi tulajdonságaival, ha- nyi irodalmi alkotása áll az tártalan akarásával, motorsze- olvasó szolgálatába. rűen dolgozó szívével éri el si- A minden évben országsrerkereit. A MAV-kórház sebész- te megrendezett műszaki orvosa dr. Fenyvesi Csabával könyvnapoknak a legfőbb te1-együtt, aki 26 éves igazi nagy adata az, hogy ráirányítsák a ,,tussőr". Nem a szép vívás, ha- figyelmet a műszaki könyvnem a nagy tusserósség jel- kiadás fejlődésére, eredmélemzi minden szereplését, tem- nyeire, problémáira. Osszpóérzéke kiváló. Igen nagy cél- pontosítsák a műszaki társadatudatossággal készült 'lZ anka- lom, az üzemi dolgozók figyelral VB-re. Kamuti László a mét a maszakl irodalomra és ,,vfvózsonglőr", aki nagyon az abban foglaltak hasznosftászeretl sportágát, de szorgal- sára. Évek óta jelentkező ma mégsem olyan nagy, Igény tette szükségessé, hogy mint az előzőeké. Ha ebben is a műszaki könyvnapok megjavulni tudna, minden világ- nyitóját az ország nagy vidéki 
versenyen ott lehetne a leg- iparcentrumaiban - ez évben 

Veszprémben 
meg. 

rendezzék 

A műszaki könyvnapok Ide
je alatt - október 10-31. kö
zött - számos író-olvasó ::.i
lálkozóra is sor kerül. Ezeken 
a rendezvényeken tájékoztat
ják az olvasókat a kiadó táv
lati, jövőbeli uirveiről, más• 
részt hasznos véleményeket 
szereznek az olvasók Igényei
ről. 1970-ben még inkább az 
1971-es tervben már több 
olyan könyv szerepel, amelyek 
témáját régebbi könyvnap.>
kon vetett�k fel. 

A maszaki könyvnapokra 34 
új szakkönyv Jelenik meg, 
amelyből a Műszaki Könyvki
adó huszonkilencet, a Tán• 
estes kettőt, az Akadémiai, a 
Kossuth és Zrínyi Kiadók 
egyet-egyet adnak ki. 

Az új s::akkönyvek sokré
túségükkel bizonyára minden 
műszakihoz megtalálják az 
utat. 

met. Ezzel a győriek eleget 
tesznek annak az államközi 
szerződésnek, amely a KGST 
országok között is jelentősnek 
mondható. 

- Tirisztoros Iégkondícfoná• 
ló berendezés. Az európai or
szágok vasútvonalain közlekedő 
személykocsik számára tiriszto
ros légkondicionáló termosztá
tot készített az elektrotechni
kai berende7.éseket gyártó svéd 
ASEA cég. A hőmérsékletet 
termisztorok jelzik. 

- Új hálókocsit tervezett a 
görlltzl VEB Waggonbau a 
szovjet vasutak részére. A 
24,58 méter llosszd kocsiban 
kilenc kétágyas, köztük két el
sőosztályú fülke áll az utasok 
rendelkezésére. Minden fülké
nek külön vízellátása és klf. 
maberendezése van. 

Vasutas díszpolgár 

Szolnok megyében közel 
kétszázötven olyan megyei, 
járási, városi és községi ta
nácstag dolgozik, akik a taná
csok megalakulása óta élvezik 
a választók bizalmát. A régi 
tanácstagokat különös megbe
csülésben részesí1ik a megyé
ben. A törökszentmiklósi vá
rosi tanács például a város 
díszpolgárává választotta Já• 
vor Lásiló nyugdíjas vasutast, 
aki több mint másfél évtize
den át munkálkodott a köz ja
vára. 

Liverpoolban 
tanácskozt�k 

A közlekedési és postaügyi 
múzeumok nemzetközi szer
vezete szeptember végén Li
verpoolban tanácskozott. A 
választás arert esett erre az 
angol városra, mert 140 évvel 
ezelőtt, 1830 szeptemberében 
a liverpool-manchesteri vo
nalon indult meg az első gőz
üzemű vasút. A tanácskozás 
részvevői a gőzvasút hő&korá• 
ra is emlékeztek. 

Magyarországot dr. Czén 
Béla, a Közlekedési Múzeum 
főigazgatója képviselte a ta• 
nácskozáson. 
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A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPjA 

!DV. avFOLYAM, ZO. S7'..AM. Ara 40 fillér 19'70. OKTOBER 17. 

A súlyos baleseiek 
a sÍnek menién iörténnek 
A. elnöhllég o'lstaber 2-i ülés«ineli napirend;éból 

f A ,zak&zert,ezet elnöksége 
október 2"-án ülést tartott. Az 
első napirend keretében a gé
pészeti szakszolgálathoz tarito
zó szolgálati helyek baleseti 
helyzetét vitatták meg a 7. 
szakosztály jelentése, illetőleg 
a munkavédelmi felügyelőség 
kiegészítő jelentése alapján. A 
szakszolgálat baleseti helyze
tének napirendre tűzését az 
indokolta, hogy az utóbbi idő
·l,en feltűnően sok súlyos bal
eset történt a sinek mentén. 

A statisztikai adatokat vizs
iálva, az első félévben az elő
fordult balesetek száma a bá
zishoz viszonyítva 6,38 száza
íékkal csökkent. Ugyanakkor 

Kétségtelen, hogy a jelenlegi 
átmeneti állapotban sok még a 
kiismerhetetlen elem a vasúti 
szállításokban. Nagymérték
ben kiütközik az a baj is, hogy 
a műszaki fejlesztés nem 
tart lépést az eszközökkel, de 
méginkább a személyzettel va
ló tervszerű, lelkiismeretes 
gazdálkodás. Rendsze,-telen a 
vontatási utazószemélyzet 
munkája és az utóbbi időben 
ahelyett, hogy csökkenne, új• 
ból hosszabbodott a szolgálati 
órák száma. 

A szakszervezet munkavé
delmi felügyelősége a tavaszi 
hónapokban egymásután be• 
következett halálos és csonku-

a kiesett munkanapok szá- lásos balesetek után fokozot-
ma romlott, a halálos és tabb mértékben vizsgálta a 
csonkulásos balesetek szá- vontatási dolgozók munkavé-
ma pedig ugrásszerűen delmi és baleseti helyzetét. 
megnőtt. Fél év alatt több Valamennyi vizsgált szolgálati 
halálos baleset történt, főnökségnél hiányosságokat ál-
mint 1969-ben egész év- · lapítottak meg a balesetek ki-

ben! vizsgálását, nyilvántartását il-

• k , 1 ek • letően. Nem az előírásoknak a �n �lasos _ha �sl;t . sza- megfelelően történnek az időma 1s _eléri a mult .'!Y_1 a�:ipo-
1 

szakos orvosi és biztonságtecht_?L Villamos áramutes ;'tovet- nikai vizsgálatok, a gépek, bekeztében meg�alt egy v�llan:l'.• rendezések üzemeltetési és mozd<;myvezeto, egy .. futó_ �s időszakos vizsgálatai. egy v1llamos-vonalfelugyelose-
.gi szerelő. Vontatójárművek A gépészeti szakszolgálat 
egy mozdonyvezető gyakorno- baleseti helyzetének elemzése 
kot, egy segédkezelót és egy semmiképpen sem nélkülözhe
kocsiszekrényjavító lakatost ti a munkakörülmények ):tatá
gázoltak halálra. Kazánrobba- sának alaposabb vizsgálatát, 
nás következtében egy hatósá- valamint a termelőtevékenység 
gi gőzmozdonyvezetói vizsgá- technológiai rendszerének 
val rendelkező mozdonyvezető elemzését. Annál Is inkább, 
:vesztette életét. mivel a vizsgálit vontatási tele-

pek állapota - néhányat ki
véve - munkavédelmi szem
pontból kedvezőtlen összképet 
mutat. Helyenként 

nem megfelelő a munka
helyi rend és tisztaság. 
Rossz állapotban vannak a 
közlekedési utak, kifogá
solhatók a szerszámok és 

berendezések állapota. 
Ezek többnyire olyan hiányos
ságok, amelyek felszámolása a 
szolgálati főnökségek hatáskö
rébe tartozik. 

Az elnökség a két jelentés
ben foglaltak megvitatása után 
felhívta a 7. szakosztály veze
tőinek figyelmét, hogy minden 
szinten fordítsanak nagyobb 
gondot a munkavédelmi elő
írások betartására, a biztonsá
gos munkakörülmények javí
tására és a balesetek megelő
zésére. 

Ezután a szakszervezetben 
folyó jogi munka helyzetéről, 
feladatairól és a szakszerve
zeti tagoknak nyújtandó jog
segélyről tárgyalt az elnökség. 
Az utóbbi években a szakszer
vezetek megnövekedett súlyá
nak, tekintélyének következ
tében nőtt a szakszervezeti 
szervek igénybevétele a dolgo
zókat érintő jogviták, jogsérel• 
mek orvoslásának és megoldá
si lehetőségeinek ,segítségében. 
A megnövekedett feladatokat 
az eddig követett gyakorlat 
szerint már nem lehetett elvé
gezni. fgy került sor a szak
szervezet központjában egy 
társadalmi jogügyi bizottság --------------------------. létrehozására, illetőleg másod• 

11 barmadik negyedévben 

a tervezettnél 340 ezer tonnával 

több árut szállított a vasút 
Mint ismereres, a vasút az si idők és a kocsiforduló nó

élsó félévben mind a vállala- vekedéséhez vezetett. 

állású jogtanácsosok beállitá• 
sáTa. Ugyancsak másodállású 
jogtanácsosokat foglalkoztat
nak a területi bizottságok, ahol 

nagyon jól megszervezték 
a dolgozók tájékoztatását 
a jogi tanácsadás helyéről, 
idejéről és a jogi képvise-

let lehetőségeirőL 
Az elnökség a közgazdasági 

osztály jelentésében foglalt in
tézkedéseket tudomásul vette, 
majd felhívta a területi bizott
ságok figyelmét, hogy a ki
adott irányelveknek megfele
lően segítsélc a jogi munkát és 
időnként beszámoltatással is 
ellenőrizzék a jogtanácsosok 
tevékenységét. Továbbá töre
kedjenek arra, hogy a dolgo
zóknak nyújtott jogi segíJtség 
eredményeként tovább javul
jon a bizalom a szakszervezeti 
szervek munkája iránt. 

(vf) 

Tudósítóink ielentik: 

Újabb munkasikerek1 
a píírtkongresszus tiszteletére 1 

KiJzelebb a Kivaló üzem cimhez - Ünnepi maszak, lcommunista vai6rnap 
Hogyan alakul a vonatterhelési terv? 

A vastlt dolgozói is magu
kénak vallják az MSZMP 
Központi Bizott<lágának állás
pontját, amely a kongresszusi 
irányelvekbeü többek között 
így fogaÍmazódott meg: "A 
szocialista társadalom építésé
nek együtt kell járnia az élet
színvonal rendszeres emelésé
vel."· Ennek feltételeit pedig 
„a ;övőben is a termelés, a 
teTmelékenység emelésével kell 
megteremteni. Céljaink eléré
sének nagy emelője a dolgozó 
milliók szocialista munkaver
senyének széleskörű kibonta
kozása. Előrehaladásunk, tár
sadalmi és egyéni boldogulá
sunk megkívánja, hogy min
den.ki legjobb tudása szerint 
dolgozzon a kitűzött célok mi
előbbi eléréséért." 

Az irányelvekkel való egyet
értést tükrözik a kongresszu
si mun>k:averseny eredményei
ről tudósitó, szerkesztőségünk
be érkezett levelek is. Ezekből 
közlünk most néhányat. 

Szombathely 

Boros Zoltán, a szombathe
lyi járműjavító szb-titkára ír
ja: ,,A napokban értékeltük a 
párt X. kongresszusának tisz
teletére üzemünkben indított 
munkaverseny eredményeit. 
Ezek szerint a termelékenység 
vállalt 1,5 százalékos túltel;e
sitése helyett 2,3 százalékos 
túlteljesítést értünk el. Sze
repelt a dolg<YLók vállalásában 
például, hogy az engedélyezett 
rezsianyag-felhasználást nem 

fónökségilnk fennállásának 20. A swcialista brigádok kong-
évét. ressiusi vállalásainak teljest• 

Az egyik határozat értelmé- tése nagymértékben járult 
ben a szociailista brigádok - hozzá a kocsik átlagos tartóz. 
amelyek a dolgozók nagy kodásának 1,1 órás csökken• 
többségét tömörítik a téséhez, a kocsikihas2lllálás 
kongresszus idején ünnepi mű- javításához, és ahhoz, hogy az 
szakot tartanak. Ezzel. is pó- 1648 tonnás vonatterhelési terv 
tolni akarják az árvízi újjá- ténylegesen 1751 tonnára ala· 
építés okozta kieséseket. A kuljon. A tudósítás név sze
másik határozat szerint: ok- rint méltatja Rácz István to
tóber újítási hónap. Célja, latásvezetó és Csóg Lajos ra• 
hogy a dolgozók, elsősorban a kodóbrigádját kongresszusi 
kiváló újítók, javaslataikkal, vállalásaik kiemelkedő telj� 
hasznos ötleteikkel segítsék sítéséért. 
elő az év végéig befejezendő A vontatási főn5kségnél a 
munkák átfutási, illetve elké- n· el __ ,. j vító észleg 
szítési idejének rövidítését, ies -... v,....onY a r 

konn„ Y1,,_,.k a be'-" szállítási' dolgozói az M62-022-ES pálya
.,,., '""'-' számú mozdony javítási idejét 

feladatokat. A főnökség egyéb- rövidítették meg lényegesen, ként az újítási hónapban be- egy főmúhe1yi munka átváll.a• nyújtott javaslatokat - hasz- lásával. Ezenkívül az október nosításuk esetén - két száza- 4-én tartott kommunista 1'4• lékkal magasabb díjazásban sárnapon - mintegy 300 mun• 
részesíti. kaóra megtakaritásával 

A debrecerú csomópont dal- terven felül végezték el egy 
goz6in.ak kongresszusi készülő- 1 Diesel-mozdony D-Z-es, idő• 
déséről Czeglédi SándoT és szakos javítását. A gőzmaz
Marosán Pál küldött tudósi-' donyjavító műhely dolgozói 
tást. 

1 
szintén a tervezettnél rövi-
debb idő alatt hoztak üzemké• 

Debrecen pes állapotba két vontaitójár• 
Kitűnik soraikból, hogy a művet. A kocsijavítók 2 n�

forgalmi dolgozók versenyé- �gelyes �herkocsi h�
vel sikerült ellensúlyomi a lí�ban_ tuntek ki, a ��
pályaudvarnak a villamosítási ki kOCS1Szolgálat SZOC1al1S� 
munkálatok miatt csökkent át- b�gádj� P�. 5 te�er-kOCSl 

bocsátó képességét. Enélkül �rozas n�lküll . javi_tá5:íval 
nem lehetett volna zavarta1a- es a SZ;ffi�lykOCSik �o;-futésl 
nul lebonyolítani az árvízi új- berendezeseinek határ1do előt
jáépítés következtében napi ti rendbehozásával szereztek 
1000-1200 kocsival megnöve- újabb érdemeket a kongresz-
kedett forgalmat. szusi versenyben. 

lépik túl. Az értékelés viszont,,_ ______________________ .., 
art mutatja, hogy nemcsak a 
túllépést sikerült megakadá
lyozni, hanem azt is elértük, 
hogy a Tezsianyagköltségekből 
egymillió 150 ezer forint meg
takaTítás mutatkozzon". 

Beszámol a levél továbbá 
arról ls, hogy a kongresszusi 
felajánlások nyomán lényege
sen nőtt a beadott és elfoga
dott újítások száma, így a 
múlt év első felében kifizetett 
22 OOO forint újítási díjja,I 
szemben 35 OOO forintot vettek 
fel az újítók az elmúlt félév
ben. Az üzemi balESetek szá
ma 42-rfü 31-re csökkent 
ugyanebben az Időszakban. 
Rövidültek a jf<rműjavítási át
futási Idők, s az egymillió 979 
ezeT forintos eredménytervet 
ténylegesen 3 millió 718 ezer 
forintra teljesítették az üzem 
dolgozói. További cél: a ki
váló üzem cím elnyerése. 

Budapest 

Az ugyancsak vezérigazga
tói elismerésben részesített 
MA V Magasépítl!si Főnökség
től írja Bánkúti László főin
téző: 

"A kongresszusi t,erseny 
egyik eseménye volt nálunk, 
hogy szeptember 29-én közös 
tanácskozást tart-Ottak a szo
cialista brigádvezetők és a ki
t,áló újítók. Két fontos hatá
rozatot hoztak, amelyek vég
rehajtásával, kimagasló mun
kasikerekkel akarjulc zárn.i 

Szabó Antal főtitkár 

csehszlovák kitüntetése 
A C

. 
sehszlovák Szocialista 

I 
szlovák vasutasnap alkalmit� 

Köztáf!laság Közlekedés- ból_ Prágában rendezett nagy. 
ügyi Minisztériumának és a szabású ünnepségeken. 
csehszlovák vasutasszakszer- Szabó Antal főtitkár ebból 
vezet meghívására Rödönyl az alkalomból, a csehszlovák
Károly miniszterhelyettes, a magyar barátság érdekében 
MAV vezérigazgatója Szabó közel két évtizeden át végzett 
Antal a vasutasszak;zervezet munkájáért a csehsz!.ovák köz

főtitkára Szücs Zoltán vezér- l�_kedé� kiváló dolg'!_Zója ki• 
' . tuntetesben részesult. A ki• lgazgató-helyett�s. és Ga:d1 tüntetést Ing. JaToslav Kniska., 

Dénes, a vasuti nemzetkozl a Csehszlovák Szocialista Köz
osztály vezetője szeptember társaság közlekedésügyi mi-, 
24-26-ig részt vettek a cseh- nisztere adta at. 

Megválasztották a Vasúti Főosztály 
új pártbizottságát 

Megtartotta pártértekezletét 
a Vasúti Főosztály pártbizott
sága, melyen megjelent dr. Ba
kos Zsigmond, a VI. ker. Párt
bizottság első titkára, Urbán 
Lajos, az MSZl'.'lP Központi 
Bizottságának munkatársa, 
Horváth Alajos, az MSZMP 
Budapesti Pártbizottságának 
munkatársa, Gábor Zoltán, a 
KPM MSZMP bizottságának 
titkára, Gy6csi Jenő, a vas
utasszakszervezet elnöke és 

Rödőnyi Károly miniszterhe-; 
lyettes, a MA V vezérigazgató. 
ja. 

ti, mmd pedig a felemelt ope- A vasút gon<ljain kétregte
ratív tervet teljesítette, még- lenül sokat segített a Gazda• 
&em tudta a szállítta.tó felek sági Bizottság határo:r.ata, mely 
igényét kielégítem. Szénből szerint augusztus 15-W új ko-
10,3 millió tonnát szá!lítot- csiálláspénzidő került beveze
tunk, ami azonos a bázis- és tésre. A határozat szigorúbb 
a tervezett menyisé,ggel. Kő- pénzügyi szankciókat alkal
b61 és kavicsból visrorut mind maz a vasúti kocsikat késedel
a bázisnál, mind a tervezett· mesen be- 1és kirakó fuvaroz
t&él kevesebbet szállftott a tatókkal szemben. Ennek és a 
tlCISÚt. Ugyan.akkor vasércből, vasút által foganatosított in
cementból, srerfából, kenyér- tézkedések eredményeként a 
gabonából és műtrágyából je- harmadik negyedévben lénye
lent.ós túlteljesítés mutatkozik. ges javulás következett be az 
. A be- és kirak.ások hétköz- áruszállításban. 

------------------------

A pártértekezlet előadója 
dr. Pethes Imre, a Vasúti Fő
osztály pártbizottságának tit• 
kára, számot adott az elmúlt 
négy év munkájáról, eredmé
nyeirőL Kiemelte, hogy a 
pártbizottság az e�z négy
éves működése alatt nagy gon
dot foi:.dított arra, hogy tevé
kenységében megfelelő mwi
kastflust alakítson ki. 

beni egyenetlenségén kívül Annak ellenére, hogy a vas
ebben az évben súlyos gando- út válla.lati tervét havonta 
kat okozott a fuvar<YLtatók ál· 200 ezer tonnával felemelték, 
�ános rakodási késedelme. jó eredményekkel zárta a har-

A késetten kirakott kocsik ma.d:ik negyedévet. A felemelt 
napi átlaga Júniusban pél• operatív terv 29 millió 940 

dául 14Z8 kocsi voU. Ez e2ler tonna áru szállítását írta 

S8,6 százalékkal több a elő. Ezzel szemben 

bázisldőszaknál. 30 millió 274 ezer tonnát 
Ez azért is szembetűnő, mert szállítottunk. A túlteljesí• 
az érkezett rakott kocsik na• tés mértéke 

n�-l ezer ton• 
pi átlagos mennyisége 4,3 szá-
zalékkal kevesebb volt a múlt Ezzel az eredménnyel a 
évinél. vasút az elmúlt 1-III. ne-

A kocsik beálUtása és az gyedévben 85,5 millió tonna 
iruk kirakása az érintett ra- árut szállított, 2 millió 952 ezer 
kodóállomások telítettsége és tonnával többet az elóirány
a rak.odóhe1y hiánya miatt zatnál és 3 millió 330 ezer 
vontatottan haladt. Ez azt tonnával többet a bázis-

1 eredményezte, hogy az érintett időszaknál 
4Uomáso1:on és vonalakon Az év hátralevő rés.reben is · 
naw mennyiségű Takott ko- nagy munka vár a vasutasok- , 
cdt kellett feltartóztatni. ra, hiszen mintegy 2g millió 
Mindez nagy szállítási kapa· tonna árut kell elszállítani. Ez 
citást kötött le és akadáiyozta még jó időben is nagy feladat. 

. az újabb szállítási igények ki- hát még ősszel és a tél küszö
elégítését. Az elegymozgfui bén. Ezért a szolgálati helye
lassulása és a torlódások hatá• 

1 
ken még fokozottabban, még 

sára később lökésszerűen kel· körültekintőbben kell szervez-
1 lett a kocsikat kiállítani a ni a munkát, hogy zavartala

szá.llíttató felek részére. Vég- nabbul végezhessük a szálli
lÖ soron ez a kocsitartózkodá· tást. 

Szavaz a tagság 
(Laczkó Ildikó felvé,ele) 

A pártbizottság az elmúlt 
években több fontos kérdést 
vizsgált meg, amely az egész 
vasútüzam működésével kap
csolatos. Ilyen a körzeti pá
lyaudvari rendszer kialakítá
sának n�pgazdasági hatása, az 
állóeszköz-gazdálkodás javí
tása, az árudíjszabási reform 
végrehajtása, a vasút aut.o
maJtizálásának szükségszerú• 
sége stb. 

A felsz.ólalók közül dr. Ba
kos Zsigmond, a VI. ker. Párt
bizott<lág első titkára és Rödö
nyi Károly miniszterhelyettes, 
a MAV vezérigazgatója a dol
i::ozókról való gondoskodást ál
lította a felszólalása közép
pontjába. Gyócsl Jenő a vasút 
ez évi szállítási feladatairól 
bes:Z'élt. Hangsúlyozta: az ér, 
végéig még 29 millió tonna 
árut kell tQ.vábl}ítq.ni ahhoz, 
hogy ele11et tegyünk népqaz
dasági kötelezet/Jségeinknek. 

A Vasúti Főosztály pártér� 
tekezlete az egésznapos ta
nácskozás után megválasztot
ta az elkövetkező négy évre a 
oárt'.,izottságot, melynek tit• 
kára továbbra is dr. Pethe• 
lmre lett. 

B. L 
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Szakszervezeti munka 400 km hosszú 
vonalszakasz mentén 

A MÁV Kórházban tisztázódtak a hatáskörök 

Választás előtt a lcecskeméti pályafenntartási főnökségnél 

A kecskeméti pályafenntar
tási főnökség létszámába tar
tozó 485 szakszervezeti tag vá
lasztásra készül. Erről a ké
szülődésről beszélgettünk el a 
napokban Biró Pál főintézővel, 
a szakszervezeti bizottság tit
kárával, aki a 11 tagú vezető
ség élén Irányítja a mintegy 
400 kilométer hosszú vonal 
mentén fekvő ZO pályamesteri 

szakasz 30 bizalmijának, illet
ve két műhelybizottság 3-3 

tagú vezetőségi tagjának moz
galmi munkáját. Velük közö
sen, a lehető legszorosabb 
együttműködéssel kell most a 
választást előkészíteni, a tag
ságot mozgósítani és a követ
kező évek feladatainak jó el
végzéséhez a feltételeket meg
teremteni. 

Tájékozottság es tekintély 

tyén Józsefné bérelszámolóról 
is, tt-bizottságunk elnökéről, 
aki tizenhat éve végzett funk
ciójából most felmentését kér
te. Méltányoljuk, hogy özvegy 
asszony, két iskolás lányának 
nevelése most már több időt 
igényel tőle, így pótlásáról kell 
gondoskodnunk. A nőbizottsá· 
gi tagságra ott szeretnénk 
megfelelő lányolcat, asszonyo
kat találni, ahol a legtöbb nő 
dolgozik. Elgondolásunk sze• 
rint az egyik bizottsági tag a 
kecskeméti magasépítési sza
kaszról, a másilc a kiskunfél
egyházi múhelybizottságtól ke
rülhetne ki, s a bizottságot 
Vajda Lászlóné személyzeti 
előadó, az eddigi nófelelős ve
zethetné. A jelölőbizottság az 
október 22-i taggyűlés után lát 
munkához. Ekkor választja 
meg a tagság a szavazatszedő 
bizottságot is. A bizalmiak és 
a mühelybizottságok újjává
lasztása pedig november máso
dik felében kerül sorra terüle
tünkön. A taggyűlés küldöttér
tekezlet rendszerű, vagyis 
minden pályamesteri szakasz 
dolgozói kijelölik azokat, akik 
részt vesznek a választáson. 
Ezt a formát a területi bizott
ság hagyta jóvá. Különben 
nincs is olyan helyiségünk. 
ahol a több mint 400 főnyi 
tagság egyszerre megjelenhet
ne. 

Hogyan láttak munkához?! mozgalmi munkában szerezték 
Hol tartanak jelenleg? Milyen meg a bizalmiak. 
esélyekkel lehet számolni? Tevékenységüket nehezíti a 

- A választással járó fel- létszámhiány, a fluktuáció. A 
adatok tulajdonképpen csak szakszolgálat feladatai közben 
ew részét képezik a hosszú állandóan nőnek. A vasúti pá
távon végzett szakszervezeti lya állapotának romlását csak 
munkának - mondotta Biró a dolgozók állandó átcsopor,to
Pál. - Ha a munka folyama- sításával tudjuk megakadá
tosan megy a szakszervezeti lyozni. Mindig oda - egyik 
bizottság területén, akkor a vonalról, szakaszról a másikra 
1'álasztás nem jelent különö- -, küldjük az embereket, ahol 
•ebb gondot, megterhelést, sem éppen a legnagyobb szükség 
a tagságnak, sem a vezetőség- van munkaerőre. Ennek azon
nek. Még ilyen speciális hely- ban senki nem örül. lgy még 
:tetben sem, mint amilyenben nehezebb fegyelmet tartani, 
mi vagyunk a terület szétta- megfelelő munkakörülménye
go!tsága miatt. Az évek során ket biztosítani, a szociális igé
nálunk kialakított szervezési nyeket kielégíteni. A bizal
forma és gyakorlat igen alka!- miak emberi magatartásán, 
masnak bizonyult feladataink politikai képzettségén, tekinté
elvégzéséhez, amelyeknek csu- lyén sokminden múlik. Többek 
pán egyike a választás. Ezzel között az is, hogy a szervezett
persze, nem akarom lebecsül- ség - a mostoha körülmények 
ni a most soronkövetkező ese- ellenére - csaknem 100 száza
ményeket, sót - éppen azt lékos. A kölcsönösseg elvén hangsúlyozom: a választások 
közötti időszakokban is min
dig nagyon felelősségteljesen 
és nem knmpány.szerűen kell 
dolgoznunk, hogy nyugodtan, 
különösebb erőfeszítések és 
zökkenők nélkül kerülhessen 
sorra munkánkban ez a rend
kívül fontos esemény, a tiszt
újítás. 

A kecskeméti pályafenntar
tási főnökségnél hatéves múltja 

van már annak a gyakorlatnak, 
hogy negyedévenként - a pá
lyamesteri értekezlettel egy
időben - megbeszélést tarta
nak a bizalmiak is. 

- Igen, főnökségünk veze
tője, Feleki Pál műszaki főta
nácsos, a vasutasszakszervezet 
központi vezetőségének és el
nökségének tagja, kezdemé
nyező szerepet vállalt e gya
korlat kialakításában. Amikcr 
tájékoztatja a pályamestere
ket a negyedévi gazdasági fel
adatokról, ott vannak a meg
beszélésen a bizalmiak is, 
akiknek 90 százaléka fizikai 
munkás. Ilyenkor együtt érté
kelik az előző negyedévben el
végzett munkát, majd megha
tározzák a további tennivaló
kat. A pályamesteri értekez• 
let végeztével a, bizalmiak 
együtt maradnak, hogy a gaz• 
dasági feladatok ismeretében 
megbeszélhessük a mozgalmi 
munka részleteit is. A bizalmi 
értekezleten jelen vannak a 
szakszervezeti bizottság re-
szortosai: 6k is tájékozódnak 

- A legjobb bizalmiak közé 
tartozik Olasz János vonalgon- A kecskeméti pá!yafenntar
dozó az I-es szakaszon, azaz tási főnökség szakszervezeti 
Nagykőrösön; Görög János a bizottsága körültekintő alapos
kiskunfélegyházi IV-es szaka- sággal - a bizalmia�al _és __ az 
szon; Vörösváczki József pá- egész tag�gal egyutt�ukod
lyamunkás a gépesített mozgó 

' 
ve - készul a választásra. A 

egységnél, amelyik most a fél- munka sikerének _egyik záloga, 
egyháza-szentesi vonalon ho_!O' .. a szaks�olgalati

. vezetők, 
végzi munkáját; Darányi Ká- éluk?'!' F1;.le_ki Pál paly�fenn
roly, a VIII-as szakasz pálya- tartasi fono�ke}, seflitik ,a 
munkása; Horváth József, a szaksz!lrvezeti bt.Z�t;tsag_ teve
kecskeméti IX-es magasépít- ke71:y:egét. Nem h1�yz1k ez a 
ményi szakasz fiatal kőmúve- seg1tokészség a főnokség, va
se: Kása József, a Kecskemét !amint � csomópont pár,tszer
átrakó-Bugacpuszta közötti vez0t.;, illetv� annak csucsve
XVII-es szakasz pályamunká- zetósege részeről sem. 
sa; Katona János, aki az orgo- - Meste,- János oktatótiszt
ványi XIX-es szakaszon dolgo- te!, pártalapszervezetünk tit
:z.ik és még lehetn.e sorolni a jó kárával tizenegy éve dolgozom 
bizalmiak neveit. Újraválasz- együtt - mondja a szakszer
tásuk nem okoz gondot - vezeti bizottság titkára -, s 
mondja Biró Pál. - úgy gon- minden lényeges kérdésben 
doljuk, hogy a választásnál kikérjük egymás véleményét. 
mindössze két bizalmi fog cse- A csomópont párttitkári tisz
rélódni. tét Szabics István, a pálya

Bevált gyakorlat 

A vezetőségben milyen vál
tozások várhatók? 

- Ez a tagságon Is múlik. 
Az eddigi beszélgetések alap
ján úgy látjuk, hogy különö
sebb változás nem következik 
be. A vezetőség tagjai rende
sen, hozzáértően és lelkiisme
retesen végezték munkájukat. 
Ugyanezt mondhatjuk Sebes-

fenntartási főnökség vezető 
mérnöke tölti be, ezenkívül 
Szénási Lászlóné, a nálunk 
dolgozó vszt-ügyintéző szintén 
tagja a párt-csúcsvezetóség
nek. Velük is gyakran tanács
kozunk, s ha szükség van rá, 
közösen Intézkedünk. A köl
csönös elvi és gyakorlati se
gítségnek is része van abban, 
hogy nyugodtan nézünk a vá
lasztások elé ... 

Kovács József 

A MAV Kórház szakszerve
zeti bizottságában a két vá
lasztás között személycserékre 
került sor. A tiszteletdíjas szb
titkár helyett a politikai és az 
érdekvédelmi munka javítása 
érdekében függetlenített titká
ri és szociálpolitikai státuszt 
kaptak. A szakszervezeti bi
zottság vezetői így most az el
ső választásra készülnek. 

- Hogyan értékeli a két vá
lasztás közti időszakot, milyen 
eredményeket értek el, külö
nösen az utóbbi egy esztendő
ben? kérdeztük Klujbel 
Imrénét, a szakszervezeti bi
zottság titkárát, 

Jayult az együttműködés 

- Kórházunk helyzete nem 
azonos más szolgálati helyek, 
üzemek életével - mondotta. 

Sajátosságaink azonban 
csak módszereinket módosít
ják. A nevelés az érdekvéde
lem tartalmi igényeit nálunk 
is a törvények az előző kong
resszus határozatai és a veze
tőszervek állásfoglalásai hatá
rozzák meg. A szakszervezeti 
bizottság, az osztálybizottságok 
és a bizalmiak munkája épp 
oly bonyolult, mint bármely 
fordaszolgálatos tagolt munka
helyen. Mégis nálunk sok te
kintetben elmaradottabb a 
szakszervezeti nevelő munka, 
sőt az érdekvédelem is. A 
szakszervezeti tisztségviselők 
önálló tevékenysége gyakran 
bizonytalan, hatékonysága pe· 
dig lényegesen gyengébb, mint 
számos jól dolgozó üzemben, 
szolgálati helyen. Azért ha túl 
sokat nem is, de néhány figye
lemre érdemes változást elin
dítottunk a MAV Kórház éle
tében. 

Régebbi mulasztást pótol
tunk azzal, hogy a szakszerve
zeti bizottság és az osztálybi
zottságok hatáskörét tisztáz• 
tuk. A kórház Igazgatóságával 
javult az együttműködés. 
Megváltozott a szakszervezeti 
tisztségviselők, főként a bizal
miak hányatottsága, javult ér
dekvédelmük, határozottabbá 
vált törvényes védettségük. 
Megszűnt a bizalmiak, osztály
bizottsági tagok előzetes hoz
zájárulás nélküli helyezgetése, 
ami korábban rendszer volt. 
Előfordul még, hogy lebecsülik 
a szakszervezeti bizottság, az 
osztálybizottságok munkáját. 
Vannak, akik legyintenek, ha 
a szakszervezetről van szó. A 
bizalmiak formális tagdíjszedö 
munkáját nem tudtuk még tel
jesen átalakítani megfelelő 
tartami, érdekvédelmi, a szo
cialista gondolkodást formáló 
mindennapi ,tevékenységgé. 

Kezdeti eredmenyek 

A szociális helyzet javítását 
illetően is vannak kezdeti 
eredményeik. A salakozók 
több éves jogos panasza alap
ján ba.kancsellátásban része
süitek. A gépház fűtőt részére 

és tájékoztatnak. Információs 
rendszerüknek ez az egyik 
alapja. Ezek után a dolgozók 
bármilyen természetű kérdés
sel fordulhatnak a bizalmiak
hoz, pontos, megbízható vá
laszt kapnak tőlük, s szükség 
esetén a megfelelő intézkedé
sek sem maradnak el 

lrlinyelvel{a választott testületek létszlimlira 

lgy nem véletlen, hogy a bi
zalmiaknak nagy a tekinté
lyük. A pályamesteri szaka
szokon megtartott termelési 
tanácskozásokat például a bi
-zalrni nyitja meg és vezeti le. 

A mozgalom: j6 iskola 

- Túlzás fl.élkiil mondha• 
tom, hogy mind a gazdasági, 
mind a mozgalmi munka jó 
va/111 kevésbé jó elvégzése el
sősorban a bizalmiakon múlik. 
- magyarázza. - Felelősség
érzetükre, politikai érettségük
re jellemző, hogy időközönként 
nyilvánosan beszámolnak vég
zett munkájukról a tagság 
előtt. Ez egyébként az utóbbi 
évek egyik kiemelkedő ered
ménye nálunk, amit nem is 
volt könnyű meghonosítani. 
Gondoljuk csak végig: milyen 
érzés egy „szónoklathoz" nem 
szokott pályamunkásnak, vo
nalgondozónak, pályaórnek ki
állni a „plénum" elé, s számot 
adni; beszélni, agitálni, bírál· 
ni vagy éppen önkritikát gya
korolni, ahogy szükséges. Zzt 
a képe%éget a szakszervezeti, 

Az 1970/71. évi alap-, közép
és felsőszintű választásokra a 
vezetőszervek létszámát a köz
ponti vezetőség az alábbiak 
szerint állapította meg: 

Műhely-, osztály-, munka
helyi bizottság: 3-7 fő. 

Szakszervezeti bizottság: 
3-15 fő: 

üzemi-, vállalati-, Intézmé
nyi szakszervezeti tanács: 25-
81 fő, - azok szakszervezeti 
bizottságai: 3-15 fő 

Társadalombiztosítási 
nács: 5-7 fő 

ta-

Területi bizottság: 5-15 fő 
Központi vezetőség 45-

109 fő 
Elnökség: 13-21 fő 
Számvizsgáló bizottságok: 

3-11 fő 
A szakszervezeti bizottságot 

választó küldöttértekezlet kül
dötteinek számát az alábbiak 
figyelembevételével határozta 
meg a központi vezetőség: 

V ezetóségválasztó küldött-
értekezletet kell tartani azo
kon a szolgálati helyeken, ahol 
a szervezett dolgozók létszáma 
meghaladja a 600 :őt. Azokon 
a 600 főn aluli szolgálati he
lyeken, . hol a vezetőségválasz
tó taggyűlés megtartása aka-

dályozva van, a szakszervezeti 
bizottság a területi bizottságtól 
kérheti küldöttértekezlet meg
tartását. 

A kfildöttek száma: 

1000 szervezett dolgozóig 
minden 8 fő után 1 küldött 

1000-1800 szervezett dolgo
zóig minden 10 fő után 1 kül
dött. 

1800-on felül szervezett dol
gozóig minden 15 fő után 1 
küldött. 

Üzemi, vállalati, intézményi 
szakszervezeti tanácsot válasz
tó küldöttértekezletre a sza
vazati Joggal rendelkező kül
döttek létszáma legalább há
romszorosa legyen a megvá
lasztásra kerülő összes tiszt
ségviselő számának. 

A terilletl küldöttértekezletek 
küldötteinek száma: 

Budapest 
Debrecen 
Misknli;: 
Pécs 
Szombathely 
Szeged 

150 küldött 
120 küldött 

120 küldött 
110 küldött 
110 küldött 
100 küldött 

A területi küldöttértckezle
teken az alábbi számok alap• 
ján választják meg a Vasuta
sok Szakszervezete VUI. 

kongresszusára a küldötteket: 
Budapest 
Miskolc 
Debrecen 
Szeged 
Pécs 
Szombathely 
Utasellátó 
Vasúti Főosztály 
GYSEV 
MAV Kórház 

75 küldött 
30 küldött 
30 küldött 
20 küldött 
22 küldött 
20 küldött 
8 küldött 
6 küldött 
4 küldött 
3 küldött 

Beruházási Intéző Blzottsá
golc 2 küldött, összesen 220 
küldött. 

Az SZMT-ok Irányszámai 
alapján a területi küldöttérte
kezlet megválasztja az SZMT 
választására a küldötteket. 

A küldöttek választása so
rán gondot kell fordítani arra, 
is, hogy az összetétel megfele
lően tükrözze az adott terület 
dolgozóinak összetételét. 

Nem kell a választással egy 
időben lebonyolítani a követ
kező szervek újjá választását: 

- a társadalmi bíróságokat, 
- a szakszer"'�zetek társadal-
mi ellenőreit, 
- a kultúrális intézmények 
vezetőségeit. 

veszélyesség! pótlékot vezet
tek be. Közel 200 - laborató
ri umi, fogtechnikai, az inten
zív terápiás osztály stb. -
dolgozója részére megvalósult 
a rövidített 7 órás munkaidő. 
Az étkezde! dolgozók munká
ja könnyítésére három fázisú 
mosogatót szereltek be. A ko
rábbinál többet foglalkoztak a 
betegellátás színvonalával, a 
gyógyítás alatt álló betegek 
szociális helyzetének javításá
val, gondjaik orvoslásával. 
Foglalkoztak jogos egészség
ügyi, etikai kérdésekkel 

- Hol tartanak a választá
sokra való fellcészülésben? 

- A választások lebonyolí
tására intézkedési tervet dol
goztunk ki. Január 1Z-én lesz 
a szakszervezeti bizottságot 
választó küldöttérteke.:let. 
Előtte 85 bizalmit, 5 osztálybi
zottságban közel 40 vezetőségi 
tagot több mint 100 küldöttet 
kell megválasztani. Az osz
tálybizottságokkal hozzákezd
tür,k a bizalmi választások 
előkészítéséhez, a választási 
munka felelőseinek kijelölésé
hez, a választási célkitűzések 
széles körben való ismertetésé
hez. 

Szakszervezeti bizottságunk 
határozata szerint október 1-ig 
minden osztálybizottsági tag, a 
szakszervezeti bizottság mun
kabizottságai, tehát az szb-tag
jai kétéves munkájukról, tevé
kenységükről írásbeli összege
zést készítettek. Ez lesz az 
alapja a szalcszervezeti bízott-

ság és az osztálybizottságok 
beszámolóinak. 

A jelölő bizottság tagjait ok-. 
tóber 10-íg mindenütt megvá• 
lasztottuk, hogy legyen kell6 
idejük a tagság közötti véle-. 
ménycserére, álláspontjuk ö� 
szegezésére. A korábban meg-. 
kezdett politikai nevelő mun
kát és érdekvédelmi tevéken11-
séget fokozzuk. Aktívan részt 
veszünk az MSZMP X. koni;
resszusa irányelveinek ismer, 
tetésében, majd a kongresSZWI 
határozatainak feldolgozásá� 
ban. 

Legégetőbb a lakáshiány 

- Milyen szociális kérdéselli 
foglalkoztatják most a szak� 
szervezeti bizottság vezetőit? 

- Sok panasz volt és va11 
ma is az étkeztetés minőségé
re és a higéniára egyaránt. A 
szakszervezeti bizottság önki
szolgáló étkeztetés bevezetését 
javasolta. Ezzel a kórház ille
tékes vezetői egyetértettek. A 
közösen megállapított határidő 
azonban eltolódik. Másik nagy 
gond a munkaerőhiány. A nő
vérek szociális helyzete Is sok 
kívánni valót hagy maga után. 
Legégetőbb a lakáshiány. A 

nővérszállás építését régen· el
határozták, de még nem épül. 

Az asszonyok vezette szak• 
szervezeti bizottság, mint a be
szélgetésből is kitűnik, ered
ményesen tevékenykedik • 
MA V Kórházban. 

Kovács János 

I/Jiittműködési megállapodás 
Szakszervezetünk és a szlo- goznak a forgalom hatéko

vák vasutas-szakszervezet kö- nyabb lebonyolitása érdekében 
zött korábban létrejött meg- szorgalmazzák a korszerű 
állapodás értelmében október technológia bevezetését és a 
l-én Budapesten megbeszélés- közös célok megvalósítása ér
re került sor. Magyar részről dekében rendszeres felvilágo-
Szabó Antal főtitkár, Berta sító munkát fejtenek ki a dol
István, a munkavédelmi fel- gozók között; 
ügyelóség vezetője és Kajcsa - a baleseti helyzet kedve
József, a közgazdasági osz- zótlen alakulása miatt kölcsö
tály vezetője, szlovák részről nösen és folyamatosan tájé
pedig Julius Ktrchner titkár koztatják egymást a tett ln• 
és Karol Tankovics munkavé- tézkedésekről, illetve azok 
delmi felügyelő vett részt a eredményéről; 
megbeszélésen. A két küldött- - a jövő évben sorrakenl· 
ség megállapította, hogy az ló, kapcsolódó vonalvillamosí
együttműködés továbbfejlesz- tás előkészületeivel egyidőben 
tése mindkét smld<lzervezet ér- az új technika megismerése 
deke. Ezért a jövőben rend- és a balesetek megelőzése ér
szeresen tartanak megbeszélé- dekében a szakszervezeti szer• 
seket, az eddigieknél gyakrab- Vek nagyobb gondot fordita
ban szerveznek közös akció- nak a dolgozók felkészítésére. 
kat, hogy még hatékonyabban Ezekre a tennivalókra a gaz
elósegíthessék a csehszlovák dasági vezetők figyelmét Is 
és magyar vasutasok munká- felhívják. Sturovo közös ha
ját. tárállomáson ezt a munkát 

Az értekezleten a tárgyaló- folyamatosan és közösen vég
feleket kölcsönösen érdeklő zik. 
kérdések megvitatása után a Az együttműködési megál-következókben állapodtak lapodás végrehajtásáról a két meg: szakszervezet folyamatosan tá-- azokon a határállomi\so-

1 
jékoztatja egymást és egy év kon, ahol a csehszlovák és a múlva értékeli az akciók ered� magyar vasutasok együtt dol- ményét. 

PRESSZOKAVE, KAKAO, HIDEG UDITO ITALOK, 

BUFéARUK, CIGARETTA, LEVELEZOLAP, BELVEG. 

Az utasok gyors kiszolgálását biztosítják 
a �ályaudvari automaták. 
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Ferencvárosi változások· A vonatszámok mögött emberek vannak 
Epül az új, kőrzeti villamosvontatási telep Hosszíí távollét - alacsony teliesítmények 

Félnapokat állnak a szerelvények 
Aki nem mindennapos ven

dég a ferencvárosi vontatási 
főnökségnél, az ugyancsak el
csodálkozik azon a változáson, 
ami a delta vágányok áltai kö-

' rülzárt területen az eln1 úl t 
időben végbement. A régi fú
tőház elhasznált, kiöregedett 
épületeit, történelmi viharokat 
élt csarnokait lebontották. Új 
arcot, modernebb, szebb külsőt 
ölt majd a hajdani ferencvá
rosi fűtőház. 150 millió forin
tos költséggel körzeti villamos 
vontatási telep készül, amely
nek befejezési határideje 1973. 
december 31. 

A jelenleg folyó rekonstruk
ciós munkálatokról, gondokról 
és nehézségekről beszélgettünk 
Völgyesi Györggyel, a vontatá
si főnökség vezetőjével, Ku
rucz Sándorral, a szakszerve
zeti bizottság titkárával, Né
meth Istvánnal, a MA V Ma
gasépítési Főnökség építésve
zetőjével és Medgyes István
Ttal, az építkezés főmunkave
zetőjéveL 

Három fázisban 

az I. emelet átadásának ha-
1 

a „tüzes mozdonyoknak" csak 
tárideje 1970. június 30. volt, a széllel bélelt hatalmas sátor 
de az említett objektív körül- marad. Már most kérjük dol
mények gátolták a munkát. gozóink megértését, türelmét, 
Nem beszélve az örökös mun- mert tudjuk, hogy nehéz lesz 
kaerőhlányról. Csak ebben az a tél, de ml is kényszerhelyzet
évben 30 dolgozó hagyott itt ben vagyunk. Meleg ruháról, 
bennünket. védőitalról, s melegedóről gon

Nehéz tél előtt 

A ferencvárosi vontatási fő
nökség vezetőinek azonban 
nemcsak az irodaépület miatt 
fáj a fejük, hanem a közelgő 
tél miatt is, hiszen a futójaví
tásokat a legnagyobb jóindulat 
mellett is csak a szabad ég 
alatt végezhetik el. S hogy mit 
jelent télen szabadban dolgoz
ni, azt csak az tudja igazán, 
aki egyszer már megpróbálta. 

- Mivel nincs elég fedett 
helyünk, tehetetlenek vagyunk 
- szólal meg ismét Kurucz 
Sándor. - A régi szerelőcsar
nokot sürgősen le kellett bon
tani. A Diesel-csarnokba gő
zössel túzrendészeti okok miatt 
nem mehetünk be. fgy ott és a 

doskodunk. Reméljük azonban, 
hogy a következő tél már tető 
alatt találja az új gőzmoz
donyjavítót, mert Ferencváros 
a villamos- és Diesel-mozdo
nyok mellé gőzmozdonyokat is 
kapott, s azok javításáról, kar
bantartásáról is gondoskod
niuk kell. 

Mindenki tudja, hogy egy 
ilyen nagyszabású rekonstruk
ció sok gonddal, kellemetlen
séggel jár. Azt is tudják, hogy 
az anyagellátás akadozik és a 
munkaerő helyzettel sincs 
minden rendben. Az építkezés 
szervezői, beruházói és kivi
telezői azonban tervszerűbb 
munkával, bölcsebb előrelátás. 
sal, a sok gond tói és bosszú
ságtól megkímélhették volna a 
ferencvárosi vontatási főnök
ség vezetőit és dolgozóit. 

Napjainkban 450-460 vo
natkísérő tartozik Debrecen 
állomáshoz, az ottani I-es szá
mú műhelybizottsághoz. Mun
kájukról, gondjaikról beszél
gettünk legutóbb Bzdyk Lajos 
fővizsgálóval, a múhelybizott
ság titkárával és Deme Ist
vánnal, a vonatkísérők ve
zénylőtisztjével. 

Különös rekord 

1 
kerékpár süllyesztő vágányán 
is csak hideg mozdonyokat ja-

- Az építkezésnek, a vele víthatunk. A futójavításoknak Szerényi József 

- A legnagyobb gondunk, 
hogy csökkentsük vonatkísérő
ink igénybevételét, amit a ma
gas távolléti és szolgálati óra
szám jelent. A nyári hónapok
ban, amikor az egész ország
ból áradt a sok építőanyag 
Szabolcs megye árvízsújtotta 
területeire - mondta a titkár, 
- megértettük, hogy nekünk 
l6 többet kell vállalnunk. Nem 
is panaszkodtunk amiatt, hogy 
augusztusban 25 dolgozónk 
t1íllépte a 300 órás távolléti 
időt. Sőt egyikünk, Balogh 
Sándor különös „rekordot" 
ért el 365 órai távollétével. 
Most azonban már túlvagyunk 
a dolgok nehezén, s azt vár-

4á!'ó apróbb kellemetlenségek- --------------------------------------
kel együtt, őszintén örülünk 
- kezdte a beszélgetést a von
tatási főnöitség vézetője. -
Hiszen ez azt jelenti, hogy 
mindannyian, akik itt vagyunk 
kultúrált, magas technikai 
színvonalon álló munkakörül
mények közé kerülünk. Az 
építkezés három fázisban tör-
ténik. Az első fázisbiµi egy 
ideiglenes gőzmozdonyszin ké
szült, még a hatvanas évek 
elején, ahol jelenleg dieselek 
javítása folyik. A második és 
harmadik fázis építkezése 
most történik. A második 
ütemben elkészült a négyeme
letes i1'odaház, amelyben 200 
személyes ebédlő és melegítő 
konyha, fekete fehér öltöző, a 
második és harmadik emele
ten irodák, a negyedik emele
ten pedig ok,tatótermek talál
hatók. 

Az épület elké3Z'iilt 

Nehéz ny.ár után., nehezebb 
tél előtt 

Látogatás a Déli pályaudvaron 
het és nem Is szabad valakit 
vagy valakiket kiemelni. 

Emberfeletti munkát 
YéQeztek 

Két kocsimo.só gép kétheten
ként mossa le a vonatokat, a 
,,szines" vonatokat hetenként. 
Hiába, kevés a takarító sze
mélyzet: fele sincs már a- 15 

évvel ezelőtti létszámnak • •• 

'Gond a vonatok fűtése 

- Milyen téli feladatok áll
nak az állomás előtt, s mi
lyen előfeltételeket kell biz
tosítani a zavartalan forga
lc,mhoz? 

nánk, hogy a kol1ektív szerző
désben előírtaknak megfele
lően könnyítsék a megterhelé
sünket. 

Döcögő irányvonatul< 

Tulajdonképpen mire pa
naszkodnak a debreceni vonat
kísérők és reális-e az igényük? 
Bonyolult kérdés ez, hiszen, 
aki töl>bet dolgozik, többet is 
keres. Vagy talán mégsem? 

Nem bizony! Mert ha kö
zelebbről megnézzük, mivel 
töltik idejüket a debreceni vo
natkísérők, kiderül, hogy a 
sok-sok eltöltött órában mind 
„vékonyabban" jelentkezik a 
produktív munkaóra. Azelőtt 
4-5 óra alatt megtették az 
irány- és közvetlen vonatok
kal a Debrecen-Budapest 
utat, mostanában sűrűn elő
fordul, hogy 30 óra kell ehhez. 
Manapság csak döcögnek a 
szaladás helyett a közvetlen 
és irányvonatok. Kitúnjk ez 
abból is, hogy km/óra telje
sítményük a bázisban 26,84 
volt, az idei terv 25,17, a tel
jesítés eddig azonban csak 
20,5 kilométer óránként. lgy 
nehéz kiaknázni a Diesel-von
tatá.sban rejlő hata.lmas erőt, 
s az üzemi költségeket csak 
növeli a vonatkísérők túlóráz
tatása. Az év eleji hónapok
ban 10-11 ezer túlórát telje
sítettek, most pedig havi !4-
15 ezer túlórára kényszerül
nek a debreceni vonatkísérők. 

- A mí munkánkat legin
kább az nehezíti - mondotta 
Deme István -, hogy elvá,-ják 
tőlünk a pestiek és a szolnoki
ak kisegítését is. A debreceni 
mozdonyvezeto"'k.et Szolnokon 
leváltják a helybeliek, a mi 
vonatvezetőnk azonban kény
telen tovább utami. Ugyan
ekkor a szolnoki vonatkísérők 
hozzák Debrecenbe a külön
böző vonatokat. 

A hosszabb utak a produk
tív órateljesítmények szem-

pontjából nem jönnének rosz� 
szul a debrecenieknek. De hol 
vannak a produktív órák? A 
legtöbb szerelvény csak félna
pos ácsorgással - jól kitűnik 
ez a vonatok menetokmányai• 
ból - közeledhet Bp. Ferenc
város felé. A problémák, me
lyek a növekvő igénybevétel; 
s a csökkenő produktív telje-
sítmények ellentmondásából 
adódnak, erősen kiha,tnak az 
emberekre. Gondolnak-e erTe 
a vonatok mozgásának i1'ányí• 
tói? Eszükbe jut-e, hogy a vo• 
natszámok mögött emberek is 
vannak? - A növekvő lét• 
számhiány mellett jobban kel• 
lene takarékc,skodni a dolgo
zók munkaidejével. A ford� 
jobb szervezése mellett ezt el
sősorban a menetrendszerűség 
javítása biztosíthatja. 

Kevés a kalauzkocsi 
- A nem megfelelő mun

kakörülmények miatt is gyak� 
ran panaszkodnak munkatár• 
saink - jegyezte meg Bzdyk: 
Lajos. - A kalauzkocsik csak
nem teljesen hiányoznak. Hiá.; 
ba írja elő most már a for• 
ga1mi utasítás is, hogy kezel� 
tola,tó vonatokhoz kalauzko
csit kell biztosítani. Rendsze
rint csak „Lacikocsit" kapunk; 
amely már az őszi időben sem 
alkalmas a vonatvezetói mun
kához. Panaszunk nyomán 
most ígéretet kaptunk arra; 
hogy a fővizsgára váró kis 
személykocsikat átmenetileg 
futóképessé teszik, hogy a k.a� 
lauzkocsikat pótoljuk velük. 

A közeledő tél miatt fontos; 
hogy a helyi vonatok forduló 
állomásain, ahol laktanya nem 
áll rendelkezésre, jól fűthető 
melegedőket biztosítsanak 5 
vonatkísérőknek, akik a deb
receni térségiben Is mind tö� 
bet vállalnak magukra a for.; 
galmi, kocsir�dezői felada.; 
tokból is. 

Ugyan, de beköltözni mégsem 
költözhetünk, mert hiányoznak 
a külső ablakok, i ha esik az 
eső, a szobákba befolyik a víz 
- kapcsolódik a beszélgetésbe 
Kurucz Sándor. - Azonkívül 
az ablakok mellett ujjnyi ré
sek vannak, s így nemcsak az 
eső, hanem a szél is átjárja a 
szobát. Ezt csak a külső bur
kolat takarja el. A konyhából 
hiányzik a melegítő kályha, 
hogy csak a leglényegesebbe
ket, a jelenleg fennálló hiá
nyosságokat említsem. Ilyen 
körülmények között érthető, 
ha az irodaházat nem vesszük 
birtokba. 

Milyen Is volt a nyári 
csúcsforgalom ez évben a 
Déli pályaudvaron? Aligha 
lehetne az erős, sőt megfeszí
tett munkáról pregnánsabb 
képet adni, mint egyeUen 
nap „beteglistájával". Augusz
tus 8-ra sokáig emlékeznek 
majd az állomás dolgozói, 
mert e napon Rakk Kálmán 
50 esztendős állomásfőnök a 
reggeli órákban olyan rosz
szul lett, hogy kórházba kel
lett mennie. A mentők szál
lították el Poszmik János 
lámpakezelőt, akit azóta 
trombózissal gyógyítanak. Az 
információban, ahol az egyik 
dolgozó beteg volt, s a másik 
külföldön tartózkodott, az 
egyedül maradt Cédulás Anna 
is rosszullét miatt volt kény
telen abbahagyni a munkát. 
E napon ezért csengett hiába 
a telefon a Déli információs 
irodáján. 

Csak villanásokban mondja 
el, hogy a pénztárosok mel
lett p. vonatkísérők is ember
feletti munkát v.égeztek, de 
mégis volt erejük @cl'ra is, 
hogy - miként most 18 
Ferencváros pályaudvart ill 
kisegítsék. A2 állomásfőnök
ség és a szakszervezeti bi
zottság jó összmunkájára vall, 
hogy ilyen nehézségek elle
nére most már letöltötte sza
badságát a Déli pályaudvar 
dolgozóinak 80 százaléka. Ta
valy ilyenkor ugyanilyen szá
zalékban vártak még a meg
érdemelt pihenőre: 

- Gondot jelent a 1101U1tok 
fűtése - hangzott a válasz. 
- Pillanatnyilag 100 kocsira 
hiányzik a tömlő, de a ceg
lédi vontatási főnökség ígéri: 
hama,-osan segít rajtunk. Az 
is problémát jelent, hogy a 
tároló vágányokhoz nincs elő
fűtési lehetőség, hiszen a vo
natgépeknek gyoI"San kell for
dulniok. A vételezéshez is !dó 
kell, nincs lehetőségük e fel
adatok teljesítésére is. Emel
lett az M40-es Diesel-mozdo
nyok közül csak két motor 
rendelkezik jó fűtési kazán
naL 

Me.ddig mehet ez így?_ 

Joggal kifogasolják 

;_ S mit szólnak ehhez az 
tipítők? - tettük fel a kérdést. 

- A vontatási főnökség ve
zetői joggal kifogásolják eze
ket a hiányosságokat - szólal 
meg Németh István építésve
zető -, mert ezek valóban 
llát,-áltatják a beköltözést, de 
nem tehetünk róla. A külső 
ablakokhoz nem kapunk négy 
milliméteres síküveget. Anyag
beszerzőink már több mint két 
hónap óta ezután járnak, de 
ezideig eredménytelenül. 

- Mi amikor javasoltuk a 
tervezőknek, hogy a 4 milli
méteres helyett használjunk 3 
milliméteres üveget, amivel 
rendelkezünk, a tervező nem 
engedélyezte - vette át a szót 
Medgyes István főmunkaveze
tő. - fgy a 3 milliméteres 
üvegeket más munkahelyen 
használtuk feL Most, amikor 
látják, hogy a 4 milliméteres 
üveg hiánycikk, engedélyeznék 
a hármast is, de már az sincs. 

- S az ablakok melletti rés? 
- Az az ablaktokok össze-

száradása miatt van, s a nyílá
sokat a külső burkolat klinge
rit tégla szépen eltakarja 
majd. A külső burkolat felra
kása most folyik, s ha elég 
lesz az anyag -, mert klinge
rit téglából sincs elegendő -, 
akkor a rossz idő beállta előtt 
ezt a munkát befejezzük. A2 
ételmelegítő kályháról pedig 
nem nekünk, hanem a beruhá
zónak, a budapesti igazgató

i lágnak kell gondoskodni. 
- Az épület teljes átadásá

Mk határidejé1'e, 1970. decem
bet- 31-re minden rendben 
lesz - ígéri az építésvezető. -
Bár az igaz, hogy a földszint és 

Vége a csúcsforgalomnak 
Azóta a betegek már sokat 

javultak; Rakk Kálmán is el· 
foglalta helyét az állomásfő
nöki irodában, de azért en
nek az előző éveknél Is na
gyobb csúcsforgalomnak e 
kellemetlen emlftkei továbbél
nek. 

- A vasutat szeretni kell! 
- fgy foglalta össze vélemé-
nyét a nehézségekről az 50 
év felé járó Szabó Imre, a 
szakszervezeti bizottság tit

kára, feladási pénztáros, aki 
szakszervezeti funkcióját csak 
akkor végezheti, ha szabad
napos. - Szivesen végzem 
feladataimat, hiszen itt lakom 
nem messze, az Alkotás ut· 
cában igy nagyon kevés fdőt 
vagyok távol az állomás 
ügyes-bajos dolgaitól. 

Elmondja, hogy különösen 
a szabad szombatok előtti 
pénteki napokon volt óriási a 
forgalom, s ez főként a kis
számú pénztárosgárdát vette 
nagyon igénybe. Nehezítették 
a helyzetet a helyjegyes vona
tok, mert eléggé gyakoriak 
voltak a kettős jegyeladások. 
Nem csoda ez, hiszen nem
csak a Déli, hanem az IBUSZ 
és az induló állomások Is 
kiadtak ilyen jegyeket. 

Amikor e beszélgetés folyt, 
Szabó Imre tovább végezte 
munkáját. Nincs megállás, a 
forgalmat le kell bonyolítani. 

- Nézze mutatott a 
naptárra - most már októ
ber elején járunk, vége a 
csúcsforgalomnak. Mégis alig
i1a jutok előbb ebéd1.ez, mint 
este 19 óra körül. De ilyen 
lelkiismeretesen végzi nálunk 
mindenki a munkát, nem le-

- Ezt csak úgy tudtuk 
megoldani -. teszi hozzá -, 
hogy az úgynevezett „csúszó
brigádot" beolvasztottuk a 
rendes brigádba. Nem tartjuk 
kedvezőnek a kollekitfv szer
ződésnek azt a pontját, amely 
a 16 órás szolgálatot is en
gedélyezi, mégis élnünk kel
lett ezzel a lehetőséggel, 

A szakszervezeti bizottság 
egy� feladatairól szólva el
mondta, hogy új volt a mun
kában az, hogy a budapesti 
igazgatóság a segélyek szét
osztását a hatáskörükbe utal
ta: ,,Csak rendkívüli esetek
ben, de általános megelége
désre osztottuk szét a ne
gyedéves 6000 forintos segél11-
összeget." 

Az oktatásra még így Is 
maradt Idő: Szabó Sándor 
oktatótiszt vezetésével jó 
ütemben folyt a szakvonali 
oktatás, s a Társadalmunk 
időszerű kérdései tanfolyam 
vezetéséhez Győri Márton sze
mélyzeti csoportvezető és 
Síkhegyt Ferenc számviteli 
vezető hasznos segítséget 
adott. 

- Hetven pár vonattal 
folyt idén a nyári csúcsfor
galom foglalta össze a 
munka beszédes „statisztiká
ját" Borlai Jenő, állomásfő
nök-helyettes. - Ha számba
vesszük, hogy a metróépítés 
problémájával Is „együtt 
élünk", hiszen az első két vá
gányt megrövidítették, elkép
zelhető, hogy nem volt köny
nyú dolgunk. Igyekeztünk ru
galmasan átdolgozni a tech
nológiát, s ez sikerült. Nehéz 
lesz a helyzetünk télen is, 
mert hamarosan a többi vá
gánypár rövidítése is bekö
vetkezik. 

Szó esett az utazás kultú
ráltságáról. Ez sem könnyű 
probléma, hiszen a vonatok 
mosására kevés idő maradt. 

M...¾P,s bíznak abban, hogy 
- miként az előző években 
- most sem lesz fennakadás. 
Javult ugyanis a TÜKER-nél 
a rakodás üteme, ha még 
vannak is késések. De a mű
szaki konferencia, amely ha
marosan meghatározza a 
teendőket, bizonyára „előké
szíti" a telet, s mert a terv 
teljesítése már bizonyosnak 
látszik, aligha veszélyezteti 
itt bármi is a .,Kiváló Vasúti 
Csomópont" rangját •.• 

Maros Lá6zl.6 

Az eeeménykönyvelkben gyak
ran olvashatók olyan jelenté
sek, amelyek az utazószemély
zet felelőtlen vezénylését, fe
lesleges utaztatását rögzítik. 
Nem tudom, hogy azok a veze
tök, akik sokat tehetnének a 
már-már tarthatatlain állapo
t.ok megszüntetéséért, isme

rik-e ezeket a jelentéseket? 
Ha igen, vajon elgondolkoz
tak-e aron, hogy Il)i váiltia ki 
az utazószemélyzet tagjaiból a 
néha elkeseredett, máskor ke
ményen bíráló bejegyzéseket? 
Mert érdemes ezen elgondol
kodni, s a tények ismeretében 
sürgősen intézkedni. 

A napokban a hatvani vo
natkísérők eseménykönyvi be
jegyzéseit tanulmányozva ve
tődtek fel bennem a fenti gon
dolatok. Példáim nem a leg
frissebbek, de mindenképpen 
tanulságosak. Balogh László 
hatvani vonatvezető két társá
val, 1970. augusztus 15-én, a 
2028-as számú személyvonat
tail, a 2099-es számú tolatós te
hervonatért, önköltségben 

Elkesz"ült a felüljáió 

Balatonfüred álloruás rekonstmkc!ója során nemrég készült el 
a képen látható közuta1 átívelő vasúü felüljáró. 

(MTI fo&o, Kovács Sándor felvé&ele) 

Szolnokra ll'baztak. Este 21,13 
órakor érkeztek és még más
nap délelőtt sem kaptak vo� 
natot. Amiko1' érdeklődte� 
Szolnokon közölték velük,. 
hogy jósolni nem tudnak, 
egyébként is sok a dolguk. Er„ 
re a három vasutas fogta ma• 
gát és a 11,20 órakor induló 
vonattal visszautazott - ter� 
mészetesen, ismét önköltség-: 
ben ! - Hatvanba. Otthonuk� 
tó! 17 óra 50 percet voltak tá.; 
vol és önhibájukon kívül sem
miféle hasznos munkát seJD 
végeztek. 

Egy héttel később, augus2Jtus 
22-én egy másik hatvani sze
mélyzettel ismétlődött meg 
szinte ugyanaz az eset. Nagy 
Károly vonatvezető harmad
magával a 2026-os számú vo
nattal 15,25 órakor Szollllokra 
indult a 2099-es számú vona
tért. 17,08 órakor megé,-keztelc 
és másnap reggel 7 órakor még 
gépre viirtak. Mivel kilátásta
lan vol-t a helyzet, a Szolnok
ról 7,11 órakor induló vonat
tal, önköltségben visszautaz
tak Hatvanba. Ök is 17 órát 
töltöttek távol. 

Szinte érthetetlen, hogy 
napjainkban, amikor az irá
nyító szervek a leg,korszerúbb 
telefon és távíró eszközökkel 
rendelkeznek, hogyan fordul
hat elő ilyen nagyfokú szerve
zetlenség? Maguk a vonatkí
sérők sem értik, hogy miért; 
szednek le, néha még a vona
lon is, jegyvizsgálókat a sze
mélyvonatokról tehervonatok,. 
ra, amikor azoknak a teher
vonatos vonatkísérőknek S'em 
biztosítanak munkát, akik 
rendelkezésre állnak. 

A vasút éppen ezekben a 
munkakörökben küzd a legna
gyobb munkaerőhiánnyal. 
Ilyen helyzetben nagyfokú fe
lelőtlenségre vall a forgalml 
,.tazószemélyzettel való gaz
dálkodás, az emberek rezsiben 
történő utaztatása és tétlen
ségre kárhoztatása. Meddisl 
mehet ez fgy? 

Szfies Ferenc 
Hatvan 



iIAGYAR VASUTAS 

20 éves a ttírsadalombiztosítás szakszervezeti irányítása 

Bán,yatársládák, 
önsegélyező egyletek 

AZ ALLAl\ll TARSADA
LOl\lBIZTOSIT.As igazgatását 
és ügyviteli feladatát 1950. 
október l-től a szaikszervez.e
tekbe tömörült dolgorok lát
áák el, a SZOT irányításával. 

A társadalombiztosítás szak
gzervezeU Irányítás alá voná
sának 20. évfordulója jó alka
lom ru,ra, hogy visszatekint
&ünk, egyrészt a magyar tár
sadalombiztosítás kialakulá
sáéN: folytatobt munJ,ásmoz
galml és szakszervezeti harc 
történelmén, a bányatársládák 
me�lah7llásától napjainkig, 
másrész.t felvázoljuk a továb
bi fejlődés irányát és lehetősé
ceit. 

A társadalombiztosítás ltez-
4etét jelerutő bányatáruádák, 
ön.segélyező egyesületek, te
metkezési pénztárak lceletke
zéséről és működéséTől kevés 
frásbeli emlékünk maradt. A 
dokumentumok felltutatása és 
marxista szemléletű feldolgo
zása csak az utóbbi évekiben 
�ezdődött meg. 

A kutatások eddigi eredmé
lhyei szerint a társadalombiz
tosítás kezdeti nyomaival már 
a feudális társadalmi rend ke
retei kÖ'ZlÖbt találkozunk. Ez 
azzal magyarázható, hogy a 
XV. század végén és a XVI. 
század elején már hazánkban 
Is megkezdődik a kapitalista 
jellegű ipar kialakulása és ez
zel egyidejűleg kezdődik a 
bérmunkások kizsákmányolá-
sa, 

Ebben az időben már a bá
tiyavárosdk magántulajdonban 
levő bányáiban több száz bér
munkás dolg07lik, akik - ko-
rabeli írásos feljegyzé-
sek: tanúsága szer.int 

nervezkedén kezde-
ményeztek a bánya.tulajdo
nosok bércsökken.tései ellen. A 
bérharc-mozgalmat kezdemé
nyeoo bányamun:kásokat 
száműzték. A munkanélküli
�é válás réme, a kiz.sákmányo
lás fokozódásával együtt járó 
Mrcsökkenlté5ek veszélyeztet-

A társadalombiztosítás kez
deti időszakának jellemzésé
hez hozzátartozik egy más ta
l3jon kialakult segélyezési for
ma is. Ez a segélyegyesü.let 
voit. 

A segélyegyletek megalaku
lásának is hasonló okai voltak, 
mint a bányatársládák meg• 
megalakításának. A francia 
forradalom után Európa-szer
te megindult rohamos ipari 
fejlődéssel szemben Magyar
országon az osztrák császári 
kormány fékeZ6 gazdaságpo!i
tilcája miatt az ipari fejlődés 
nagyon lassú volt. A céhrend
szer azon.ban már túlélte ön
magát és egyre nagyobb szám
ban alakultak meg a m�nu
faktúrák, ahol lehetővé vált a 
gépek a.likalmazása és a racio
nálisabb munkaszervezés. A 
munkafeltételek azonban to
vább romlottak és a kiz.sák
mányolás is egJ,Te fokozódott, 
ami az osztályellentétek kiéle
ződéséhez vezetett. A dolgorok 
helyzetének súlyoobodásához 
az is hozzájárult, hogy a mun
kaadók igyekeztelt meg.szaba
dulni a feles1egess'é vált mun
kaerőtől és sokszor olyankor 
bocsátdttáik el őket, amikor 
azok nem tudtak elhelyezked
ni. A kiszolgáltatot munkások 
sehonnan sem kaptak segítsé
get. Ezért t.ehát saját maguk
nak kellett gondoskodna arról, 
hogy nyomorúságos helyzetü
kön javítsanak. Erre a célra 
alakultak meg az úgynevezellt 
önsegély-egyesilletek. Ezek 
nem voltak kifejezetten mun
ká&'egyesületek, mert már ala
pításuktól kezdve belépt.ek az 
iparos mesterek és a segédek 
is a gyári munkásokkal együtt. 

A SF.G:eLYEGYLETEK vál
tozatos formában alakultak 
meg. Voltak közöttük kifeje
zetten szakmai egyesületek 
(bádogos, cipész stb.) és terü
leti alapon S2leI'Vezett egyesü
letek. Rövid életűek voltak 
mert viszonylag kicsi volt � 

taglétszámuk és ezért kevés 
vol'. a bevételük, aminek nagy 
részét felemésztették az admi
nisztrációs kiadások. A fizető
képtelenség miatt, vagy meg
szüntek, vagy beolvadtak az 
ipartörvény után alakult ipar
testületi betegsevélyző pénz
tárba, 1,,agy más szervezetbe, 
mint például az Újpesti Vas
utas Segélyező Egyesület, 
amely az 1800-as évek végén 
olvadt be egy jobboldali  vas
utasszervezetbe. Egy részüket 
a hatóságok számolták fel. 
Tartósan csalt egy szakma se
gélyegyletének sikerült fenn
maradnia, a nyomdászokénak. 

Az egyesületek történetéről 
nagyon kevés írásos dokumen
tum maradt ránk és ezért csak 
a fennmaradt néhány alapsza
bályról lehet következtetni 
céljaikra. 

A bányatársládák és segély
egyletek m2galakulásának és 
működésének történelmét ta
nulmányozva megállapíthat
juk, hogy a kapitalizmus kez
deti időszakában a társadalom
biztosítás megvalósÍtásáért 
folytatott küzdelemben a mun
kásság mindaddig magára 
hagyva harcolt létbizonytalan
sága megteremtéséért, amíg 
nem tömörültek politikai jelle
gű sZervezetekbe. Enélkül még 
segélyegyletekibe tömörülve 
sem tudtak nyomorúságos 
helyzetükön javítani. A se
gélyegyletek élebképt,elensége 
miatt még a segélyezés sor
rendjét sem tudták helyesen 
felmérni és megállapítani a 
segélyezés és teherviselés ará
nyát. 

A MűLT SZAZAD második 
felében kibontakozó és meg
erősödő munkásmozgalom har
cának eredményeként alaltult 
meg - 1870-ben - a magyar 
társadalombiztosítás első ön
álló intézménye, az Általános 
Munká.! Betegsegélyző és Rok
kantpénztár. 

Dr. Kiss Ferenc 

MINEK A TÁSKA ? 
A személypályaudvarokon 

egy idő óta a kocsivizsgáló 
lakatosok egy fekete, bór ol
daltáskával végzik a munká
jukat. 

Általában mindenki örül 
ha kap valamit, de ennek a jó
képű táskának valahogyan 
senki sem örül. 

Miért nem? Azért, mondják 
a kocsivizsgálók, mert semmi 
szükség rá. Kiderül, hogy a 
táskában levő szerszámokra 
.fogók, kulcsok, kalapács) 
azért nincs szükség, mert a 
nagy szolgálati helyeken, az 
olyan munkákra, melyet a ko
csÍvi::sgáló megállapít, vannak 
külön e célra rendszeresített 
dolgozók: féklakatosok, sze• 
relvényesek. A kocsivizsgáló
nak nincs is ideje, hogy a 
vizsgálat közben javitást vé
gezzen. 

Tehát nem kell a táska! A 
vizsgálat, a hiba megállapítása 
után a kocsivizsgáló utasítja 
az érdekelteket a munlca el
végzésére. 

Amellett, hogy szükségtelen 
ez az oldaltáska, és hogy tel
jesen felesleges költséget je
lent, még veszélyes is. A vizs
gáló lakatos legtöbbször előre
hajolva dolgozik. A táska 
ilyenkor előrecsúszik és aka
dályozza a munkában, de az 
is előfordulhat, hogy gyorsabb 
mozgás közben beleakad va• 
lamibe és így balesetet idéz
het elő. 

Olyan helyeken, ahol ninc3 
külön szerelvényes- és fék
lakatos, szükség van rá, de ott 

ahol nem indokolt, minek a 
táska? - lyf -

Vasutasok kitüntetése 
A fegyveres erők napja 

alltalmából a honvédelem ér
dekében huzamosabb időn ke• 
resztül végzett munkája elis• 
meréséül a haza szolgálatáért 
érdemérem arany fokozatával 
tüntették ki Gyenge Kálmán 
szakosztályvezetőt, Balassa 
Istvánt, a budapesti vasút
igazgatóság helyettes vezető· 
jét és dr. Bél, Józsefet, a 
MA V Vezérigazgatóság tit
kárságának vezetőjét. 

Az ezüst fokozatot hét, a 
bronz fokozatot a KPM 9 
dolgozója kapta meg. Honvé
delmi érdeméremmel 15 főt 
tüntettek ki. 

1970. OltTÖBF.R 1'7. 

MEGJEGYEZZÜK 

T ehetetlenseg 
Néhány hónapja adtunk hírt lapunkban arról, hogy Nagy

atád állomáson két új szolgálati helyiséget kaptak a váltó
őrök a faköpenyek helyett. A pécsi vasútigazgatóságnak iu 
a tö�ekvése azonban, hogy a dolgozók munkakörülményei a 
lehetőségekhez képest mindenütt javuljan::ik, ebben az esetben 
nem párosul a helyi vezetőség kezdeményező készségével. 

Legalábbis e.re az érthetetlen tehetetlenségre lehet köYet• 
keztetni az alábbi tényekből: 

1. Az őr helyektől alig néhány lépésnyi távolságban „köz
világítási áramforrások" húzódnak (szolgálati lakás és térvi• 
lá!?itás), a villany mégsincs bevezetve. 

0 

2. A kályha, a füstcsövek, a falat tűztől, hőtől óvó le• 
mezek a helyükön vannak, fűteni mégsem lehet, mert a pala
tetőn nincs lyuk kivágva, ahol a kéményül szolgáló csövet 
kivezessék. 

Mindkét „probléma" megoldásához elég lenne egyetlen 
ember. Ilyet azonban eddig sem az ugyanott székelő pálya
fenntartási szakaszon, sem az állomás dolgozói között, sem a 
lakókocsikban most odaköltözött, de vagonjaikat már hálózati 
árammal világító és kályhával fűtő vasúti szakiparosok között 
sem próbáltak keresni. Ehelyett felsőbb intézkedésre várnai;. 

Igaz, hogy a váltóőri helyiségek - a két úgynevezett 
,,vadász-lak" - nem tekinthetők véglegesnek, mivel az állo
más átépítése után, egy-két év elteltével, újat fognak helyet
tük építeni. Mégis: a szolgálatukat végző emberekről gondos
kodni addig is kell! Aldozatos munkájukat nem szabad feles
legesen nehezíteni. Ne legyen egyetlen olyan éjszakájuk sem, 
amikor pislákoló mécs mellett vakoskodni, hideg kályhánál 
fagyoskodni kényszerülnek. 

S ehhez megvan a lehetőség, csupán a segítőkészség 
hiányzik - egyelőre. 

(kovács) 

A véradás mindannyiunk ügye 
A térítésmentes véradás 

napjainkban egyre jobban 
kiszélesedő mozgalommá 
alakul. Állandóan nő azok
nak a száma, akik felismerik 
a véradás szükségességét, or
szágos és nemzetközi jelentő
ségét. Szocialista társadal
munkban, ahol az egyének és 
családok boldogulását, az em
beri élet védelmét törvények 
biztosí-tják - a véradás sem 
lehet csupán öncélú gesztus. 
Mindannyiunk ügyének, a 
munkásszolidaritás nagysze
rű példájának kell tekinteni. 

A MAV-nál 1949-ben kez
dődött el a véradó mozga
lom. Azóta hosszú és fárad·
ságos út vezetett napjainkii;. 
Nagyon sok felvilágosító mun
ka és széles körű összefogás 
kellett ahhoz, hogy a vér
adás grafikonja törésmente
sen felfelé íveljen. Szeren-

csére akadtak ennek a moz.: 
galomnak olyan !elites patró
nusai, akik kezdettől fogva 
nemcsak a szervezésben se
gítettek, hanem maguk is 
példát mutattak, és ma már 
sokan közülük százszoros 
véradók. A szocialista brigá
dok élenjárói, aktív 1·észesel 
ennek a mozgalomnak is. A 
véradó napok gyakorlati meg
szervezésének lelkes támoga. 
tói lettek. 

A tapasztalat azt mutatja, 
hogy egyre több az a sz.ű
gálati hely, amely körült..-
kintően szervezi meg minden 
évben a véradás napját. Sok 
brigádnaplóban a vállalások 
között �z is szerepel, hogy 
hány fővel akarják az előző 
évhez képest növelni az ön
kéntes véradók számát. 

ték az amúgy is nYomorúságos ;:------------------------------------------------------
körülmények között élő bá
nyamunkás csailádok létbiz
tonságát. Csekély keresetükből 
nem tudtak semmit sem félre
tenni arra az esetre, ha mun
ka nélkül maradtak, megbete
gedtek, balesetet :szenvedtek, 
vagy a családban valaki meg
halt. A munkások félelme a 
1övótől „TJeszélyközösségbe" tö
mörítette őket. Ez a kö:z;össég 
volt az önként megaliakult bá
nyatársláda. Az elnevezés ab
ból származik, hogy a közép
kori céhek vagyonukat fém
pántos, küJ.önleges la.kalbtal 
zárható ládákban őrizték. Mi
vel a bányászok is ilyen lá
dákban helye7lték el vagyonu
kat, a segélyszervezet ennek a 
bútordarabnak a nevét vette 

A miskolci igazgatóság és ,l 
miskolci vontatási főnökség 
dolgozói ol'szágosan ta élen
járnak ebben a mozgalombaa. 
A vontatási főnökségen pél
dául legutóbb az összlétszám 
27 százaléka adott vért. Gra
fikonjukra is érdemes egy 
pillantást vetni: 1967-ben 117, 
1968-ban 220, 1969-ben pedig 
mái' 324 főre szaporodott ná
Zuk a véradók száma. Ezek a 
számok is bizonyítják, hogy 
a jó szervezés, a propaganda 
és agitációs munka előbb-
utóbb meghozza gyümölcsét. 
Ennek a széles körű összefo
gásnak lehet köszönni azt is, 
hogy a miskolci Vérellátó 
Központ 1969-ben már 8000 
liter vért tudott összegyűjteni. 

fel. 
A KEZDETI IDOSZAKBAN 

i!I társládák egyes bányaváro
�kban vallási jellegű egyesü
letként alakultak meg. Ekkor 
inég a segélyezésre senkin,ek 
sem volt ig.énye, azt alamizs
naként, könyörületből. adták. 
A XVII. században azután már 
majdnem minden bányaváros
ban volt szabályzattal rendel
kezó tá-rsláda. Az alapszabá
lyok azonban csak a XVIII. 
század közepétől kezdődően 
iruitalmaznak rendelkezéseket 
a tagok rész.ére adandó szol
gáltatás'Okrál és azok mérté-
kéről. , 

A XVIII. század végére már 
ó mintegy 65 ezer bányamun
kás segélyezését 133 bánya
társláda látta el. Abban az 
esetben, ha a társláda deficit
tel zárt, a különbözetet a bá
nyatulajdonosnak kellett meg
fizetni az osztrák általános bá
nyatörvény szerint. Ennélfog
va az volt az érdeke, hogy a 
murrkások minél nagyobb já
rulékot fizessenek, és szaba
duljon a gyengébb, betege
sebb, idősebb munkáSlolktól. 
Ezél't a bányamunkások egyre 
fokozottabban követelték a 
báni,anyugbér-biztosítás re
formját, ami csak 1907-ben 
t1alósult meg a bányászok bal
esetbiztosításának bevezetésé
t1el. A bányapénztárak csak a 
felszabadulc'ls után - a társa
dalombiztosítási szervezet egy
ségesítésekor - szűntek meg. 

Ing és nyakkendő az egyenruhához Üzemi és szocililis létesítménJ' 
Az utóbbi években a dol

gozók ellátásának javítását 
eredményező rendelkezések 
gyakran láttak napvilágot. Ez 
annak az lsmeDt ténynek a 
következménye, hogy a kor
mányzat fő célkitűzéseinek 
egyike az élet- és munkakö
rülmények folyamatos emelé
se. örömmel állapítható meg, 
hogy az erre Irányuló törek
vések egy részének megvaló
sulását a Vasúti Ruházati 
Utasítás is tükrözi. 

Az említett törekvés jegyé
ben - a vasutasok helyzeté
nek további javítása, de egy
úttal az egyenruha előírás
szerű viselésének elősegítése 
érdekében is - történt in
tézkedés a Hivatalos Lap fo
lyó évi 40. számában arra, 
hogy a természetbeni egyen
ruhajuttatásban részesülő dol
gozók 1971-től inget és nyak
kendőt kapjanak. 

Az ingek és nyakkendők 
beszerzése több millió forintot 
igényel, Az összeg előterem
tése és felhasználásának biz
tosítása nem volt könnyű 
feladat. Dicséret illeti az 
ipart, amely átérezve a vasút 
e problémájának jelentőségét, 
sietett a szükséges nagymeny
nyiségű alapanyagot a gyár
tás rendelkezésére bocsátani. 

Az Ingek, illetve a női blú
zok jó minőségű - 67 száza
lék polieszter, 33 százalék pa
mut - anyagból készülnek. 
Az anyag vasalást nem igé
nyel, f.gy tisztántartása egy
szerű. Az igényjogosult dol
gozók kétévenként kapnak két 
darab inget, amelynek színe 
az 1., II. és III. szakcsoport
ba sorolt dolgozóknál fehér, 
míg a IV. és V. szakcsoport
ba tartozóknál szürke. A fe
kete szinú nyakkendő szin
tén kétéves viselési idővel ke-
1·üZ kiosztásra. 

Nődolgozóink gyakran kifo-

gásolták - mind esztétikai 
mind gyakorlati szempontból 
-, hogy sapkájuk nem felel 
meg a követelményeknek. Az 
észrevételek nem voltak alap
talanok, ezért ugyancsak a 
jövő évtől kezdődően ú; for
májú, tetszetéB kivitelű sap
kát kapnak. 

Az ing és nyakkendő rend
szeresítése megoldja a két 
évvel ezelőtt bevezetett nyi
tott fazonú egyenruhák sza
bályos viselését. Eddig sokan 
helytelenül tarka inget hord
tak) IMleggyőződésünk, hogy 
mindenki megelégedéssel fo
gadja a dolgozókról való 
gondoskodás megnyilvánulá
sának ezt a jelét, amely egy
úttal bizonyíték arra nézve, 
hogy a vasutasság helyzeté
nek további javításáról szóló 
kormányhatározat megvalósf• 
tása újabb állomásához ér
kezett. 

A szolgálati főnökségek 
fontos feladatát jelenleg az 
képezi, hogy a most rendsze
resített ruhadarabok igénylé
sénél kellő körültekintéssel és 
pontossággal járjanak el. 
Munkájuk visszahat ugyanis 
dolgozóink kulturált megje
lenésére, mert az igénylések 
alapján kerül sor a megren
delések méretek szerinti ösz
szeállítására, illetve a szállí
tási szerződés megkötésére. 

- ih -

A MÁV Tervező 1-ntézet ér
dekes szociális létesítmény 
terveit készíti. Pécsett két 
részből álló épületet létesíte
nek, melyben a vasútüzemi 
helyiségeken kívül 500 szemé
lyes öltöző-mosdó, orvosi 
rendelő, 40 személyes lakta
nya, 60 személyes munkás• 
szállás, oktató t.ermek és 19 
vendégszoba kap helyet. Léte
sül egy 160 személyes kultúr
terem is. 

A Rét út tengelyében egy 
30 m magas, 8 szintes épület
hez kapcsolódik az egyemele
tes, lábakon álló épülettömb. 
A Budapest felől érkező utas 
először a 8 szintes épületet 
pillantja meg. 

A közel 20 ezer légköbmé
teres épület terve már készen 
áll, az építési munkát a jövő 
évben kezdik meg. 

Nemcsak tv-készüléket, áramot is kaptak 
A TeZevfziót mtnden isko

lának mozgalom keretében a 
debreceni hármashegyi álta
lános Iskola tanulói televíziós 
készüléket kaptak ajándékba. 
Igenám, de villany nem volt. 
A debreceni járműjavító 
MiHSZ lövészklubja szerzett 

egy használt áramfejlesztő 
aggregátort, melyet a KISZ
bizottság segítségével megja
vítottak. 

Az iskola tanulói ma már 
boldogan nézik a tv műsorát. 

Volosinovszki János 
Debrecen 

A vér sok esetben az életet 
jelenti. 1:rdemes ezen elgon• 
dolkodni mindenkinek, hiszen 
sokan vannak olyanok, akiket 
éppen az általunk adott vér 
-, életünknek az a kis része 
- ment meg a haláltól 

Ka.szala Sándor 

trdekes lrásokltal - tetszetős lrlilsóben 
ebben az éwben is megjelenik a 

N É P S Z AVA É V KÖ NYV 
A T A R T A L O M B O L 1  

Tájékoztatás az új lakásrendeletről 
„IDEGENEKNEK TILOS A BEMENET" cimen 

tájékoztat a külkereskedelmi tárgyalásokról, 
az egyetemi felwételi bizottságok munkájóról, 
a lakáshiwatali elosztásról, a női börtönökről, 

A pop és beat sztárjai 
Riport az amerikai életformáról 
Tudományos érdekességek 1980-ból. 
lent a magnóról, a kávéfőzőről, a szönyegekr31, 
Hasznos orwosl, kozmetikai, háztartási tanácsok. 
Turistaszótár, útmutató az autósoknak. 
Szépirodalo111: wersek, noweRák. 

' # .  •• 

A§ EJ7l0.NYV ára 14.- forint. 

A NtPSZAVA elöfizet31 fO,- forintos l:edwezményes 6ron 
rendelhetik meg az IEVKONYVET a ltézbesitónél, wogy a 
N�PSZAVABAN megjelent megrendelőlapon 
A kedwezménJ a nowember Mól belépő új elöfizelókre Is 
wonatkozik. 
Az IEVKONYV oitóber lllásodil: felében 
m6r kapható az újs69árusokn6L 
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Múzeumvasút épül Nagycenken Nők között nőktől 
A magyar közlekedés veze

Uíi évek óta azon fáradoznak, 
hogy Nagycenken, az egykori 
Széchenyi kastélyban olyan 
gyűjtemény létesüljön, amely 
Széchenyi István, a reform
politikus működését tárja a 
látogató elé. Ebben a kiállí
tásban természetesen döntő 
jelentőséget kapna Széchenyi 
közlekedéspolitikai munkás
sága. A Magyar Tudományos 
,Akadémiával közösen már 
folyik a súlyosan sérült kas
tély restaurálása. 

t.eU épület.én helyezik el. A 
salgótarjáni távközlési sza
kasz két tetőharangot küldött, 
amelyek egy-egy őr házra lesz
nek felszerelve, hogy messze 
hangzó harangjelzéssel idéz
zék a vasúti közlekedés 
múltját. 

fel, amelynek a párját lre
ressük. A megépítendő állo
másépület várótermében vit
rinekben szeretnénk bemu
tatni az apróbb tárgyi emlé
keket: csapágyfedeleket, ko
csik-mozdonyok gyári tábláit, 
az egyes keskenyvágár.yú vo-
11alak utasításait, fényképel:et 
és igazolványokat, gyárak 
ilyen tárgyú prospektusait és 
ezernyi más idevágó emléket. 
Szívesen építenénk be olyan 
műszaki emlékeket, mint a 
kisújszállási kisvasúton látott 
alig méteres c.súcssínű váltót. 

Megoldásra váró problémák az Adatfeldolgozó Főnökségnél 

Az első szakasz kész 

A soproni vasutas KISZ
szervezetek vetették fel an
nak a gondolatát, hogy he
lyes lenne a múzeumot élőb
bé tenni, valamilyen működő 
vasutat is bemutatni. Erre a 
célra a legalkalmasabbnak a 
760 mm-es keskenyvágányú 
vasút. A GYSEV válZalta a 
szervezés, tervezés és kit•ite
Zezés gondját, s ma már az 
egykorí iparvágány nyomvo
nalán elkészült a tervezett 
pályából az első 1200 méteres 
szakasz. A 7 km hosszú vasút 
.múzeumvasút" ;e!Zegú lesz. 
Célja, hogy ide mentsék, itt 
bemutassák és használják i.; 
a magyar keskenyvágányú 
vasútak legjellemzőbb eszkö.. 
zeit, járműveit. 

Bondor József építésügyi 
és városfejlesztési miniszter 
amikor értesült a „múzeum
vasút" tervéről, és megtudta, 
hogy a tárcához tartozó egyik 
üzemben van az utolsó két 
darab 394 sorozatú keskeny
vágányú gőzmozdony, azokat 
térítésmentesen átadta a mú
zeumnak. 

A vasúthoz szükséges sín, 
kötő- és aljazati anyagot, a 
kitérőket, valamint a selejte
zendő keskenyvágányú kocsik 
Közül a _megfelelőket könyv
jóváírással a MA V biztosí
totta. 

A „múzeumvasút" felett a 
Cyőr-Sopron megyei KISZ 
Bizottság vállalt védnökséget. 
Szerl!tnénk azonban még szé
lesebb& tenni támogatóink kö
rét, hiszen c.supán a két moz
dony fővizsgája közel egy
millió forintba kerül a Győr
Sopron-Ebenfurti Vasútnak. 
Ezért kérjük a vasúti szolgá
lati helyek, igazgatóságok se
gítségét és támogatását a ter
vek valóraváltásához. A deb-
1'ecení igazgatóság anyagbe
szerzési osztálya már felaján• 
lotta, hogy átadja a vonalain 
fölöslegessé váló és leselejte
zett petróleumos peronlámpá
kat. Ezeket a létesítendő őr
házakon és az állomás felvé-

November 7-én nyitás 

A vonal mentén felépítendő 
őrházakhoz bontási anyagot 
szereztek a soproni KISZ
isták egy lebontásra ítélt őr
ház anyagából. Sürgősen meg 
kell kezdenünk a két moz
donyállásos fűtőház és az ál
lomásépület felépítését is, 
amelyhez; még építőanyagot 
kell szerezni, hogy a jövő 
nyárra Nagycenkre települő 
KISZ építőtábor ifjú kom
muni�tái felépíthessék awkat. 

Az első három személyko
csi, valamint az egyik moz
dony már a vágányon áll, 
hogy november 7-re elindul
hasson a vasút első szakaszát 
megnyitó első vonat. Termé
szetesen még ezen az első 
szakaswn is lesz kiegészíteni 
és szépíteni való. Nem beszél
ve a további feladatokról. 
Nagy szükség lenne még 3-4 

különféle sorompóra, ,·égi tí
pusú vágányzáró sorompóra, 
két darab karos :Jelzőre. Kes
kenyvágányú, nem alkatrész
hiányos hajtókát is szeret
nénk kapni. A Közlekedési 
Múzeum felajánlása szá
munkra Is valóban lelkesítő 
volt: egy jelenleg is kiállítá
sában elhelyezett villamos 
tárc.sás védőjelzőt ajánlott 

Ottörök a forgalomnál 

A GYSEV fiataljai és idő
sebbjei elvállalták a tervezés 
és a kivitelezés munkáját, a 
vasút maga pedig jelentő.s 
anyagi áldozatot hozott a 
,.Széchenyi Múzeu-mvasút"
ért. Mi számítunk a magyar 
vasutasság további segítségé
re. 

A keskenyvágányú kisvasút 
1971 tavaszától már üzemel. 
A forgalmi szolgálatot úttörő 
ltorú gyerekek bonyolítják 
majd le, tervünk az, hogy 
ezál_tal is nevelj ük a jövő 
vasutasait, megszerettessük 
velük a vasutasmunkát. A 
vasút maga pedig szélesebb 
körben szolgálja a Sopronba 
irányuló bel- és külföldi ide
genforgalom érdekeit, hol 
majd akkor is füstöl a gőz
mozdony, amikor már a 
nagyvasútról kiswrítja azt a 
korszerűbb üzem. 

Lovas Gyula 

1950-hez viszonyitva közel 
háromszorosára emelkedett a 
vasútnál dolgozó nőlt száma. 
Az egy-egy szakterületen vég
zett vizsgálódás mindig ad ar
ra alapot, hogy belőle általá
nos megállapítás szülessen, s 
olyan konstruktív javaslat, 
amit érdemes megfontolni, 
megszívlelni. Különösen fontos 
odafigyelni az olyan okfejtés
re, melynek indítéka szak
mai igényesség, a képzett 
szakmunkás-gárda megtartása. 
A megtartás eszközei akkor 
kézenfekvőek, ha azt nézzük 
meg, milyen indítékok szólnak 
ellene. 

Örülnek 
a menetkedvezménynek 

A nők helyzetével foglalkozó 
- ismert - párthatározat fo
gadtatása az érintettek köré
ben is igen kedvező. Minden 
határozat, állásfoglalás konk
rétsága ott és úgy mérhető, ha 
azokat is meghallgatják akik
ről szól. Ma kétségtelen ül 
egyik leghálásabb kérdés, ha 
azt tesszül, fel a vasút nődol
gozóinak: ugye örii.l annak, 
hogy nem vasutas férje ü ked
vezményesen utazhat? Rizikó 
nélkül kérdezheti bárki, biztos 
lehet a mutatós válaszban. Ré
gi kívánság teljesült, amely er
kölcsi rangot is jelent, azon
túl, hogy gazdaságilag is szá
mottevő az adott családok kö
rében. Mégis sokaknak feltet-
tem ezt a kérdést a MAV 
Adatfeldolgozó Főnökség Mé
száros utcai üzemében, mert 
az őszinte öröm olyan bizal-

Hasznos figyelmeztetés 
mas légkört teremtett a be
szélgetéshez, amelyben arra is 
mód nyílott, hogy panasznap 
helyett tényleges gondokat 

'.'""" Ha nem rakodsz ki időben, én rakom ki a szúrödet! 
(Gerse László rajza) 

sorjázzanak. 
Beszélgető partnereim 

Szabó Imréné, a II. üzem 
műhelybizottsági titkára, Sza
bados Kálménné, az I. üzem 
nőfelelőse, és házigazdánk Mó
rocz Tiborné, a főnökség szak
szervezeti bizottságának titká
ra - értő gondossággal szól
tak munkatársaik problémái
ról. Dicséretükre legyen mond
va, hogy azok a lányok és asz
szonyok, akiket a gépek mel
lett kerestem fel, ugyanazt 
érezték gondnak, s a megol
dásban is azonos lehetősége
ket láttak. 

Az a tény, hogy a főnökség• 
né! dolgozók mintegy 90 szá• 
zaléka nő, valamint az, hogy 

• jelentős százalékuk bejáró és 
sok a fiatal, eleve olyan prob
lémákat jelez, amelyek nem
csak egyénekre bontottan va
lódiak. Családanyák, kisma
mák, tanulni, szórakozni vágyó 

Finnországi útijegyzetek (2.J. 
dolgozót foglalkoztató 
napi termelése 120 ezer 
nyér. Szovjet és kanadai 
tet használnak fel. 

gyár 
ke

lisz-

Vastaps n·épdalért 
A klljava! üdülőközpontban 

igaz; tábori hangulat uralko
dott. Onnepélyes zászlófelvo
nással kezdtük a napot. Cso
portunkból Leimeiszter Kata
lin győri MAV-dolgozó és 
Budavári Sándor miskolci 
gimnazista (édesapja miskolci 
vasutas dolgozó) vonta fel a 
magyar zászlót. Finn bará
taink kérésére egyik reggel 
zászlófelvonás közepette el· 
énekeltük a magyar himnu.szt. 
A következő reggeleken a bol
gár, finn, svéd és a norvég 
himnuszt hallhattuk. 

A finnek nagyon szeretik ,a 
népek dalait. Autóbu.szkirán
dulások során tehát énekel
nünk kellett. Tammisa.ari vá
roskában egy katonai lakta
nyában ebédeltünk, együtt a 
katonákkal. A kiadós, jóízű 
ebéd elfogyasztása után a ma
gyar csoportnak jutott az a 
megtiszteltetés, hogy néhány 
szép magyar népdalt előad
hattunk. Vastapssal köszön
ték meg produkcióinkat. Ez
után következett a körletláto
gatás. A tammisaarl lakta
nya a Finnországban él6, svéd 
állampolgárságú katonák el
helyezésére és kiképzésére 
szolgál. 

Kiljavában búcsúesttel fe
jeztük be a hivatalos progra
mot. Vendéglátóink a magyar 
csoport néhány tagját a 
Lahti-Tampere-Turku útvo
nalra párnapos országjáró 
körútra hívták meg, Ez a ki:-

rá.ndulás alkalmat adott arra 
is, hogy megismerjük Finnor
szág közlekedési hálózatát, 
elsősorban a vasutat. 

Helsinkiből indultunk vo
nattal Lahtiba. A személy
szállító vo11atok 11agyon tisz
ták, légkondicionáló berende
zés btztosít;a az egyenletes 
hőmérsékletet. Ivóviz minden 
kocsiban van. Egyéb hűsítő 
italokat praktikus tolókocsin 
szállítanak végig az utazókö
zönség ellátására. Fagylalt is 
kapható a vonaton. 

Finnország vasúti hálózata 
nem nagy. Az ötezer kilomé
ter hosszú vonalon harminc-

ezer főnyi személyzetet fog
lalkoztatnak. Színes, képes ki· 
adványokat jelent.etnek meg 
több n11elven a turisták ré
szére. Vázlatos rajzokkal is
mertetik a Finnország leg
szebb tájaira szervezett uta
zásokat. Szívesen pr.opagál
ják a hajóval és autóbusszal 
kombinált utakat is. A hat
vanezer tó országában erre 
igen sok lehetőség van. Ezek 
az utazások viszonylag olcsók. 

Lahtiban megtekintettük a 
modern, új lakótelepeket, va
lamint a sfugrósáncot. Elláto
•gattunk a Fazer nevű ke
nyél"gyárba is. A nyolcszáz 

Helsinki: főpályaudvar 

Autóbusszal folytattuk 
utunkat második legnagyobb 
városukba, Tarperébe. Itt el
ső utunk a 8 éve épült, mo
dern tízemeletes kórházba ve
zetett. Dr. Linko Eino kór
házigazgató vezetett veg1g 
bennünket az ezerágyas intéz
ményben, ahol 136 orvos dol
gozik. A személyzet létszáma 
1450. Az orvosok a betegekre 
vonatkozó rendelkezéseiket 
diktafonba mondják. 

Tamperéllől hajón utaztunk 
Toi;alába, majd tovább vo
nattal Turkuba, Finnország 
legrégibb városába. Mintegy 
700 éves katedrálisa, számos 
egyeteme, múzeuma vonzza a 
turistákat. A lakosság száma 
eléri a 140 ezret. A város 
fontos kereskedelmi, ipari 
központ is. 

A körutazáson kísérőnk volt 
Tapani Yzt-Saunamiiki, fiatal 
pedagógus. Sokat mesélt a 
finn emberek életéről, mun
kájáról, az életszínvonalról, 
az árakról és nem utolsósor
ban a munkanélküliségről. 
Mert Ilyen is van Finnor
szágban. 

Finn barátaink figyelmes
sége, kedvessége, rólunk való 
gondoskodása minden vára
kozást felülmúlt. Sokáig fo. 
gunk visszaemlékezni Kilja
vára, a finn tájak, ta1•ak szép
ségére, az emberek közvetl-')n
ségére. A nemzetközi találko
zó révén alaposabban megis
merhettük a földrajzilag tá
voleső, nagyon baráti Finnor• 
szágot, 

Dr. Ferenczy � 

fiatalok gondjait lehet csokor
ba kötni. 

Sok a kilépő 
Az átlagkereset 2000 forint, 

a kísgépeknél még több is va
lamivel. Altalában javult a 
szociális ellátottság, van mód 
műszakcserére a továbbtanu
lóknak, megszűnt a túlórázás, 
megoldott a gépkezelők premi
zálása. A kismamáknak nem 
kell magukat „hajszolni", az 
ötödik hónaptól átlagbérben 
dolgoznak, a nyolcadik hónap
tól pedig egy műszakba teszik 

mondják egyértelműen a dol
gozók. Szent meggyőződésük, 
hogy munkahelyi szinten adof• 
tak a feltételek és tételkiesés 
nélkül, gondos szervezéssel 
megoldható a szabad szombat. 
Nem lenne annyi kilépés, nem 
lenne annyi elaprózott szabad• 
ság, megszűnnének az '?gy-egy 
napos kényszerszabadságok, s 
a vasárnap nemcsak arra való. 
nap lenne, hogy elvégezzék az 
otthoni munkát, amire neIIIII 
volt mód egész héten. 

A MÁV jó márka 
őket. Rengeteg ráfordítással kf..: 

Mégis - rengeteg a kilépő képzett dolgozókat csábít el � 
dolgozó, köztük nem egy régi egy műszak és a szabad szom
jó szakember. A fluktuáclónak bat. A MAV jó márka, s az új
két oka van: az egy műszak, ságok apróhirdetései tömegé-:: 

és a szabad szombat. Mind- vel keresik a kiképzett gépke
kettő nagy vonzerővel bír. A zelőket jobb feltételeket ígér-, 
kismamák visszatérve olyan ve, s joggal tehetik, mert ki-: 
lehetőséget keresnek, hogy képzett, termelékeny munka-; 

gyermeküket óvodában elhe- erőt kapnak. Véleményük sze.i 
lyezve, majd megkezdve az is- rint, ha a BVKH „jobban oda
kolát valóban tevőleges anyák figyel" még a fuvarlevelek 
tudjanak maradni. A leányok feldolgozása sem jelent gon-; 
pedig majd azok lesznek idő-

1 

dot. A megoldhatóság fő érve: 
vel,. de addig is tanulni, spor- a sok szombatot kitevő állás� 
tolni, szórakozni szeretnének. idő, amit kitöltenek ugyan,' 
A , bejáró lányok, asszonyok de ... és a sok „de" kell, hogy, 
órakat utazna

k 
késő éjszaka, tettekre késztesse e szakterü..

s az albérletben lakók szeret- let gazdáit. 
nének úgy hazalátogatni, hogy Okos asszonyi szóval elmon-i 
necsak köszönni legyen idejük. dott emberi gondokat fogal-, 

E szépítés nélküli tények maztak meg nem a türelmet..
mindegyike nyomós gondot je- lenség zaklatott hangján ha.: 
lent a vezetőknek is. A két nem megbecsülésük tudatában,' 
műszak felszámolása nem lát- keresve a megtartó lehetősége
szik közeli lehetőségnek, a sza- ket - a ,,kedvezményes fér-, 
bad szombat megoldása azon- jekhez", a jó feleségeket· 
ban csak szervezés kérdése - anyákat. Standovár Tibor 1 

Október 30. 

11 villiftakill'ékossli/ nap/a· 
1924. október 26-31. kö

zött Milánóban rendezték meg 
a világ takarékpénztárainak 
első nemzetközi kongresszusát. 
A kongresszus, amelyen 28 
ország 354 takarékpénztári 
megbízottja vett részt, meg
tárgyalta a takarékpénztárak 
és a takarékoskodók közös 
problémáit, a takarékos élet
szeptlél.etre való nevelés lehe
tőségeit és feltételeit. 

A kongresszus, amelyen ha
zánk is részt vett, több fon
tos határozatot hozott az egyé
ni takarékosság gyakorlatának 
elterjesztésére. A kongresszus 
egyben_ úgy határozott, hogy 
megalapítja a takarékpénztá
rak nemzetközi intézetét, 
amely amszterdami székhely
lyel jelenleg is működik. Vé
gül döntött arról is, hogy a 
milánói tanácskozás utolsó 
napját a világ takarékpénl'Jtá
rainak ünnepévé avatja, s 
minden év októberének utolsó 
napján megrendezik a világ
takarékossági 11apot. 

Az Országos Takarékpénz
tár a takarékossági mozgalom 
további kiszélesítése céljából 
1965-ben javasolta a világta
karékossági 11ap megtartását. 
A javaslat s2léles körű társa
dalrtű egyetértésre talált. kü
lönösen azoknál a szerveknél, 
amelyek a takarékpénzt...\-hoz 
hasonlóan szívügyüknek tar
tották a takarékos életszemlé
let térhódítását, az egyéni ta
karékosság eredményeinek· fo
kozását. fgy került sor 1965. 
október 31-én a világtakaré
kossági nap megrendezésére. 

Az október végi világtaka
rékossági nap azóta országunk 
életének visszatérő eseménye, 
Az idén immár hatodszor, ez
úttal október 30-án rendezik 
meg a világta.karékossági 114-
pot, amelyen meggyőző érvek 
hatására évről évre újabb ez
rek és ezrek ismerik fel a ta
karékosság jelentőségét. 

A doJgoz§k takarékossági 
készségéIJek és lehetőségének 
növekedése állandóan szélesí
ti a takarékoskodók táborát 
is. Jelenleg a lakosság taka
rékbetétálZománya meghalad
ja a 40 milliárd forintot, ami 
múlt év októberéhez viszo
nyítva csaknem 6 milliár-d.)S 
növekedésnek felel meg. 

A családok zöme tisztában 
van azzal, hogy csak takaré
kosság útján teremthetnek szi
lárdabb anyagi alapot, ter
vezhetik jövőjüket és csak így 
biztosíthatják értékesebb 
cikkek beszerzését. Nincs 
olyan család, ahol - a céltó! 
függi�n - rövidebb-hosszabb 
ideig tartó takarékoskodás 
nélkül tudnának saját ott-

hont, bútort, autót vásárolni; 
külföldi utazáshoz a szükséges 
pénzt előteremteni. Ez a ténY. 
növeli a különböző takarékos-
sági formák igénybevételét a 
felnőtt és ifjú korosztály min
den rétegénél. Az iskolás gye.,.: 
rekek él_!:etéhez már szinte el.,: 
választhatatlanul hozzátartO-,: 
zik az iskolai takarékbélyeg.' 
A felnőttek egyaránt élnek a 

kamatozó, nyeremény- és gép-: 

kocsinyeremény-betétköny
vek adta takarékossági lehe.,: 
tőséggel. 

A bizalom és igénybevétel 
arra kötelezi az OTP-t, hogy 
keresse az új, megfelelő taka
rékoskodási formákat. lgy ke
rült bevezetésre ez év szep
tember 1-ével a 14-26 éves 
fiatalok részére a kamattal; 
prémiummal és különkölcsön 
lehetőséggel összekapcsolt if
;úsági takarékbetét. E taka
rékbetét legfőbb célja, hogy 
segítse a fiatalokat az önálló 
élettel, a családalapítással ÖSZ• 
szefüggő nehézségek leküzdé
sében, áthidalásában. 

Jóllehet a takarékos élet.: 
S2lemlélet már túlsúlyban van,' 
távolról sem mondható álta
lánosnak. Ezért ezekben a na� 
pokban az Országos Takar&..: 
pénztár többször és különbö,: 
zó formákban igyekszik a fi..: 
gyelmet a takarékosságra !rá,.' 
nyítani. Nem elsősorban az• 
zal a céllal, hogy növekedjék 
a betétállomány, hanem sok• 
kal inkább azért, hogy a ta,. 
karékosság mint életforma; 
mint szemlélet, minél töbt, 
családban meghonosodjék. 

Köszönöm 
a segítséget! 

Arvfzkárosult tunyogmatol.
csi lakos vagyok. öt gyerme
kem van. Férjem l8 évig do!• 
gozott a vasútnál. Ozemi bal. 
eset következtében vesztette 
életét. Az árvíz bennünket 
sem kímélt. Ebben a nagy 
bajban jól jött minden segít
ség, amit a velünk együttérz.S 
vasutasoktól kaptunk. Kürtö, 
állomás szocialista brigádja 
például ikergyerekeimnek is
kolai tanszereket és ruha
neműt vásárolt. A balassa
gyarmati vontatási főnökség 
dolgozói egy UJ televíziót 
küldtek, a miskolci vasutasok: 
a ház építésében segítettek. 

Ezúton is köszönetet mon.; 
dok mindazoknak, akik segí
tette� rajtam és ezzel gyer
mekeimnek is örömet okoztak. 

<nv. Szabó Józsefné 



• MAGYAR VASUTAS 

London, 1948 A bajban n�m maradtak egyedül 

A vasutassport negyedszázada 
az olimpiák tükrében 

Egy évvel ezelőtt Szekeres 
Ferenc, vasúti balesetet szen
vedett rokkant segédraktár
nok, még álmában sem gondolt 
arra, hogy 1970 végén új há
za lesz. Amikor májusban na
ponta szorongó szívvel ültünk 
a rádió mellett és hallgattuk 
az árvízről szóló híreket, Sze
keresék Ojszegeden, a Közép
fasorban levó kis családi há
zukban különös jelenségre fi
gyeltek fel. Ami egy kóház
nak nem jelentett semmmit, 
az a vályogháznak tragédiát 
okozott. A magas talajvlz 
miatt a falak olyan súlyosan 
megrepedtek, hogy bármikor 
várható volt a ház összeomlá
sa. 

majd a két szerv ajánlására 
az OTP-tó! 65 ezer forint ka
matmentes kölcsönt kaptak az 
új ház felépítéséhez. Ezenkí
vül az igazgatóság a Szeged 
állomáson lebontásra került 4. 
számú őrhely anyagát Szeke
resék rendelkezésére bocsátot
ta. Az anyagosztály 1000 da
rab cserepet utalt ki, amit a 
pályafenntartás díjmentesen a 
helyszínre fuvarozott. 

Elillt a fegyverek zaja, a 
demokratikus Magyarország 
sportolói Is készültek a n.a,,«y, 
nemes, vér nélk-ü.li erőpróbá
ra, a nyári olimpiára, amely
nek szellemét éppen az utol
só rendező ország, a náci Né
metország árulta el galád mó
don, amikor - az 1936. évi 
berlini olimpia után egy-két 
évvel - kirobbantotta a II. 
világháborút. Az esztelen vér
ontás elsöpörte az 1940. évre 
tervezett tokiói és az 1944-re 
kiírt helsinki olimpiák lehető
ségét. 

Amul a sportvllág 

De mégis beköszöntött 1948 
London. Nagy-Britannia fövá: 
rasa sem heverte ki még tel
jesen a háborús sebeket, de 
azért az 1948. július 29. és 
augusztus 14. kö.zött lebonyolí
tott XIV. olimpián 59 nemzet 
fiataljai vonultak fel nemzeti 
1obogójuk és az ötkarikás 
olimpiai zászló alatt, hogy a 
béke fegyvereivel: a sportpá
lyákon döntsék el, melyik az 
erősebb, ügyesebb. 

A magyar sport reményei 
nem voltak vérmesek. Igaz, 
hogy az 1920. évi antwerpeni 
csonka olimpia kivételével ad
dig minden újkori olimpián 
részt vettünk és minden olim
pián jól iS szerepeltünk. Ber
linben például, 1936-ban, tíz 
aranyérmet szereztek a ma
gyar versenyzők. A háborúban 
sokat szenvedettt, a fasisrla 
,.fegyvertárs" által kirabolt, 
1enger.nyi gazdasági gonddal 
küszködő Magyarország 8por
tolóitól a világ közvéleménye 
sem várt különösebben nagy 
eredményt. !!:s mégis: az 59 
nemzet nem hivatalai pont
versenyében a magyar uer
ienyzők 10 arany-, 5 ezüst-, 
valamint 11 bronzéremmel a 
nemzetek rangsorában - az 
USA és Svédország után - a 
harmadik helyet szerezték 
meg. A világ ámult. A többi 
között a rendező Nagy-Britan
nia, Franciaország, Olaszor
szág, Svájc, Kanada, Dánia, 
Hollandia került a pontver-
11enyben Magyarország mögé. 
További, pontot jelentő ered
ményeink: 11 negyedik, 9 ötö
dik és 5 hatodik helyezést 

rdt éiő Tonna II-t „fogta ki" 
akitől vereséget szenvedett. ' 

Semmivel sem vo1t kisebb 
szenzáció a háromgyermekes 
családapa, a negyedik X-hez 
közelálló nehézsúlyú BVSC
bit1k.óz6, a szabadfogásúak kö
zött induló Bóbis Gyula arany
érme sem. Nehéz előmérkőzé
sek után, a döntőben a nála 
12 évvel fiatalabb svéd Berti! 
Antonsaonnal került össze. 

Nem hoztak szégyent • • •  

- Tudtam - mesélte ké
sőbb Bóbis Gyula -, hogy ez 
az utolsó lehetőségem ew 
nagy eredményre. 

Ami azt illeti, Bóbis ;ól 
használta ki az utolsó nagy 
lehetőséget . . . :f:s nagyon ke
vés hiányzott ahhoz, hogy a 
fiatal Szilvási Miklós is ne 
aranyéremmel has:zmálja ki a 
kötöttfogású váltósúlyúak me
zőnyében élete első nagy le
hetőségét. Egészen a döntőig 
verekedte magát, de a svéd -
nála sokkal rutinosabb 
Gösta Andersonnal szemben 
pontozással alulmaradt. (Négy 
év múlva, ugyancsak a döntő
ben, visszavágott Anderson
nak. De ez már a következő 
fejezethez tartozik.; 

A több! magyar vasutas bir
kózó is helytállt. A félnehéz
súlyú Kováca Gyulának esé
lye volt a svéd Nilsson ellen, 
de nem elég okosan verseny
zett; lepkesúlyban Szilágy! 
Gyula, nehézsúlyban a debre
ceni Tarányt József ötödik lett, 
míg középsúlyban a debrece
ni Németi Gyula a még pon
tot jelentő ha,todik helyet sze
rezte meg. 

Magunkénak vaslljuk a női 
tőrvívásban győztes Elek Ilo
nát Is. Igaz, az olimpia évé
ben egy tiszavirág életű kis
egyesületben versenyzett, de 
az év végén már ő is BVSC
versenyző lett. A dán Karen 
Lachmannal vívta a dömő 
asszót, ellenfelét 4 :2-re legyőz
te és ezzel a berlini arany mel
lé a londoni aranyat is stílu
sos, szép vívás'Sal szerezte meg. 

A vasutas sportolók így 
kezdték a hazánk felszabadu
lása utáni elsó olimpiát. Nem 
hoztak szégyent a magyar szí
nekre, tovább öregbítették a 
ma.gyar V'asutas sportolók jó-
hírét. :f:s ezután jött - • négy 
évvel késoöb - a csodála.to.s 
Helsinki . • •  

Vedres József 

A háromgyermekes Szeke
res család az életveszélyessé 
vált házból a rokonokhoz köl
tözött. A bajban nem maradtak 
egyedül. A szegedi igazgatóság 
és a területi bizottság gyors
segélyben részesítette őket. 

A segítséggel az egykori 
munkatársak, az állomás for
galmi dolgozói sem késleked
tek. Ott voltak az őrház bon
tásánál és seg! tettek az új ház 
építésénél. Az összefogás ered
ményeként minden remény 
megvan rá, hogy a Szekeres 
család még a rossz Idő be
állta előtt beköltözhet az új 
házba, amely nemcsak szebb, 
hanem erősebb Is a réginél. 

dr. BánfalvY Gyula 

Szeretik a 1nuzsiktit 
Pécsi vasutaszenészek között este 

a klubszobában 

Barátságos kisven<légl.ó mű
ködik a pécsi Vasutas Klub
könyvtár előcr1arnokában. A 
terített asztalok mellett vacso
rázó, Iddogáló vendégeket nem 
zavarja, inkább szórakoztatja 
a belső nagyteremből kihallat
szó trombitasz.ó, dobpergés. A 
vasutas fúvószenekar éppen a 
Jóbarát nyitányt próbálja. 

Nyugdíjas-búcsúztatás 
Miután elcsendesülnek az 

utolsó akkordok, nyílik az aj
tó, hazafelé szedelőzködnek a 
zenekar tagjai. A nagyterem
ben az énekkar próbája kezdő
dik. Mi pedig a zenekar né
hány tagjával a csendes 
könyvtárban foglalunk helyet 
egy kis beszélgetésre. A ze
nekar működéséről, terveikről 
érdeklődtünk. 

aktív tagja van és az utá.n
pótlás is szorgalmas : hét diák
gyerek rendszeresen jár a 
heti kétszeri próbára. A pé
csi vasutas fúvószenekar tag
jai nem hivatásos zenészek. 
S&t, többségük éppen a vas
utasS'ág legelfoglaltabb rétegé
hez tal"tozik. Pécs állomás vo
nat.kísérői. Ez a Bartók szocia
lista brigád Vezetője R.lljna 
Géza vonatvezető, a zenekar 
egyik trombitása. 

Szeged állomás szakszerve
zeti bizottsága ünnepélyes kül
sőségek között búcsúztatta az 
elmúlt napokban nyugalomba 
vonuló 35 dolgozóját. Az idós 
vasutasok munkáját Ka.sza 
Lajos, az állomás szakszerve
zeti bizottságának titkára mél
tatta. A nyugalomba vonulók 
között nagyon sok szaks2lerve
zeti tisztségviselő is volt, akik 
nemcsak a g:i.zclas,':ü munká-

ban, hanem a mozgalmi mun
kában is évtizedeken keresz
tül eredményesen dolgoztak. A 
nyugalomba vonulóknak a 
szakszervezeti bizottság aján
dékokat adott, majd ezt ik:öve
tóen kultúrmGsor és ünnepi 
vacsora következett, amelyen 
részt , vettek a nyugdíjasok 
hozzátartozói is. A képen a 
nyugdíjba vonulók egy cso
portja 1:Hh:,,tó. 

- Gazdag az idei progr11-
munk - kezdte Neumayer Fe
renc, a zenekar helyettes ve
zetője. - Most a pécsi fúvós-
zenekaro1, napjára készülünk, 
de már sok szép szetep!és van 
mögöttünk. Augusztus 20-án a 
,.Hegyháti" iimlepségen, Aba

' ligeten játszottunk, júniusban 
1 mi iS ott voltunk a sikló.s! vár-

' 1 fes:zitiválon, a fúvószenekarok 
··· 

1
, hagyományos találkozóján. 

- Azt is írja meg - veti 
közbe Földesi József titkár, 
aik.i egyébként tubán játszik a 
zenekarban -, hogy Neuma
yer cs,a.ládostól vett részt eze
ken, mint a zenekarunk min
den szereplésén. A 20 éves Fe
ri fia klarinétos, Karcsi 
szárnykürtös, Laci, a legki
sebb, a kisdobosunk. 1. Örömmel mondják, hogy az 
utóbbi két év,ben sokat eró3'i:1-
dött a zenekar. Már harminc 

- Csak az t,állalja nálunk 
a tagságot, a1,i igazán szereti 
a muzsikát - mondja határo
zottan. - Szolgálati elfoglalt
ságunk f.gen nagy, de azért a 
próbákról sem hiányzunk. A 
mai próbára is szolgálatból 
jöttem, s az éj�a alig más
fél órát aludtam Bátaszéken. 
Néhány tárS"Unk meg a pró
báról egyenesen az állomás
ra ment, mert indult a vonat
juk. 

Az önként vállatt nehézség 
leküzdése mindig könnyebb, 
de így sem felesleges a kér
dés: 

- :l!:rdemes-e ma vasutas
zenésznek lenni Pécsett? 

A siker kovácsai közü1 nem 
hiányoztak a vasutas sportolók 
.sem. Főként a birkózók sze.. 
ra,tek sok értékes pon,tot. De 
m; ökölvívók - köztük min
den Idők legnagyobb magyar 
cportegyénisége -, Papp Lász
ló, mint a BVSC versenyzője, 
ezen az olimpián kezdte meg 
káprá.mtos pályafutását. Lon- +--------

-----------------------------

- Feltétlenül! lgazd.n nem 
panaszkodhatunk - mondja 
Neumayer. - Nyilvd.nos sze
repléseinken mindig sok taP
soi kapunk. Sza,kszervezetünk, 
állomásunk és igazgatóságunk 
vezetői mindenben támogat
nak bennünket. l!:vente 30 ezer 
forintot biztosítanak részünk
re . hangszerek vásárlására. 
Szép egyenruhánk „csak" 60 
ezer forintba került. A :sok se
gítséget szorgalmas munkával 
és szép muzsikával igyekszünk 
meghálálni. donban ragyogott fel egy nagy 

birltózó egyéniség, Szilvási 
Mikló& csillaga és itt ismételte 
meg - szinte hihetetlen, 12 
évvel Berlin után - olimpiai 
győzelmét Elek Ilona. 

Papp Laci első sikere 

Félelmetes, ellenfelei számá
ta félelmetes sorozattal került 
az ötkarikás emelvény legma
gas,abb fokára Papp László, a 
fiatal MA V-segédtiszt. A finn 
Repko, a luxemburgi Welter, 
majd a belga Cavignac ellen 
kiütéssel került ki győztes
ként. Az olasz Fontana ellen 
az elődöntőben már a döntőre 
tartalékolta erejét, így „csak" 
pontozásos győze1met aratott. 

Amikor a szo7ce, hatalmas 
termetű angol tengerész, 
W1ight ellen a kötelek közé 
Íépett, előzetes győzelmei elle
nére sem jósoltak magyar si
kert a világ ökölvívó sportjá
nak szakemberei. De tudjuk, 
hiszen ez már sporttörténelem. 
Az első menetben ,,ráhajtott" 
Laci, üt.ése ütést követett. A 
második menetben kicsit pi
hent, lazsált, hogy azán a har-
madik menetben ferge-
fleges hajrával :szerezze 
meg az olimpiai ara-
nyat. A sportvilág itt is

merkedett meg a villámgyors, 
hihetetlenül kemény, Pap7>
féle csapott balhoroggal. 

A többi vasutas ökölvívónak 
nem volt nagy szerencséje. 
Bene l. Gusztáv a váltósúly
ban a csehszlovák szJnekben 
versenyző, akkor még fényko-

K E R E SZTR E J TV-É NY 
Vízszintes: 1. Ezt a dokumentu

mot az orszllggydlés legutóbbi 
filésszakin fogadták el. 13. . • •  
Pompeo, olasz politikus. 1934-ben 
a Saav-ilgyek előadója a Népszö
vetségben. u. Gazok. dudvák. 15. 
Törlőguml. 16. Kémiai cső. 18. 
Mértani fogalom. 19. Keverten in
ti. 20. Drágakövek súlyegysége. 22. 
Text!lféleség. 23. Madarak lakóhe
lye. 24. Délnyugat !ncllai partvidék. 
26. Zekében van t 27. Habos se
lyemszövet (francia). 29. Ed-

mond (1828-188.5) francia fró. 31. 
Igekötő. 33. Nagyon régi. 35. U. M. 
I. 36. Ellentétes kötőszó. 37. A hét 
vezér egyike. 38. Női név. 40. Néz. 
41. Duna mássalhangzói, il. Szelle
mi foglalkozást úz. 44. Nem a má
sik. 47. Részvénytársaság. ta. Alak
talan test (görög). so. Körzet, ke
rület. 51. Etelizesltő. 53. Szigetcso
port a Bengall-öbölben. 54. Papir 
szélei. 55. Kis keveréke. 57. Meg
•emmlslt. 58. RAgó szervünk. 59. 

Maró folyadék. 50. Orosz S2entkép. 
62, Kicsiny folyóviz. 63. Monte
Chrlsto vára. 69. Kékszlna. 70. 
Egy svéd szigetre való. 71. Tiszti• 
szerv, fonetikusan.. 

Függ61eges: 1. Ezt kell csökken
teni a vasúti kocsiknál, 2. A víz
szintes 70-röl van szó, 3. A plati
nával rokon fém. t. Római 8. 5. 
Rés betúi keverve. 6. Nagy István. 
7. Gyülekezet, piac (görög) . e. Eger 
fele. 9. Egy szó a Halotti beszéd
ből. 10. Angol város. 11. Nem föld
szint. 12. A xvn. században ki
pusztult hattyú :tormájű madarak, 
16. A-val a végén karzat idegen 
szóval. 17. DunAntúli folyó. 20. 
Szőlót6ke támaszték. 21. Szent, 
sérthetetlen. 24. Az olaszok kedvelt 
eledele. 25. A római birodalomban 
érvényes jogszabályok összessége. 
28. Azonos betűk. 30. Utóirat. 32. A 
Duna ausztriai mellékfolyója. 34. 
Helyhatározószó. 36. Német névelő. 
39. Idegbetegség görög szóval. 42. 
Fohász. 43. Parancs, megbizatás 
(francia) . t5. Vissza: színésznőnk 
családi neve. 4.6. K. 0. K. t9. Szlo
vákia! hegység (ék. hiány). 52. 
Nem véletlenül. 54, . . . Lajos, tv
rendez6. 56. Ritka férfinév. 59. Szü
retel. 61. Kinin vége. 64. Vonatkozó 
névmás. 66. Hangtalan lúd. 68. TA
gas. 6'. Mutatószó. 

Bekilldendll: vfzszlntes 1. Beltlll· 
dési halllrld6: november 10. 

Az el6zll keresztrejtvény helyes 
megfeJUóse: Eljárás kezdeménye
zésének Joga. Ellenőrzési Jog. 

Egy-egy könyvet nyertek az 1970. 
évi 18. számunkban megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtéséért: 
Szénássy Mihály, Debrecen. Attila 
tér 3. Pápay Jolán, Pápa, Vörös
marty utca 18. Erény! László, Sze
ged, og-yessza, xxvm. ép. m. 12. 
Somorjai József, Bp. XI., Budafoki 
út 10/a. v. t. Gombos Pál, Nyír
egyháza, Kossuth utca 70. 

Fennállásának 25. Et;-
fordulóját is ünnepli a zene
kar november 7-én. Lelkesen 
készülnek a ju<bi!eumra. Lesz 
ünnepi hangversenyük. kö
szörvtik a zenekar veteránjait, 
é.s 11).egE!m!ékeznek a régi sze
replésekról, de bizonyára arra 
lesznek a legbüszkébbek, hogy 
soraikban már ott fújja hang
szerét az általuk tanított sok 
fiatal, a felnövekvő vasutas
zenész utánpótlá.s. 

L. J. 

MegyáJasztották 

a jelölóhizottaágot 

Hatvan állomáson megkez
dődtek a szakszervezeti alap
szervi választásokat előkészítő 
taggyűlések. Az elmúlt na
pokban valamennyi műhely
bizottság taggyűlést tartott, 
ahol a titkárok beszámoltak 
az eddig végzett munkáról. 
Ezen a taggyűlésen megvitat
ták a közelgő X. pártkong
resszus Irányelveit és a szak
szervezeti választások soron 
következő feladatait. 

A taggytilés megválasztotta 
a jelölőbizottságot, akik majd 
széles körű közvélemény-
kutatás alapján javaslatot 
tesznek a megválasztandó új 
vezetőségre. 

Szücs Ferenc 

tl'NI. OltTÖBER 1,_ 

- Ismeretterjesztő előadá• 
sok. A téli hónapokban gazdag 
program várja az érdeklődő
ket a hatvani vasutasok Liszt 
Ferenc Művelődési Házában. 
A munkásakadémiák prog
ramjában számos szakmai, 
műszaki, politikai, egészség
ügyi és földrajzi témájú elő
adás szerepel. 

- A SZÁRNYVONALAKON 
is egyre n11gyobb tért hódit az 
M technika. Az 1899-ben épült 
zclaegerszeg-rédicsí vonalon 
81 év után a kézi aláverést 
gép váltotta fel. Hidrau!iku& 
emelők és egy Buda tipusú 
aláverőgép segíti a pályamun
kások munkáját. 

- Motorvonatok az olim
piára. A müncheni S-Bahn 
vezetői az 1972. évi nyári olim
piai játékok idején várható 
nagy forgalomra való tekintet;. 
tel 120 új motorvonatot ren
deltek. Az új, tirisztoros, fo
kozat nélküli vezérlésű motor
vonatok maximális i;ebessége 
120 km/óra lesz. 

- óCSKAVASGYűJT�. A 
békéscsabai pályafenntartási 
főnökség dolgozói a harmadik 
negyedévben 20 tonnával több 
ócskavasat gyűjtöttek a terve• 
zettnél. 

- UJ vasútvonal épül Szí
riában szov jel segítséggel. A 
208 kilométer hosszú, normál 
nyomtávú vonal Damaszkuszt 
köti össze Homsszal, és Alep
póban összeköttetést biztosít 
az északi vasúthoz. Az új vo
nallal a szíriai főváros köz
vetlen összeköttetést kap La
takia és Tartus kikötőkkel. 

- Jól sikerült légógyakor• 
latot tartottak Miskolc Gömö
ri-pályaudvarán. A gyakorlat 
vezetője, Siklósi Em6, az ál• 
lomás légóparancsnoka, az al
egységparancsnokokkal együtt 
eredményesen oldotta meg fel
adatát. 

- WRADAS Bt:K:esCSA• 
BAN. Szeptember végén a bé
késcsabai csomóponton rende
zett véradás alkalmából több 
mint 50 vasutas 15 Ji ter vért 
adott. Ezúttal is az elsők kö
zött jelent meg Zabovszki Jó
zsefné, a pályafenntartási fő

nökség ötvenszeres véradója. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
Bolcllzsár Gyula Békéscsaba,; 

z.rarkos Józset Zalaeger,szeg; Be
hán Rózsa Miskolc; szacs Ferenc 
Hatvan ; Boros Zoltán Szombat-
hely: Czeglédi Sán<lor. Marosán 
Pál., Volosinovszki J'ános Debre-
cen ; Bánkutl László Budapest; dr. 
Bánldaivy Gyula Szeged; Perlald 
GyUla Sopron ; Dancs József Ta
polca: Leveleiket lapunk anyagá
hoz felhasználjuk. 

Kőpataki lstvAn Gie-Hathalom:; 
Kovács Istvánné Miskolc ; Kovács 
Albert Diósjenő; Takács János 
Cegléd; Bognár Károly Tapolca:; 
Zamen .TAnos Budapest: Leveleiket 
Illetékes helyre tovibbltottuk. 

A Hivatalas Lapból 
A Hivatalos Lapbó!, a 97.akszef'

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

3'. súmb61: A közlekedés- és 
postaügyi mln.!szter 21 /1970. (KözL 
!l:rt. 17.) KPM szAmú utasítása a 
közlekedés! és postai tlsztképzés
rőL 

lO. szimból: U6 330/1970. 3. A. 
Ing, n'yakkend,5 és új formájú női 
sapka rendszeresítése az egyenru• 
haellátásban részesül6 dolgozóll: 
számára. 

n. szimból: 111 641/1970. 4. e. A:t. 
1970. év vég! részesedés szám.fej
tése és folyósítása. 

Pályázati felhívás a Budapesti 
Milszakl Egyetem szakmémökl 
szakaira. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bJzottsdg 

Fc5szerkesztl5: Gulyás János 
Felelös szerkesztő: Vfsi Ferenc 

Szerkesztőség: 
Budapest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon. város! : 2:29-072. 
üzem! : 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest VII., Rákóczi út 5!. • 

Telefon : 224-311 
Felel& kiadó: Gábor Márten. . 
a Népszava Lapkiadó VAllalat 

lgazgátója 
OJ ctekkszámunk : MNB 215-11 859 
1970. XII. 31-lg a régt csekk Is 

felhasznál'ható r 
Szikra Lapnyomda 



Határidő előtt 

december 20-ra befejezik 
a debrecen-nyíregyházi vonal villamosítását 

lyezése, november 1-t6l 
pedig lehetővé vált- a vil

lamosüzem felvétele. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

A beruházási program elő
írása szerint 1970. december 
31-ig a Budapest-Nyugati pá
lyaudvar-Nyíregyháza közötti 
fővonal teljes hosszában fel 
kell venru a villamos üzemet. 
A feladat végrehajtása a be-

ruházás megvalósításáoon 
részvevő szervektől óriási erő
feszítéseket, odaadó, lelkiisn;ie
retes munkát kívánt. Ezekben 
a munkákban részvevő és köz
reműködő szervek átérezve a 
feladatok fontooságát és nép
gazdasági jelentőségét, a be-

Az erőket moot a Debreee11o 
-Nyíregyháza közötti szak� 
ra koncentrálják, hogy a vál· 
lalásnak megfelelően időbe11 
befejezzék a villamosítást. XIV. tVFOLYAM, Zl. SZ.UI Ára 40 fillé, 

I, OKTÓBE� _ 7 
EVFORDULOJAN 

ovember 7-én [esz 53 esztendeje, ho� a Lenin_��-N zette orosz kommunista párt irány1tásával gyoz.ott 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. �roszor

szágban a munkásosztály és a szegénypar�ztsag m;!g
döntötte a tőkések és földbirtokosok uralmát, és kezebe 
ragadta a politikai hatalmat. 

Október jelentősége azonban messz� túlnőt:_ a �e;n
zeti kereteken. Nemc.saik létrehozta a v1lág e!So sz1lard 
munkás-paraszt államát, az első proletárd�tat�ráJ, h�
nem mintaképpé vált a világ va,1,amennyi kizsalun3:
nyoltja számára, és „hadüzenet volt az egész nemzetko
zi imperializmusnak". új fejez1tet nyitott az egész embe
riség történetében: megnyitotta a proletárforradalmak 
korszakát. 

lét ···tt A forradalom győzelme, a szovjethatalom reJo e 
nem jelentette Oroszországban a békés építés megkezd�
sének lehetőségét. Az oroszországi proletárhatalo� gyo
zelmének forradalmasító hatása megrettentette az impe
rialista hatalmakat. Felismerték, hogy az Októb� P�l
dáján fellelkesült világproletariátus harca a kapitaliz-
mus létét fenyegeti. 

14 kapitalista állam jól felszerelt Intervenciós se
regei - a belső e.Henforradalmároktól támogatva =--: 
megrohanták a fiatal sz.ovjet államot, aha! � terme_Ies1 
apparátus meg volt bénulva, melyet az ehínség reme 
fenyegetett. A súlyos n�lkülöz��. roppant nehézségek 
ellenére a szovjet nép es a Voros Hadsereg a kom_mu
n\sta párt vezetésével, megyédte a forradalom gyo�
mének eredményeit: a szov3et hatalmat. 

z intervenció és a belső ellenforradalom leve.rése . A után a sz.ovjet nép példák és mintakép néLkul, v1-
szontag.ságoktól és nehézségek�ő� viss�a nem ri3:d

va, bátran indult el az új élet felép1tésére irán�ló tör
ténelmi alkotómunka járaUan útjain. Helyreállitotta a 
népgazdaságot, meg',i:ezdte és rendkivü'1 rövid idő �tt 
megvalósította a fejlődő ipar és a mezőgazdaság szooa
lista átstérve.zését. 

S alig 20 évvel Október győzelme után felépült a 
nocializmus a Szovjetunióban. Létrejött, a világon elő
ször a szocialista társadalom, a világ proletarMtusának 
és elnyomott népeinek reménysége, példaképe és táma-
sza. 

f 'l A békés szocla1ista építést azonban hamarosan e -
bes2JQ.kitotta a fasiszta Németország hitszegő támadása. 
A háború mérhetetlen szenvedéseket és károkat zúdí
tott a szovjet :népre. De a második világháborúban ara
tott történelmi jelentőségú. győzelem az egész világ szá
mára bebizonyította a szovjet-szocialista társadalom 
szilárdságát, a !kommunista párt által nevelt emberek 
szellemének törhetetlen erejét, szocialista hazafiságát, 
Október eszméinek legyőzhetetlenségét. 

A Szovjetunió 53 esztendeje és a Szovjetunió Kom
munista Pártjának története az internacionalizmus ra
gyogó példája Ez nemcsak a szolidaritásban, a harc él
vonalában való helytállásban és áldozatváHalásban nyil
vánul meg hanem a történelmí tapasztalatok nemzet
közi érvényében is. A Magyar Szocialista Munkáspárt 
határozott álláspontja, hogy az internacionalizmusnak 
ma is prób.aköve a Szovjetunióhoz való viszony. 

1\1 épünk történelme 1917 óta ezer szállal fúződik az 
! 1 Októberi Forradalomhoz. Tette�el tanúsították 

ezt azok a magyar internacionalisták, akik fegy
verrel a kézben maguk is részt vettek a forradalom győ
zelemre vitelében és megvédésében. A forradalom a 
magyar munkásosztálynak is utat mutatott gyötrő tár
sadalmi problémáinak megoldásához, olyannyira, hogy a 
Tanácslcöztó.rsaság kivívásával elsőként követte az orosz 
példát. És 26 évvel később a Sz.ovjetunió hadserege űz
te ki hazánkból a német megszállókat. 

Lenin, korunk géniusza - aki születésének 100. év
fordulóját az idén ünnepeltük - a legnagyobb megpró
báltatások idején is nagyon sokat foglalkozott a magyar 
munkások, szegény parasztok helyzetével. A Tanácsköz
társaság egész fennállása alatt tanácsokat adott a ma
V11ar kommunistáknak. 

Pártunk történetében szembetűnő, hogy amikor he
lyesen a.lkalmazta Lenin tanításait, si/cereket ért el. 
Amikor viszont elméletben vagy gyakorlatban eltért a 
tanácsoktól, kudarcok érték. A teljes tanításának, al
kalmazásának elvénél azonban mindig figyelembe -kell 
Venni a konkrét helyzetet, hiszen Lenin arra tanított: 
.,minden absztrakt igazság, frázis lesz, ha bármely tet
szőleges, konkrét helyzetre alkal�zák.". 

Amióta következetesen járjuk a lenini utat, soklkal 
kevesebb a zökkenő fejlődésünkben. Az eHenséges és ár
tó szándékkal szemben, hibáink legyőzésével, áldozat
vállalással mind erősebb és szilárdabb lett néphatal
munk. 

T 
ársadalmi fejlődésünket ma az határozza meg, 

hogy a szocializmus teljes felépítésén dclg,,.,.unk. 
- Pártunk felismerve gazdasági fejlődésünk köve

telményeit k>ezdeményezte, kidolgozta a gazdasági irá
nyítás új rendszerét, és vezető szerepet tölt be megva
lósításában. A reform nagy lendületet ad társadalmi, 
gazdasági fejlődésünkn<"k, hatékonyabbá teszi a szocia
lista viszonyokban rejlő erőforrások Jtiaknázását. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évforduló
ját azzal is ünnepeljük, hoey számba vesszük tanulsá-
1-'ait. S az.okat alkotóan felhasználva, választ adunk a 
forradalom mai kérdéseire. s a lenini úton járva old
juk meg nem !könnyű feladatainkat. 

1970. NOVEMBER Z. 
ruházások szakszervezeti inté-1-------------, zóbizottsága és a beruházási 

Ugyancsak fontos beruh�1 

s! munkák fejeződnek be q 
záhonyi körzetben. Az átrakó.. 
kapacitás elégtelensége miat\ 
átpogramozott eperjeskei da1 
rus átrakó pályudvaron áttér• 
tek a . beruházás sza!kas� 
megvalósítására. Ennek ered-,, 
ményeként 

Át11tllis előtt a csengeri lakótelep 
Az árvíz okozta károkról, a 

károk helyreállításáról lapunk 
hasábjain már több esetben 
beszámoltunk. Irtunk arról is, 
hogy az újjáépítés munkájá
ból a vasút is dicséretesen Jti
vette részét. A kormánybiztos 
kijelölése alapján Csenger 
községben egy új lakótele·p 
felépítését vállaltuk. A mun
ka eredményessége érdekében 
a helyszínen külön építésveze
tőség alakult, s a honvédségi 
erők és KISZ-fiatalok támo
gatásával már az ár elvonu
lása után megkezdték a mun
kát. Az ország legkülönbö
zőbb helyeiről odairányított 
munkaerőkkel nehéz körül
mények között dolgoztak. Az 
építésre kijelölt területen még 
lábon állt a gabona. A nehéz
ségek ellenére is az építők 
eleget tettek vállalt kötele
zettségüknek, s most arról 
számolhatunk be, hogy elké
szült a csengeri lakótelep. 

- November 4. és 9. kö
zött került átadásra 95 lakó
ház - mondta érdeklődésünk
re Papp Lajos építésvezető, 
aki kezdettől fogva fáradha
tatlanul irányította a nagy
arányú munkát. - A lakóhá
zak mindkét szobája elkészült, 
véaeztünk a csatornázással, a 
külső vakolással és a bádo
gosmunkával is. Jelenleg a 
mozaiklapokat helyezzük el és 
a külső lépc.sókön dolgozunk. 
!gy elérjük azt, hogy a közelí
tő telet már új otthonukban 
várhatják az árvízkárosultak. 

Megemlítette még az épí
tésvezető, hogy újabb tíz sze
mély kívánja felépíttetni a 
házát. A késői jelentkezés el
lenére is az építők az.on lesz
nek, hogy ezeket az épülete
ket december 15-ig átadják. 
A szán<Mk valóra váltását csu
pán az esetleges oord időjá
rás hiúsíthatja meg. 

-Ul 

Kilenc Bah-kocsi Vietnamnak 
A Diesel-mozdonyt és vas

úti kocsikat Vietnamnak ak
ció keretében a dunakeszi jár
mú.javító KISZ-bizottsága és 
szakszervezeti bizottsága véd
nökséget vállalt 9 darab Bah 
típusú személykocsi elkészíté
se felett. A KISZ Központi Bi
oottsága ugyanis 5, a SZOT 
pedig 4 Bah kocsit rendelt az 
üzemnél. 

Az fuem KISZ-bizottságá
nak védnökségvállalását kol
lektív munkával, a szocialista 
brigádok cselekvő részvételé
vel támogatja a sz.akszerveze
ti bizottság. A megbízásnak a 
X. pártkongresszus tiszteleté
re indított munkaverseny ré
szeként, az éves feladatok tel
jesítése mellett kívánnak ele• 
get tenni. 

felügyelőség kezdeményezésé
re, a jubileumi évfordulók 
tiszteletére 

szocialista szcrzódést kö
töttek. A szerződésben vál
lalták, hogy december 31 
helyett, december 20-ra 

befejezik a munkát. 
A beruházások szakszerve

zeti intézőbizottsága a 3. szá
mú Beruházási Felügyelőség
gel közösen október 6-án mun
kaértekezletet tartott a szocia
lista sz,erzódésiben érdekelt 
gazdasági és mozgalmi szervek 
képviselőinek részvételével. Az 
értekezleten közösen tisztáz
ták a fennálló nehézségeket, 
majd meghatározták a legfon
tosabb tennivalókat. A jó 
együttműködés eredménye, 
hogy Karcag és Debrecen kö
zött 

október 31-re megtörtént 
a vonal feszültség alá he-

december 31 helyett már 
november 7-re átadásra 
kerül 6 da.rab 5 toonáS 

daru. 
Ezzel egyidőben tei:mészete

sen elkészünek a kiszolgáló 
berendez.ések is, így például a 
mélyépítési, a magasépítési, a 
víz- és csatornázási munkáik, 
valamint az elektromos ener
giaszolgáltatás. 

Az 5 tonnás daruk novem-ó 
ber 7-re történő üzembehelye
zésével - gazdasági számítá• 
sok szerint - jelentős népgaz
dasági megtakarításaikat ered
ménye:z.nek. 

vi-

Hogyan készültek fel a télre? 
Látogatás két pályamesteri szakaszon 

Az ősz derekán járunk. Itt
ott még kellemes az idő, de 
a vasút szolgálati helyein már 
a télre készülnek. Az Angyal
földi Pályafenntartási Főnök
ség esztergomi XIV-es és a 
tokodi XV-ös pályamesteri 
szakaszán - ahol a napokban 
látogatást tettünk - a sza
kaszkez ,1ő pályamesterektől 
érdeklődtünk a téli felkészü
lésről. 

- Sza.kaszunk magasépít-
ményi szakasz - kezdte a be
szélgetést Szalay László, az 
esztergomi pályafenntartási 

&zakasz pályamestere -, s 4 
fvrga.lom biztosítása, a hóel
takarítás csak közvewtt fel
adatunk. Ami elsősorban rán1t 
tartűzik, az a területünkön lé• 
vő épületek, létesítmények, 

nyílászáró-szerkezeteinek 
rendbetétele. A felülvizsgálat, 
az eLlenórzés már mindenütt 
megtörtént, és szakembereinlc 
- tetőfedők, üvegesek, aszta• 
losok - jelenleg Budapest
Üröm és Dorog állomásokon 
dolgoznak. A tél beállta előtt 
minden épületet átvizsgálunk, 
és. a 4ibákat. kijavítjuk. 
Anyaghiány nem nehezíti a ----------------------------------------, munkánkat, s ha még egy-két 

A kongresszusi versenyben: 

több segítséget várnak a székeslehérvariak 
Székesfehérvár csomópont 

dolgozói is csatlakoztak a párt 
X. kongresszusának tiszteleté
re indított munkaver.senyhez. 
Az eddig eltelt időszak terme
lési eredményei azonban ke
vésbé mondhatók jónak, 
ugyanis a féléves értékelés 
szerint több tényezőnél 13-17 
százalékos lemaradás van. A2 
egyenlete.s munkát több ob
jektív és szubjektív tényező 
gátolja. Ezekről beszélgetünk 
Varga Lászlóval, az állomás 
szakszervezeti bizottságának 
titkárával. 

- Annak ellenére, hogy a 
közlekedett vonatok számá
ban a bázishoz viszonyítva 
nincs lényeges változás, mégis 
romlott a menetrendsze?"úség 
- mondotta. - Körül va
gyunk véve vágányzárokkal, 
és egyvágányú közlekedés van 
a kétvágányú pályáinkon. En
nek negatív hatása az állomá
son csapódik le. Késve érkez
nek a távolsági vonatok, és 
emiatt a helyből induló vona
toknak várni kell. Megnőtt a 
gépre várások száma. 1970. 1. 
félévében 1576 gépre várás 
fordult elő. Az ebből adódó 
hátrányokat - hiába van lel
kesedés, igyekezet - nem le
het pótolni. A 6909/1970. I. g., 
III. sz. rendelet értelmében -
annak ellenére, hogy a gépek-

rút. Az f.géret azonban csak 
(géret maradt. 

- Pedig a kétkaros elősa
rú sokat segítene a munká
ban, és csökkentené a baleseti 
károkat - szól közbe Pintér 
Lajos állomásfőnök-helyettes. 
- Lehet, hogy a bizottság 
megfeledkezett az ígéretéről? 

Beszélgető partnereink el
mondották még azt is, hogy 
sok irányvonatot kell nekik 
átrendezni. Sajnos, ·ezeket sa
ját igazgatóságuk területéről 
- Komáromból, Ferencváros
ból - küldik hozzájuk, s hiá
ba jelen tik ezt az igazgatóság 
III. osztályának, nem történik 
intézkedés, pedig ez csökkenti 
a brigádokban dolgozók mun
kakedvét, és kihatással van a 
teljesítményükre .is. 

A székesfehérváriak szóvá
tették azt is, hogy több felsőbb 
rendelkezés gátolja est?tenként 
az állomásfőnök hatáskörét. 
Az állomás egyes dolgozóit -
a létszámhiány ellenére is -
az igazgatóság más sz.olgálati 
helyek kisegítésére kirendelés
be küldi, és emiatt sok eset
ben megoldhatatlan probléma 
elé állitják a gazdasági vezető
ket. Sót, az állomáson vannak 
bizonyos munkakörökben dol
gozók, akik felett nem Székes
fehérvárott rendeLkezwek. Az 

állomásfőnök például elrendel
te az áruirányítóknak, hogy a 
napi helyzetet jelentsék neki, 
ezért bizonyos munkaköri 
bérráépítést kapnak, mivel ez 
pluszmunka. Az áruirányítók 
ezt vállalták volna, de az 
igazgatóság VI. osztály
vezetője ezt megtiltotta neltik. 
Meggyőződésünk, hogy az 
ilyen „presztízs" vita nem se
gíti elő az állomás munkáját 
és a felsőbb szervek tekinté
lyét sem növeli. 

Több segítséget várnak a 
vezetők a szocialista brigádok
tói is a közös feladatok meg
oldásához. Jobban kellene ér• 
vényesülni a brigádok tudat
formáló tevékenységének is. 
Erre hívja fel a figyelmet az 
a tény, hogy jelenleg ittassáig, 
szolgálattól történő elmaradás 
miatt 12 fő ellen folyik fegyel
mi eljárás. úgy gondoljuk, 
hogy az ilyen esetek nem 
hasz.nálnak a szocialista bri
gádok tekintélyének. Az ilyen 
feladatokat csak közös erőfe
szítéssel lehet megoldani. A 
sz.ocialista brigádok sokat te
hetnén(;'k annak érdekében, 
hogy csökkenjen a fegyelmi 
eljárások száma. Erre kötele
zik őket az eddig elnyert elis
merések és a hármas jelszó 
érteln1ében végzett tevékeny-
ségük .is. Molnár László 

kel való gazdálkodás az állo- .-------------------------
másfőnökség hatáskörén kívül 
esik - jogtalanul sújtanak 
bennünket az ebből eredő hát
rányokkal. 

Az állomás szúk kereszt
metszete több belső szervezési 
intézkedést követel meg tő
lünk, amelyeket a dolgozók 
igyekeztek is megvalósítani. 
Sajnos azonban nem kapjuk 
meg mindig a kellő segítséget. 
A dolgozók felvetik, hogy ami
kor 1969. februárjában egy 
igazgatósági szintű bizottság 
vizsgálta a gurítón bekövetke
zett nagy beleseti károk okait, 
a bilrottság tagjai megígérték, 
hogy az állomás rendelkezésé
re adnak 2 darab karos elősa-

NOVEMBER 15 

a vasutas operabérlet következó 
elóadása 

A vasutas ope�bérlet nyi
tó előadása, Gershwin világ
hírű néger operája, a Porgy 
és Bess valószínű, sokáig em
lékezetes marad annak az 
1900 vasutas operabérlet-tu
lajdonosnak, akik október 18-
án zsúfolásig megtöltötték az 
Erkel Színház llézőterét. 

A vasutas operabérlet má
sodik előadására 1970. novem
ber 15-én délelőtt 11 órakor 
kerül sor az El'kel Színház
ban. Bemutatásra kerül Do
nizetti: Lammermoori Lúcia. 
A főbb szerepeket Bartha Al
fonz, Lehoczky f:va. Palóc 
László, Szalma Ferenc és Al
bert Miklós énekli. 

napsütéses hetünk lesz, akkor 
teljes nyugalommal várjuk a 
telet. 

- A váltók tisztításánál, a 
hóeltakarításnál a szakas.z 
dolgozói segítenek-e? 

- Ha szükséges, ak,lror a 
dorogi és a tokodi pályafenn
tartási szakasznak segítünk. 
Ehhez a munkához is mínden 
feltétel biztosított. A raktár
ban már munkára készen áll• 
na.k a lapátok, seprűk éJ 
egyéb hóeltakarító-eszközöl�, 
most érkezett meg az ipari só, 
s megvan az alapanyag a vé. 
dóitalhoz is. Megtörténtelr 
már a teahordó- és teafőző• 
alkalmazottak egészségügyi 
vizsgálatai is. Vain elég meleg 
ruhánk, egyszóval úgy hiszem, 
nem érhet bennünket váratla
nul a tél. 

Szalai Lászlótól azt is meg. 
tudtuk, hogy elkészítették :t 
kiértesítési rendelvényt is, 
vagyis míndenki tudja, hogy 
szükség esetén kit kell értesí
�enie, és hová kell menniök. 
Tárgyalást folytatta'k a vára. 
si tanáccsa:l is, és ha szüksé
ges, közmunkaerőt is igénybe 
vehet a vasút. A városi tanács 
a fennálló rendelkezések ér
telmében ugyanis erről gon
doskod1k. 

Az esztergomi pályafenntar
tási szakaszon a jó gazda gon
dosságával készültek a télre. 
De ugyanilyen gondos felké
szülést tapasztaltunk a tokod:! 
XV-ös szakasznál is, ahol 
Horváth Zoltán pályamester 
elmondotta: felkészülésüket 
nem zava?"ta meg semmi, s & 
feltételek biztosítottak a téli 
munkára. Van elegendő lapát, 
seprő, meleg ruha, só. Minden 
dolgozó tudja a feladatát. 

Két pályafenntartási sza
kaszt látogattunk meg, s mind 
a két helyen alapos, körülte
kintő felkészülésről adhattak 
számot. Szeretnénk remélni 
azonban, hogy a vasút va,la
mennyi szolgálati helyén, va
lamennyi pályafenntartási fó
nökségén és pályafenntartási 
szakaszán hasonló lelkiismere
tességgel várják a te1et. 

A tél nagyon komisz, na
gyon könyörtelen tud lenni -
volt részünk már benne - s 
erről egy percig sem szabad 
megfeledkezni. 

Sz. 1. 
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Mindennapi gondok Új szociális létesítmény 
Nagykanizsán hatvan szakszervezeti bizalmi munkájában 

Dr. Szabó Tibor, a pécsi 
igazgatóság vezetője október 
15-én ünnepélyes külsőségek 
között adta át rendeltetésének 
a nagykanizsai vontatási dol
gozók részére épült, új szociá
lis létesítményt. 

beszédében hangsúlyozta, hogy 
ez a létesítmény csak egy l'é
sze annak a tervnek, amely,et 
a közlekedési koncepció kere
tében az elkövetkezendő évek
ben megvalósítanak. A cél 
mindenekelőtt az, hogy a 
vasutasok munkahelyi körül
ményeit jobbá tegyük, javít
suk. 

Választási készülődés Rákosrendező pályaudvaron 
Rtikosrendezó oályaudvar 

dolgozói négy mŰhelybizott
ságba tartoznak. Még ponto
sabban vázolva a szakszerve
zeti bizottság szervezetL fel
építését, a következő képet 
kapjuk: 

A forduló szolgálatot tel
jesítő dolgozóknak - az úgy
nevezett három túrnak -, 
egy-egy önálló műhelybizott
sága van. A negyedik műhely
bizottság pedig a másfélszáz 
vonatkísérőt egyesíti. Ezenkí
vül az állandó nappalosoknál, 
valamint a kereskedelmi szol
gálatnál egy-egy vezető
bizalmi irányítja a mozgal
nlt r_n��\ít. Ebbe a képbe il
��ed1k bele az állomás 60 

szakszervezeti bizalmijának a 
tevékenységf'. 

- ők hatvanan alkotják az 
összekötő kapcsot a csaknem 
600 főnyi tagság és a műhely
bizottságok, illetve az egész 
munkát irányító szakszerveze
ti bizottság között - mond
ja Bali Ferenc, a szakszerve
zeti bizottság titkára. - AZ
taluk adunk és kapunk tájé
koztatást. Kiveszik a részü
ket minden szakszervezeti 
feladatból és az ezekkel járó 
mozgósításból. Munkájuk nem 
könnyű, hiszen a pályaudvar 
rég megérett a korszerűsítés
re. A munkakörülmények 
mostohák, s mindezt tetézi a 
mintegy 120 főnyi létszám
hiány. 

Részben ehhez kapcsolódó 
téma, hogy az utóbbi két év
ben, de főként az idén lénye
gesen nőtt a vasutasok bére, 
havi fizetése. Ezt szolgálja az 

általán nem érkezett az idén a 
rákosrendezói szertárba. 

Egyéni gondok 
osz1 hónapokra bevezetett _ De vajon _ adódik a munkahelyi pótlék is. Hason- kérdés _ a bizalminak, aki lóan kedvező fogadtatásra ta- minden dolgozótársa gondjátlált az az intézkedés, hogy a baját a szívén viseli, lehetnők nem vasutas férje szintén nek-e egyéni problémái? megkaphatja az utazási ked- Egri László elmosolyodik, vezményt. Legújabban az majd így válaszol: ingnyakkendóvel való ellátás - Váchartyán állomástól öt váltott ki általános elégedett- kilométerre, Kisnémediben séget. lakom a családommal. A rész-

- De jobb lenne - teszi letes tüzelőt már rég befi-

Az átadásnál jelen volt 
Gaál István, az MSZMP nagy
kanizsai városi bizottságának 
első titkára, Badacsonyi Imre, 
a csomóponti pártbizottság 
titkára, a nagykanizsai csomó
pont szolgálati helyeinek gaz
dasági és mozgalmi vezetői és 
a csomópont nagyon sok dol
gozója, 

Dr. Szabó Tibor az átadás 
alkalmával elmondott ünnepi 

A 6 és fél mi!Eó forintos 
költséggel épült háromszintes 
épületben az öltözők és mos
dókon kívül helyet kapott egy 
korszerűen felszerelt üzemor
vosi rendelő is. Az új szociá
lis létesítmény 600 személy 
befogadására alkalmas. 

Halmai János 

Méltók a bizalomra 

hozzá a bizalmi -, ha az uta- zettem, de a télre való szenet 
zó személyzet, legalább a te- még mindig nem kaptuk meg. 
hervonatosok, sötétkék inget Váchartyánba egész évben 
kaphatnának. A rendelet egy vagon háztartási szenet 
ugyanis úgy szól, hogy az el- küldött az anyagosztály, s ne
ső-, második és a harmadik kem nem jutott belőle. Akad
szakcsoportba tartozóknak nak bizalmiak, akiknek az ef-

A csoport gondja 
az ő gondja is 

fehér, a negyedik- és az ötö- féle egyéni sérelem a kedvü-
M k tá . X/'o ill nem találnak, s mert munká-

A választási előkészületek
ről szólva, beszélgetésünk a 
legrégibb, legrátermettebb bi
zalmiak nevének felsorolásá
val folytatódik. Csakhamar 
kiderül, hogy a hatvan bizal
mi között szinte alig-alig akad 
egy-kettő, aki ne lenne méltó 
továbbra is a tagság bizalmá
ra és az szb elismerésére, ed
digi tevékenységük alapján. 
Azok sincsenek többen, akik 
valamilyen ok miatt a jövő
ben nem vállalnák bizalmi 
tisztségüket. Ez mindenesetre 
kedvező előjel a november 
második felében sorra kerülő 
bizalmiválasztásokhoz. Sót, a 
december 9-14 között meg
tartandó múhelybizottsági és 
a január 14-re ütemezett szb
választás sikeres lebonyolítá
sának is ez az egyik záloga. 

- A jó politikat érzékkel 
és kellő mozgalmi tapasztala
tokkal rendelkező bizalmiak 
ugyanis eredményesen segíthe
tik a választási előkészülete
ket: Tekintélyükkel, meggyőző 
szavukkal, példás magatartá
sukkal értékes, nélkülözhetet
len támogatást adhatnak a 
küszöbön álló munkához. 

Ez az utóbbi vélemény már 
nem a titkártól, hanem a vá
lasztások előkészítésével meg
bízott 5 tagú operatív bizott
ság vezetőjétől, Végh Gyula 
fóintézőtól, az állomás oktató
tisztjétől származik. Miután ő 
is bekapcsolódott a beszélge
tésbe, megemlítette példaként 
azt a tapasztalatát, hogy a 
tagság szívesen fordul ügyes-

dík szakcsoportosoknak sötét- ket szegi és azt fontolgatják, un a rsa,, a v amos 
bajos problémáival közvetle- kék ing jár. Ehelyett inkább lemondjanak-e tisztségükről. próbaterem ifjúsági szocialis- jával, emberi magatartásával 
nül a bizalmiakhoz. a munkakör, illetve a szolgá- Am a helyes megoldást azok ta brigádjának tagjai azt a legteljesebb métrékben elé-

- A dolgozók jól tudják, lati beosztás dönthetné el, választják, akik a sértődés he- mondják: Bartucz József csen- gedettek, a most következő 
hogy a bizalmi elé tárt prob- hogy ki milyen inget kapjon. lyett még határozottabban, des, szerény és nagyon lelki- bizalmiválasztáskor ismét lé 'k l" k b h k"" k bb l' k f I ismeretes ember, i·ó barát, jó ma e Jutna az sz - ez, A helyes intézkedések elle- ovet ezetese en epne e Bartucz Józsefet jelölik. · t' k d, h" t tt h"b ,, ll b · k kolléga. Az elmúlt két év vagy az in ez e esre wa o nére ronti·a a dolgozók hangu- a i a,c e en, a a30 orvos-
elöljárókhoz - mondja az Zásáért. Ha munkatársaim alatt, amióta ó a szakszerve- Az elismerés hangján szól 
oktatótiszt. - Előfordult az is, latát, hogy a téli ruházati 

méltónak találnak rá, ezért zeti bizalmi, nem volt olyan munkájáról R. Tóth József, a 
hogy az egyik, így beérkezett cikkeket sokan még nem kap- vállalom el továbbra is a bi- egyént és közösséget érintő múhelybizottság titkára és 
panasz nyomán egyenesen a ták meg. Többnyire a C-s mé- zalmi szerepét. Ugyanúgy, probléma, ahol ne segített vol- Baranyai Zoltán, az üzem XIV. kerületi pártbizottság retek hiányoznak, vagyis: aki mint ahogy a legtöbbe,n te- na. A közösség gondja, az ő 

szakszervezeti bizottságának első titkárától kértünk tájé- egy kicsit nagyobb pocakot szik Rákosrendező állomás gondja is - így vélekednek 
titkára is. koztatást. hord, az kimaradt az ellátás- hatvan bizalmija közül. róla. S mert a csoportban ná-

A konkrét esetek felsorolá- ból. Kesztyű pedig még egy- Kovács József lánál rátermettebb embert - Olyan bízalm! ő 
sa közben egymás után kerül- mondják aki amit 
nek szóba a „legtekintélye- 1-----------------------------------------7 rábíznak, azt lelkiisme-
sebb" bizalmiak. A két vezető retesen el is végzi. Rend-
bizalmin, Somlai Károlyné se- M,.skolc,· kezdem·e

„ 

nyezesek szeresen megtartja a bizalmi-
gédhivatali ügyintézőn és értekezleteket, ismeri a cso-
Mocsári Kálmán raktárnokon port tagjainak gondját, baját, 

:rxiz�h:�=��� �!r���� H�= a no''k munkako·· �u
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fi Tivadar és Henter Lajos I között. 
térfelvigyázók neve. A II-es A bizalmi munkájának hú túrból a fiatal Gorzó János • , tü'kre a bizalminapló, ame-kocsirendezó, Bálint István 

J av'1ta' sara lyet a szakszervezeti bizottság saruzó. Szilágyi Géza sorom- kezdeményezésére valamennyi pókezeló és Köblös István bizalmi vezet. A napló min-közbeváltó nevét jegyeztük denre választ ad. Mikor volt fel. A III-as műhelybizottság A munkaerő-gazdálkodás lyam is. A hallgatók itt tíz hét A szokástól eltérő változást bizalmiértekezlet, mikor tájé-bizalmijai közül Debreceni egyik fontos tényezője az alatt jegyvizsgálók lehetnek, jelent még a női vonatvezetők koztatás, ki, mikor és miért Károlyné átmenesztőt és La- utánpótlás biztosítása. Ezen ami jó kereseti lehetőséget je- alkalmazása. Az eddigi ta- kapott segély,t és . jutal:nrnt. jos György sorompókezelőt belül is számolni kell a női lent a nők számára. A tanfo- pasztalatok azt bizonyítják, vagy fizetésemelést. 
említették meg egy-egy érde- munkaerő térhódításával, an- lyam elvégzése után ügyelnek hogy a felelősségteljes vonat-
kesebb eset kapcsán. A vonat- nál is inkább, mert ma már arra is, hogy a lakóhelyhez vezetői munkakörrel járó fel- Ezt is bizonyítja,  hogy az 
kísérők legjobb bizalmijai kö- sok üzem nem lenne képes a közel eső vasútvonalakon adatokat a vasutas nők példá- tszaki Járműjavítóban töród-
zé - amint hallottuk - fel- tervet teljesíteni női munka- nyerjenek elhelyezést. san teljesítik. nek a bizalmiakkal, ho

f' 
a 

tétlenül oda lehet sorolni vállalók nélkül. Kizárólag az adminisztratív bizalmimunkát a „he yére" 
Jobbágy Jánost, Bencze Fe- -1 Említésre méltó az a jelen- tették, és hogy számítanak a 
rencet, Göcze Dezsőt, Ka;csa Ezeket a tényezőket figye- munkakörökben dolgozó no t ség is, hogy a különböző szol- bizalmiak munkájára. 

F 
' lembe véve a miskolci igazga- érdekében rendezik meg min- gálati helyeken egyre több Sándort, Torma erencet, 

tóság is megvizsgálta a den évben az általános igazga- nőt választanak párt-, vagy A beszé1getésnél Bartucz Vincze Józsefet, Tolnai rst-
á • , l · tási és számviteli tanfolyamot, k • f k "b A József is i"elen van. Csendes, vánt, Egri Lászlót és Szabó Központi Bizotts g iranye vei-

amelyen évenként 45_en ta- sza szervezet, un c10 a. . 
1 Andrást. nek figyelembe vételével - a politikai életbe való aktiv hallt hangon szólt arró , mi

9-12 lónyi csoportok 
területén dolgozó nők helyze- nulnak, majd mint segédtisz- részvételüket ezen az úton le- lyen szívesen végzi ezt a mun
tét. A vizsgálat tárgyát, főleg tek, magasabb munkaköri be- het a legeredményesebben se- kát, s mennyire nem érzi a nagyobb szolgálati helyeken, soroláSt kapnak. gíteni. megterhelésnek. csomópontokon dolgozó nők 

k 
- Csak néhány név ez a 

sok közül - jegyzi meg Bali 
Ferenc. - Szerencsére ennél 
jóval több kiváló bizalm.in.k 
van a területen ... 

De lássuk ezután, hogy va
jon miféle gondokkal bir
kóznak milyen tapasztalatok 
ismeretében dolgoznak a rá
kosrendezői bizalmiak? Kér
désünket találomra a 31 éves 
szolgálati idővel és negyed
százados mozgalmi múlttal 
rendelkező Egri László vonat
vezetőnek tettük fel. 

- Az én szakszert,ezeti 
csoportomba öt vonatkísérő 
szakasz tartozik, vagyis tízen 
vagyunk - hangzik a felelet. 
- Nálunk egyébként szinte 
minden bizalminak 9-12 fős 
csoportja van. Nekem vi
szonylag könnyű a dolgom, 
mert az úgynevezett darus
fordába tartozunk, így rend
szeresen találkozom a hozzám 
beosztott emberekkel. Ugyan
ezt elmondhatják magukról a 
kispesti vagy a kavicsbányai, 
s általában a hasonló, átállí
tás és egyéb fordában utazó 
bizalmiak is. A vonaliak, 
vtigyis az alkalomszerűen ve
zényelt vonatkísérők szak-

szervezeti csoportjaiban már 
sokkal nehezebb a helyzet, 
mert a bizalmiak többnyire 
csak véletlenül találkozhatnak 
a hozzájuk tartozó tagokkal. 

- Mi tehát a megoldás? 
- Az a dicséretes segítő-

készség, amit ilyen esetben a 
segédvezénylők részéről lehet 
állomásunkon tapasztalni -
mondja Egri László. ők rend
szerint átvállalják a vonali 
fordában utazó bizalmiaktól a 
bélyegek eladását és az esetle
ges üzenetek, értesítések to
vábbítását. 

- S milyen feladat marad 
a bizalmiaknak? 

- A legfontosabb fel:.da
taik így is megmaradnak, 
amit senki más nem végezhet 
el helyettük. Ezek közé tarto
zik például a környezettanul
mány egy-egy segélyezési ké
relem elbírálása előtt; továb
bá a véleményezési jog gya
korlása - azt megelőzően 
mások véleményének meg
hallgatása, tapasztalatok gyűj
tése - üdülési beutalók, ju
talmak, kitüntetések odaíté
lésé,iel kapcsolatban és igy 
tovább. 

Amit le/ül kellene vizsga/ni 
- Mostanában milyen kér

dések problémák foglalkoz
tatják a dolgozókat Rákosren
dezőn? 

A bizalmi válasza is az 
előbbi témához kötődik: 

- Megvitatják például, 
hogy november 7-re helyesen 
ítéltük-e oda a kiváló dolgo
zó kitüntetéseket. Gyakran 
nem is olyan egyszerű megér
tetni hogy ez idén összesen 
csak' 27 dolgozó, köztük 5 vo
fiatkisérő részesiilhet ebben a 

kitüntetésben. Most, novem
ber 7-re egy vonatvezető és 
egy fékező lesz kiváló dolgozó, 
mert a keretet év közben már 
ltimerítettük. A valóságban 
ugyanis az állomásiaknál is, 
az utazóknál is sokan vannak 
akik kiváló szinten végzik a 
szolgálatukat; s így bizony 
nehéz igazságot tenni. A bi
zalmi véleménye már csak 
emiatt is sokat számít mind a 
vezetők, mind a dolgozók kö
rében. 

munkakörülményei, társadal- Női ,ona!vezető Az idézett néhány példa is - Szeretem az embereket, 
mi, szociális helyzetük, a to- meggyőzően igazolja, hogy szeretem a munkámat 
vábbtanulási lehetőségek, a A nődolgozókkal való törő- vissw.vonhatatlanul elmúltak mondja _ s fUl{tyon szívesen 
vasúti munkába való beillesz- dés és gondoskodás azonban azok az idők, amikor a meg- segítek mindenben, amiben 
kedést képezték. nemcsak a továbbtanulásban rögzött hagyományok miatt a csak egy szakszervezeti bizal

Tanfolyamok nők reszere 

A jelentés megállapítja, 
hogy a vasúton dolgozó nők 
többsége fegyelmezett, lelki
ismeretes munkát végez, fele
lősséggel tesz eleget a vállalt 

nyilvánul meg. Az igazgatóság nők csak másodrendű szerepet mi semthet. Azt, '-�• most is-igyekszik változtatni az ed- ,,_ '""'" 
digi kedvezőtlen vezető tölthettek be a társadalom- mét engem jelöl� megtisz-
beosztásokra vonatkozó - sta- ban. Mindannyiunk érdeke, telésnek veszem, és ezt a bi
tisztika alakulásán is. Olyan hogy egyetlen munkaterületen zalmat ti jövőben is jó mun
munkakörökben, ahol főleg se kerüljenek hátrányos hely- kámmaL szeretném viszonoz
nőket foglalkoztatnak, vezető- zetbe. 
nek is nódolgozót vesznek ki. 

ni. 
Ka.szala Sándor -lf-

kötelezettségek teljesítésének. i-----------------------------------------
Olyan szolgálati helyeken is 
megállják a helyüket, mint 
például a pályafenntartási 
szolgálat, ahol egyébként jel
lemzőek az időjárás viszon
tagságainak kitett veszélyes 
munkakörök. 

Az igazgatóságnál ti nők 
munkakörülményeinek javítá
sa érdekében már eddig is 
sok kezdeményezés született. 
Ez a gondoskodás nyilvánul 
meg abban is, hogy a köny
nyebb - fizikai munkát nem 
igénylő - munkakörök betöl
téséhez szükséges szakvizsgák 
megszerzésére, munkaidő alatt 
lehetőséget biztosítsanak. Ezt 
a célt szolgálja az igazgatóság
nál a forgalmi-kiképző tan
folyam. Ezen általában azok 
a fiatalok vesznek részt, akik 
forgalmi szolgálattevői, vagy 
más hasonló munkakörben 
szeretnének dolgozni. Ezt a 
háromhónopos gyorsított tan
folyamot soTc nődolgozó veszi 
igénybe, mert itt rövid idő 
alatt forgalmi szakvizsgát sze
rezhetnek. Az oktatásnak ezt 
formáját az országban egye
dül a miskolci vasútigazgató
ság vezette be, segítve ezzel a 
fiatalok és főleg a nők elóbb
rejutását. 

Hasonló célt sznlgál a két 
évvel ezelőtt Szerencsen meg
nyílt női jegyvizsgáló tanfo-

Kik jogosultak gyermekgo1dozási segélyre? 
Nagy jelentősége volt az 

1967-ben bevezetett gyermek
. gondozási segélynek. Előfor
dult azonban a jogosultság 
megállapításakor, hogy a vo
natkozó jogszabályokat sok he
lyen nem egységesen értel
mezték. Megtörtént az, ha a 
próbaidőre, vagy határozott 
Időre létesített munkaviszony 
esetén az anya gyevmekgondo
zás céljából vett igénybe fize
tés nélküli szabadságot, és ez
idő alatt, vagy a szülés napja 
előtt szűnt meg a munkavi�zo
nya, nem kapott gyermekgon
dozási segélyt. Ezt a gyakor
latot kívánja megszüntetni a 
Munkaügyi Minisztérium a 
nemrég kiadott állásfoglalásá
val. 

A dolgozó nőt gyermekgon
dozási segély a szülési szabad
ság lejártát követően a gyer
mek 3 éves korának betölté
séig akkor illeti meg, ha: 

a) a szülést közvetlenül 
megelőző másfél éven belül 
összesen 12 hónapig munkavi
szonyban állt; 

b) legalább napi 6 órai thu11.
kaidővel dolgozott; 

e) a gyermek gondozása cél
jából fizetés nélküli szabadsá
got vesz igénybe. 

Ezeknek a feltételeknek az 
együttes fennállása esetén az 
anya jogosult a gyermekgon
dozási segélyre még akkor is, 
ha a próbaidőre, vagy határo
zott időre létesített munkavi
szonya a szülési szabadság ide
je alatt megszűnik. A Munka 
Törvénykönyve rendelkezése 
szerint a terhes, illetőleg a 
szülő nőt húsz hét szülési sza
badság illeti meg. Ebből négy 
hetet a szülés előtt kell kiad
ni, amitől, csak saját kérésé
re lehet eltekinteni akkor, ha 
a szakorvosi vélemény szerint 
a halasztás az egészséget nem 
veszélyezteti. 

Ha tehát a dolgozó nő pró
baidőre, vagy határozott időre 
létesített munkaviszonya a 
szülést megelőzően, de a szü
lési szabadság megkezdése 
után szűnik meg, jogosult lesz 
a gyermekgondozási segélyre, 
ha a jogosultsághoz szükséges 
többi feltétel megvan. 

A jogszabály szelleméne!, 
érvényrejuttatása és a törve
nyesség biztosítása megkíván
ja, hogy azok az anyák, akik 
a gyermekgondozási segélyt "' 
jogszabály téves értelmezéac 
vagy helytelen gyakorlat miatt 
azért nem kapták meg, mert 
a próbaidőre vagy határozott 
időre létesített munkaviszo
nyuk a szülési szabadság alatt, 
de a szülés napja előtt meg
szűnt, megkapják gyermek
gondozási segélyüket, ha mun
kaviszcmyuk a szülést meg• 
előzően a szülési szabadság 
ideje alatt szűnt meg és szü
lési szabadságuk még nem járt 
le. 

Azok az anyák, akiket ko
rábban azért utasítottak el, 
mert a szülés napján már 
nem álltak munkaviszonyban 
és a gyermekgondozási se
gélyre igényt tartanak, fordul
janak volt szolgálati főnöksé
güTchöz, kérjék visszamenőleg 
a segélyi:e való jogosultsági;k 
megállapítását és a segély fo
lyósíttatás.át. 

Dr. Kiss Ferenc 
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Az UtaseUátó törekvése 

Kulturáltan kiszolgálni 
az utazóközönséget 

Tóth Lúzló, az Utasellátó igazgatója tájékoztatja a sajtó 
képviselőit. 

Az Utasellátó Válla.lat a 
harmadik negyedév végéig 
1 milliárd 77 millió forint ér
tékű forgalmat bonyolított le. 
Ez 6 százalékkal magasabb a 
múlt év azonoo időszakánál. A 
váll:ala,t; tevékenységének fon
tos részét jelentő moz.gós:wl
gálat, amely teljesen eltér a 
vendéglátóipar hagyományos 
múködési módszereitól, 99 
millió forintot forgalmazott. A 
kis.l<.ereskedelmi üzletágban 10 
millió forinttal nőtt az utazó
közönség által vásárolt élelmi
szerek, úti- és ajándékcikkek, 
trafikáruk forgalma. De presz
szókávéból és saját készítésű 
cukrász.áruból ·is körel 2 mil
lió forinttal többet vásáro1tak 
a fogyasztók, mint tavaly. 

Eredményes volt a vállalat
!!ak az a törekvése, mely sze
rint szolgáltatásaiban növe1te 
a saját készítésű étel forgal
mának arányát. A magyar 

. konyha specialitásai mellett 
bówlt-, a tájjellegű ételek 
vál.asméka. Az éttermek, ven
déglők mintegy 2,5 millió adag 
meleg ételt szolgáltattak ki. A 
mozgósz.olgálat 9 hónap alatt 
csaknem 800 rendezvényt bo
nyolított le, 45 emr vendég 
részére. 

Meglepő, de tény: az üdítő 
italok forgalma meghaladta a 
szeszes italok forgalmának 
emelkedését. Ebben s=epet 
Játszottak az auto!l'.aták, ame
lye.11: nagy népszerűségnek ör
\>endenek az utazóközönség 
körében. A szörpautoma.ták 
például 3,5 millió pohár üdítő 
itti!t forgalmaztak, 2,5 mmió
eal többet, mint a.z elmúlt év
ben. A vállalat automataháló
zatának forgalma - beleért
ve az ételek, meleg italok, 

(Laczkó Ildikó felv.) 

édesség- és tratiká.ruk fo,rgia,1-
mát - csaknem megduplázó
dott, elérte a 15 millió forin
tot. 

Moot, a negyedik negyedév
ben, arra törekszik a vállalat 
hogy továbbra is kielégí1se .d 
utazóközönség igényeit. 

Az étszol.g:álat és a vidé.'ti 
kirendeltségek hamarosan 
megkezdik a felkészülést a.z év 
végi csúcsforgalom kulturált 
lebonyolítására.. A hagyomá
nyos ételeken kívül megkez
dik néhány olcsó meleg étel 
árusítását, többek között olyan 
helyeken is, ahol eddig kony
ha hiányában erre nem volt 
lehetőség. 

Ezeknek az intézkedéseknek 
nemcsak az utazóközönség, 
hanem azok a. vasutasok is 
örülnek, a.kik otthonuktól tá
vol, vagy a közlekedő vonato
kon teljesítenek szolgálatot. 
Eddig ugyanis joggal pana
szolták, hogy a meleglronyhás 
üzemeknél a menü kivételé
vel alig lehetett olcsó étele
ket kapni. 

Mint arról Tóth László, a 
vállalat vezetője a napokban 
a sajtó képviselőit tájékoztat
ta, a negyedik ötéves tervben 
tovább folytatódik a vendég
látóegységek korszerfZsítése. 
Többek között tervem, alatt 
áll a Keleti-pályaudvar utas
ellátási részlegének teljes re
konstrukció ja, melynek során 
nagy kapacitású gyorskiszol
gáló bisztró létesül. Uj gépek 
beszerzésével a fővárosban és 
vidéken egyaránt tovább nö
velik az automataháJlómtot. 

(vf) 

Két allomás egy család 
A Dunai finomító és Száz

luilomba.tta állomások vasuta
�li egy családot alkotnak. Kö-
7el egymáshoz az azonos 
:iunka is egymásra utalja 
o:,et. Szakszervezeti bizottsá
gunk Dunai finomító állomá
wn székel. Mocsonoki László 
szb-titkárt, aki állandó nappa
I_os, a szerencsésebb ember az 
állomáson éri. Különben nap
hosszat• lehet utána futni a ha
!al'llas üzem területén. Ne
kem szerencsém volt. 

A választások küszöbén in
dokolt a kérdés: milyen gon
�?k, problémáit foglalkoztat
Jak a szakszervezeti bizottsá
got, 

- Mi is állandóan járjuk a 
�n.omító területét. Amíg az 
vzem dolgozóinak nagyszerű 
o'.a,iáll6 ba.ka.ncsuk van, addig 
a miénk talpa „lejár". Sajnos 
a vasúti ruházati szabályzat 
nem ír elő jobbat. Amikor ez 
a szabályzat készült, hol volt 
az olajfinomító és hol álmod
tak olajtelepekr61, s azok ki
lzolgálá1sáról - jegyezte meg 
az szb-titkár. - A másik 
Probléma az olajfinomítót ki
szolgáló vasutasok világító 
eszközeinek a minősége. Az 
ütem területén csa.1cis túzmen
tea lámpával s.ooba.d közÜ/ked-

ni. Ezért az állomás negyed
évre 400 darab zseblámpa
elemet igényelt. Az igény ki
elégítéséből sajnos nem lett 
se.mmi. 

Orvoslásra szorul az a pa
nasz is, mely szerint az olom
etil tartalmú benzin és ben
zolmérgezések megelőzésére 
szolgáló tudni valókat ismerte
tő kiadványt nem tudják meg
szerezni. Pedig az esetleges 
balesetek megelőzése végett 
nagy szükség lenne rá. 

A, gondok, nehézségek elle
nére a két állomás kollektívá
ja összetart. A kollektív szel
lem, az egymás iránti megbe
csülés példája a.z idegenből is 
elismerést vált ki. Hogy a fe
lelősségtudat vagy az egymás
ra utaltság hozza-e magával, 
nem tudom. De tény, hogy az 
emberek tisztelettel szólnak 
egymásról. S a közösen kiví
vott sikereknek is együtt örül
nek. Ilyen volt például az a 
kommunista vasárnap, ame-
0lyen Ferencvárosban dolgoz
tak. A szocialista brigádnapló
ba bejegyzett írásos doku,men
tumok. fényképek is igazolják 
a szabad órák kellemes emlé
keit. 

Cs. I, 

MAGYAR VASUTAS 

Ötezer hektoliter olaj 
gazdát keres 

iJliérl vesztegelnek rakottan az „üres•• tartálykoc.�il.? 

A vasúti tartálykocsik közül 
kiürítés után viszonylag elég 
elég sokat küldenek mosás 
vagy javítás céljából a jármű
javít-0 üzemekbe. Ki gondolná 
azonban, hogy az ilyen kocsik 
gyakran nem üresek. 

- Többnyire 20-30, esetleg 
50-60 centiméter v11sta.gságú 
olajat találunk a tartályokban, 
attól függően, hogy milyen 
gondosak, illetve gondatlanok 
voltak a kiürítést végző embe
rek - mondják a debreceni 
járműjavító dolgozói. 

- S mj a kocsikban érkező, 
immár gazdátlan olajnak a 
sorsa? - kérdezzük. 

- Rengeteg bajunk van ve
le. Az értékes anyagot nem 
folyathatjuk ki a földre, már 
csak azért sem, mert tűzve
szélyt idéznénk elő üzemünk 
területén. Ezért átszivattyúz
zuk a gyűjtésre kijelölt tar
tálykocsi.kba, s abból fedezzük 
olajtüzelésű kazánjaink szük
ségletét. Az olaj azonban olyan 
na.gy mennyiségben érkezik 
hozzánk az „üres" kocsikban, 
hogy a kazánok nem győzik 
fogyasztani. !gy tehát már tíz 
tartálykocsi vesztegel nálunk 
olajjal töltve, s fogalmunk 
sincs, hogy mit tegyünk a gaz-

dátla.n anyaggal. Nagyon fur
csa különben, hogy ez a 
mintegy ötezer hektóliternyi 
ásványolaj - nem számítva, 
amit a mi kazánjainkban el
tüzeltünk - sehol, senkinek, 
egyetlen vállalatnak sem hl
ányzik. 

Bizony, különös helyzet. A 
tíz tartálykocsi között olyanok 
is vannak, a.melyek egy évvel 
ezelőtt érkeztek a debreceni 
jármúja.vítóba. Számuk egyre 
nő. hiszen mind több és több 
olaj gyűlik össze. A vasúti, il
letve vállalati ügyvitel nem ad 
lehetőséget arra, hogy a „ta
lált" anyagot értékesíteni le
hessen, sem pedig arra, hogy a 
MÁV átadja a legközelebbi 
olajfinomítónak. s esetleg cse
rébe bizonyos mennyiségű 
üzemanyagot kapjon, amit 
azután fel lehetne használni a 
Diesel-mozdonyok hajtására. 

Bizonyos aktatologatások-
nál egyébb nem történik az 
ügyben, pedig sürgős intézke
désre már rég szükség lenne. 
Vagy ezeknek a. rakott kocsik
nak a gyors kiürítésére nem 
vonatkozik a. gazda.sági bizott
ság határozata? 

-ács-

Október utolsó hetében Budapesten tárgyalások folytak a 
magyar és a szovjet vasutak képviselői között a nemzetközi 
személ:,- és áruforgalom költségei el- és leszámolásának jobb 
lebonyolítása, a baráti együttműködés további elmélyítése 
érdekében. A képen a BVKH és a szovjet vasutak képviselői 

láthatók, tárgyalás közben. 

(Pálinkás Mihál:, felv.) 

Cikkünk nyomán 

„ Az új keresését napirenden 

tartjuk" 
Lapunk szeptember 18-án 

megjelent számában Jobb 
anyagellátást tímmel megír
tuk, hogy az Jt;szaki jármúja.. 
vitában milyen nehézségeket 
okoz az alkatrészhiány. Sok
szor filléres apróságok miatt 
állnak a milliós értékű Diesel
és villamosmozdonyok. Cik
künkre a .MAV Anyaggazdál
kodási és Ellátási Igazgatóság 
az alábbi választ küldte: 

„Az egyes korszerű vontató 
járműtípusoknál jelentkező 
a.lkatrészhiányok miatti türel
metlenséget megértjük, mi ma
gunit is türelmetlenek va
gyunk, s azokat a szállítókkal 
és igénylőkkel való állandó 
kapcsolattartás útján igyek. 
szünk minimálisra csökkente. 
ni, s a lehetőség keretein be
lül megszüntetni. Az a.!hatrész
hiányok jelentősebb része az 
importszállítások késedelmére, 
míg a kisebbik része a hazai 
gyártók monopolhelyzetére, s 
az azoknál fennálló kapacitás. 
hiányra. vezethetők vissza.. 

A tárgyalt anyagok és alkat
részek felnasználása az 11:szak:i 
Járműjavító üzemen kívül a 
MÁV más üzemeiben és a 
vontatási szolgálat javít-0 bázi
sainál is egyaránt jelentlcezik, 
s így azok biztosítása - ta
pasztalatunk szerint - a. leg. 
gazdaságosabban, centrálisan 
oldható meg, ahogyan a cikk 
több helyen ezt helyesen meg 
is állapítja. Amennyiben az 
egyes felhasználó szolgálati 
helyei, külön-külön jelentkez
r.ének igényeikkel a gyártó 
üzemeknél, vagy készletez6 
vállalatoknál, az ebből szár
mazó mennyiségi és szállítási 
határidőviták csakis az egész 
MÁV anyagbeszerzését érjnte
nék kedvezőtlenül, s emellett 
ugyanazon adminisztrációs 
munkafolyamat egyidejűleg 
több szervünknél jelentkezne. 

Az új gazdasági mechaniz
mus adta lehetőségek keretein 
belül állandóan keressük az 
ellátás gazdaságosabbá, egysze. 
rúbbé és gyorsabbá tételének 
módját és olyan anyagok te. 
kintetében, amelyeket csak 
egy üzemben használnak, a 
közvetlen beszerzés lehetőségét 
i� bizt0sítjuk. Igy például az 
új 4 tengelyes helyközi sze-

mélykocsik gyártásához a du
nakeszi jármű3avító a csalc ál
tala használt anyag- és alkat
részféleségekJnagy rés-7..ét saját 
hatáskörben eszközli, melynek 
bonyolitásához az üzemne� 
ebben az évben 70 millió fo. 
rint beszerzési keretet biztosí
tottunk. 

A korsrerú vontatójárművek 
alkatrészei kevés kivétellel 
speciális rendeltetésűek, azok 
a kereskedelm1 hálózat útján 
általában nem biztosíthatók. 
De ha ilyen úton beszere-i:hető 
alkatrész, vagy a,nyag szük
séglete merül fel és ezt az 
igényt szertári készletből biz
tosítani nem tudjuk, a fenn
álló rendeletek módot adnak 
arra., hogy kézi bevásárlással 
az üzemza.va.r elhárítását biz
tosító mértékben minden kö
töttség nélkül beszerezzék. 
Korlátlan és tartós ilyen be
szerzések fenntartása a ker�
kedelmi árrések miatt nem 
gazdasigos. 

A cikikben jelzett 100 erei: 
forint saját hatáskörű beszer
zési keret téves információn 
alapszik. Az li:sza.kinak a.z 1970 
évi anyagtervben eleve közel 
6 millió forintos saját hatás
körű beszerzési lehetőséget 
biztosítottunk, amit a kötő
elem-ellátás nehézségei miatt 
további 600 ezer forinttal egé
szítettünk ki. Ezek alapján és 
a me.,etközben felmerült to. 
vábbi szükségletekre az 11:szaki 
augusztus végéig kereken 8 
millió forint értékű saját ha. 
táskörú beszerzést eszközölt. 

Meggyőződésünk, hogy e 

megállapítások, egyes konkrét 
esetek előzetes megtárgyalása, 
a problémák többoldalú meg
világításán keresztül a !elve. 
tett kérdések tisztázását segí
tette volna. 

A szóban levő cikkben fog. 
laltakra is figyelemmel, a.z új 
keresését napirenden tartjuk, a 

a szükséges következtetéseket 
levonjuk és hasznosítjuk. Az 
anyag- és alkatrészellátás 
megjavítására és gazdaságo. 
sabbá tételére irányuló minden 
konkrét javaslatot jövőben is 
szívesen fogadunk, ha az egy
egy üzem, vagy szolgálati hely 
érdeke mellett az egész vasút 
érdekét szolgálja." 

Az első vasúti kisajátítások 
1entett, panaszolt, amit sok• 
sok foszladozó jegyzőkönyv ta
núsít. 

A város változatlanul árgus 
szemmel figyelt minden kapa
vágást. A töltés mellett levó 
Schwentner-telket is igényelte 
a vasúttársaság. (A mai Wes
tend-ház és az .t!mun.kás-híd 
közti terület. A város csak· 
azértis elzárkózott. A vasút• 
építők megint a helytartó
tanácshoz fordultak a ldsajátí
tás ügyében. Közel kéthóna
pos harc és iratváltás után a 
helytartó tanács az épülő vas
út javára döntött. 

Amiról a 125 éves elsárguit papírok mesélnek 

1845 szeptember. Szemerkél 
az őszi eső .. Három lovas vág
tat a Városliget melletti ré
ten . . . Csak úgy repked utá
nuk a felázott föld. útjuk ki
sebb-nagyobb munkáscsopor
tok közt vezet. A süvegek 
mélyre ereszkednek előttük és 
utánuk. Jobbra-balra tekint
getnek, mintha valakit keres
nének. Mozgásuk olyan, mint 
a hatalmukat fitogtató pandú
roké. A jól zabolt paripák na
gyokat prüszkölnek, mikor 
megállnak. 

_Dolgozzanak tovább 

Krisa.la kapitány, a nemrég 
megkezdett vasútépítési mun
kák vezetője fogadja őket. 
Egyikük, Sta.ffenberger István 
,, városi szó.szóló" megfelleb
bezhetetlen hangnemben így 
kezdi a mondókáját: 

fajtájának minden gőgjével, a 
szó szoros értelmében lóhátról 
válaszolt: 

- Itt pedig én parancsolok! 
Nem tartozom senkire sem 
figyelni! - Majd Kri:saJához 
fordult: 

- Dolgozzanak tovább, ne 
figyel;enek senkire - mond
ta, és úgy, ahogy érkezett, el
vágtatott a palotai töltés irá
nyába. 

Pest város képviselői - aki
ket a nem nagyon kívánatos 
vasúti munkák ellenőrzésére 
küldtek ki, nagyon meglepőd
tek a fogadtatáson. A konflik
tus ezzel nem ért véget. 

Megkezdődött Pest város és 
az első vasút harca. A meg
sértett, megbántott városi ta
nács hosszú felterjesztésben 
fordult a nádorhoz elégtéte
lért. (Orsz. Levéltár Htt. F. 31. 
P 45 27582/1845. sz. alatt.) 

Göröngyös volt az út 
- A váci vonalág északi ol

dalán dolgozó munkások a 
meghatározott 24 öl szélessé-
get ásásaikkal túllépték. A Központi Vasút Társaság 

- Igen, túlléptük - telel vezetői, köztük Beyse építé
Krisala -, mert erre a. helyre szeti igazgató, jól ismerték a 
- és mutatja az irányt - egy jogokat és kötelességeket tar
őrházat építünk. Az elfoglalt talmazó 1836. évi XXV. legel
területet a Vasúttársaság majd só magyar vasúti törvényt, 
megváltja. De többet már nem mely a.z „ország közja.vát és a 
is mondhatott, mert mintha a kereskedést gyarapító ma.gá
föld hányta volna ki, ott ter- nosokról" szól. Tudták azt is, 
mett jól ismert, tarka lován a hogy a magyar vasút építésé
porosz származású Beyse Vil- nek gondolatát és megvalósí
mos Agoston hadmérnök, a tását Kossuth, Széchenyi és 
Központi Vasútépítő Társaság Deák támogatják. Ezért száll
újonnan szerződtetett Igazgató tak szembe bátran a városi ta
főmérnöke. Staffenberger most náccsal is. De a magánvállal
Beyséhez fordult, és még na- kozással járó profitszerzés le
gyobb hangsúllyal ismételte el hetőségét sem hagyták figyel
az előbbieket. A porosz Beyse men kívül. Göröngyös volt az 

út, a megfogamzott gondolat
tól. az első kapavágásig. (1844. 
okt. 5.) Pest város tanácshá
�án és a. helytartó tanács ba.n 
hosszú-hosszú üléseken kellett 
hadakozni a.z új nagy gondolat 
támogatóinak, a.z uralkodó kon
zervatív felfogással, a. válasz
tó polgárság ma.ra.diságáva.l és 
azzal az elvvel, hogy a. vasút 
visszafejleszti, akadályozza a 
lótenyésztést. 

Később mégis engedni kény
szerült a városi tanács, és a 
hangadó választó polgárság, de 
különböző feltételeket szab
tak. Két külön „állomási ud
var" építését kérték. 

Homokot, földet a vasúttár
saság csak a kijelölt területről 
termelhetett ki. Megtiltották a 
bor, sör, pálinka., élelmiszerek 
árusítását. Különösen aggód
tak a szarvasmarhák testi ép
ségéért. Követelték az áthaj
táshoz szükséges átjárók léte
sítését. 

Beyse V. Ágoston építészeti 
igazgatót, ezt a mindig hara
gos, szőke németet nem na
gyo;1 szerette a központi igaz
gatas, de a munkavezetők és a 
munkások annál inkább. Bey
se szerelmese volt a. vasútépí
tés gondolatának. Kemény pa
rancsnok volt, aki simogatni is 
tudott. Szitányi Ullmann Mó
ric bécsi bankárnak (a legelső 
vasútépítés főrészvényese!) és 
tőkéstársainak sok kellemetlen 
percet okozott azzal, hogy 
meglátta a profit utáni hajsza 
mértéktelen kilengéseit, a 
munkásokat ért sérelmeket, az 
embertelen jogtiprást. Szem
beszállt a pénz hatalmával, je-

Elásták a harci bárdot 

Pest város tanácsa még erek 
utá� _is karhatalommal fenye
getozott, ha a kijelölt terü-
1':tet néhány méterrel túllép
tek. A telektulajdonosok igye
keztek kihasználni a város és 
a vasúttársaság rossz viszo
nyát. Egy Scheffer János nevú 
haszonbérlő, de mások is az 
építkezések következtében' a 
legelőkre folyt vizek lecsapo
lását követelték. 
. A város végül mégíscsa.k 
3obb belátásra tért. Talán rá
kényszerítették, talán önma
gától tette, ezt ma már nehéz 
lenne megállapítani. Egy azonban, bi�tos, h�gy mindketten, a 
vasu! ef a varos is, elásták a 
ha.rei bardot. A következő nyu
galmas hónapok alatt még 
tempósabban folyt a munka. 
és lassan készült a Nyugati pátyaudvar elődje, az indóház 
hosszú, formátlan épülete. Á 
Vácig kitűzött vonalon az ór
�ázak. és állomási épületek 
ugy nottek ki a földből, mint 
a .. �omba. A palotaj, alagi és 
god1 falusiak babonás félelem
mel csodálták a szűz földeket 
metsző acélsineket. 

Gergei:, Józiief 



A MAGYAR VASUT.iiS 
19'70. NOVF'.MBEJI. t. 

20 éves a társadalombiztosítás szakszervezeti irányítása Balesetet hárított el Müszaki okok idézték elő 

a kelenföldi balesetet 

Társadalombiztosítás ismeretes, október 
óra 56 perckor a 7. 

sz. váltó ,,A" végén kisiklott 
az 5211. sz. személyvonat moz
donya és két kocsija. A ko
csfü: közül az első a poggy.ász
szru!ító volt. A baleset követ
keztében két súlyos és négy 
könnyebb sérülés történt. A 
mentők els,ósegélynyújt:ís cél
jából több sremélyt kórházba 

szállítottak, akik azóta el
hagyták a kórházat. 

a Tanácsköztársaság idején 
A kisiklott mozdony futó

művét azóta leszerelték, és 
vizsgálat céljából múhelvbe 
szállították, ahol műszaki · bi
zottság foglalkozik a ba.le,iet 
körülményeinek tisztázásával. 
Annyi azonban már bizonyo:
nak látszik, hogy a kisiklá 
műszaki okokból történt. 

A MAGYAR TANÁCSKUZ
TÁBSASÁG vezetői anaiak el
lenére, hogy mindössze 4 hó
napig volt lehetóségük gya
korolni a munkáshatalmat, a 
belsó és külső ellenséggel ví
\·ott harc mellett volt erejük 
megte,-emteni a munkásbizto
sítást i&. Amikor elhatároz
ták a társadalombiztosítás 
szocialista alapokra helyezé
sét, a biztosítási szolgáltatások 
kiszélesítését és egyéb szociál
politikai intézkedések megho
zatalát, a lenini gondolatok 
megvalósítására törekedtek. 

Miután a nemzetközi szo
cialista mozgalom a II. Inter
nacionálé idején már foglal
kozott a társadalombiztosítás 
alapvető elveivel, az OSZDMP 
VI. (prágai) összoroszországi 
konferenciáján Lenin előter
jesztette a társadalombiztosí
tás alapelveit. Ezek szerint: A 
mun,kásbiztosítás legjobb for

mája a.z állami biztosUás, mely 
a következő elveken épül fel : 

a) az állami biztosításnak 
gondoskodnia kell a munká
sokról minden esetben, ha el
vesztik munkaképességüket 
(sérülés, betegség, öregség, 
rokkantság; a munkásnőknél 
ezenkívül terhesség és szülés; 
özvegyek éll árvák segélyezé
se a családfenntartó elhalálo
zása után) ; vagy, ha munka
nélküliség következtében vesz
tik el keresetuket; 

b) a biztos!tásn::ik ki kell 
terjednie az összes bérmunká
sokra és családtagjaikra; 

e) minden biztosítottnak 
meg kell téríteni teljes kere
setét, a biztosításs:i.l járó ösz
szes kiadásokat pedig a vállal
kozók és az állam köteles vi
selni; 

Feltétlenül érdemes részle
tesebben ismertetni a szolgál
tatások kiterjesztéséröl hozott 
határozatokat, mert ezeket 
egyrészt még a Tanácsköztár
saságot követő .ellenforradal
mi rendszer sem tudott eltö
rölni, másrészt a felszabadu
lást követő társadalombiztosí
tás demokratizálásának a Ta
nácsköztársaság rendelkezé
sei szolgáltak mintául. 

A forradalmi kormányzóta
nács első betegségi biztosítás
sal kapcsolatos rendelkezése 
- annak ellenére, hogy nem 
fog!al.Kozott új társadalombiz
tosítási ágak bevezetésével, 
mert az adott körülmények 
erre nem adtak lehetőséget -
igyekezett megvalósítani a tár
sadalombiztosítás lenini irány
elveit. A rendelet kimondta, 
how a betegségi és a baleseti 
biztosítás kiterjed minden 
munkásra, a földmunkásokra 
is. A viták elkerülése érdeké
ben meghatározta azt is, hogy 
munkás midenki, aki köz
vagy magánszolgálatban mun
kabér vagy fizetés fejében 
dolgozik. 

A MA IS f:RVE:NYBEN LE· 
VO legnagyobb vívmány 
a segélyezésre jogosuitság idó
tartamának 20 hétról 1 é�re 
történó felemelése volt. A bal
eseti sérült ugyanakkor idő
beli korlátozás nélkül kaphat 
táppénzt. Ezt a rendellrnzést 
még az ellenforradalmi rend
szer sem tudta eltörölni. Fel
emelték a táppénz mértékét, 
rendezték a terhességgel és 
szüléssel kapcsolatos ápolás 
idejére járó segély összegét és 
a járulékfizetés módját. Az 
állami vagy államosított üze
mekben nem volt szabad a 

járulékot a munkásokra áthá
rítani. 

A forradalmi kormányzóta
nács másik nagy jelentóségű 
- az európai társadalombiz
tosítás szintjéhez viszonyitva 
is haladó - rendelkezése volt, 
hogy biztosítás alá vonta a 
mezógazdasági munkásokat és 
az ezzel kapcsolatos korábbi 
rendelkezéseket hatályon kí
-vül helyezte. A mezőgazdasá
gi munkások is beküldték 
képviselőiket a társadalombiz
tosítás helyi szerveinek ön
kormányzatába. Lényegében 
ekkor valósult meg először az 
osztályeg:venlóség a társada
lombiztosításban, mert a föld
munkások azonos elbánásban 
részesültek az ipari munká
sokkal. Ezzel a magyar mezó
gazdaság! biztosítás az elsó 
helyre került egész Európá
ban. 

A Tanácsköztársaság leveré
se után uralomra jutott ellen
forradalmi kormány legfőbb 
törekvése az volt, hogy a Ta
nácsköztársaság minden in
tézkedését eltö1·ölje. Ez alól 
nem volt kivétel a társada
lombiztosítás sem. Visszaállí
totta a munkáltatók régi jo
gait az önkormányzatokban 
és visszajuttatta a vezetésbe, 
valamint az apparátusba az 
ellenforradalmi rendszer leg
megbízhatóbb híveit. 

A FEHÉRTERRORNAK 
azonban nem sikerült teljesen 
eltörölni a Tanácsköztársaság 
eredményeit. Továbbra is 
megmaradt a segélyezési idő
tartam, a terhességi-gyermek
ágyi segélyezés felemelt össze• 
ge. 

Dr. Kiss Ferenc 

A 2707. számú, Miskolc és 
Szeged között közlekedő 
gyorsvonatot október 8-án 
Téglás állomás bejárati jelző
jénél forgalmi okokból, meg
állíto'tták. Ugyanebben az idő
ben közlekedett az 1737. szá
mú személyvonat, amely Nyír
egyházáról haladt DebreCea1 
felé. A bejárati jelzó előtti tér
közjelzó szabad utat engedé
lyezett a személyvonatnak, s 
így egy tér·közbe került a jel
zőnél veszteglő gyorsvonattal. 

Garbócz Tibor, az 1737. szá
mú személyvonat mozdonyve

zetóje a sűrű köd mia.tt ébe
ren figyelte a p-ályát. Erunek 
köszönhető hogy észrevette 
az előtte v'eszteglő vonatot, és 
(11Jors intézkedéssel megállítot
ta a személyt. Éber szolgála
tával súlyos kimenetelű bal
esetet hárított el. 

l\larosán Pál 
Debrecen 

NYOLCVAN EMBERNEK 
ADTAK MUNKÁT 

A nyugat-dunátúli vasúthá
lózat korszerűsítése követ
keztében megszűnt a Zala me
gyei Türje vasútállomás. A 
volt állomásépületben a köz
ségi tanács és a Budapes
kiállta a próbát. 
ti Fémipari Szö\·et'kezet ház
tartási cikke'«:et gyártó üzemet 
rendezett be, s így nyolcvan 
embernek adódott muillkaJ.ehe
tő9ég. A következő években az 
üzem létszámát négysmz főre 
kíYánják emelni, 

Gyors ütemben folyik a megrongált vágányzat helyreállít� 

Jól vizsgázott 

a hőnfutásjelző berendezes 

d) a biztosítás mínden faj
táját területi típus szerint és a 
biztosítottak teljes önkor
mányzati elvén alapuló egysé
ges biztosító szervezeteknek 
kell vezetniök. 

A kubikos t11/icsktitól 11 nagy fépltincig 
A hónfutásjelzó berendezés 

(Tnncsénszki Géza felv.) 
2 0  EVE S A B U DAP E STI É P ÍTE S I  F Ő N Ö K S É G  A miskolci igazgatóság te

rületén, Szihalom térségében 
hathónapos próbaidőre fel
szerelt francia hőnfutásjelző 
berendezés - mint arról a 
szakmai lapok is hírt adtak -

megtakarítást és kevesebb 
A TANACSKOZTÁRSASÁG 

vezetői az erők koncentrálása 
érdekében a bonyolult tá.rsa
d<ilombiztosítási szervezet egy
ségesítésére törekedtek. Ezért 
a társadalombiztosítást a 
mun..t::aügyi és népjóléti nép
biztosság irányítása alá 
helyezték. 

A demokratizmus megte
remtése érdekében felszámol
ták az addlgi paritásos alapon 
törtt:nő vezetést és a társada
lombiztosítás első fokú szer
,,eiból kizárták a volt mun
káltatóka.t és a vezetést a 
munkásönkormánvzatokra bfo

tá.k. Az önkormányzatokban 
kizáróhg a munkáEo!i:é lett 
a döntő szó. Ugyanakkor ren
delkeztek arról is, hogv a ve
zetésbe ber-onják a nóket és 
a biztosításba úionnan bevont 
dolgozó osztályok képviselóit 
is. 

A néphatalom létrehozásával 
egybeesik a Vasútépítő Főnök
ség, mai nevén a MAV Buda
pesti Építési Fónökség meg
alakulása. Büszkék is erre a 
főnökség dolgozói, vezetői. Két 
évtizeden át szorgos munkával 
járt.ltak hozzá a néphatalom 
sikereihez. A háborús pusztu
lás nyomainak eltakarítása 
után az újjáépítés, a vasútkor
szerűsítés munkáiban kiváló 
teljesftményekkel vettek részt. 
20 év alatt több mint 400 mil
lió munkaórát dolgoztak, s a 
főnökség egy-egy munkása kö
zel 40 ezer ó,ával járult hozzá 
ezekhez a teljesítményekhez. 
Ezalatt több mint négy és fél
millió használt vágányfolyó
métert cseréltek újra, három
negyed millió vágányiolyómé
ter új vasúti pályát építettek, 
közel 12 ezer csoport kitérőt 
cseréltek. Több mint 18 millió 

TÖLTSÖN EGY HETET 

EURÓPA FLORIDÁJÁBAN 1 1  
12 napos társasutaiás Bulgáriába au!óbussial, 
Románián kereutül, ebből 7 nap üdülés a tengerparton 
az Aranyhomok vagr a Napospart í:dülőhelyeken. 

Résnételi díj: 3270,- ' Ft + 780,- Ft költőpénz 

Indulás: május 31-től vasárnaponként ai Engels teri 
autóbuupályaudvarról 

Visszaérkezés: csütörtöki nai,on 

Jelentkezés és részletes felvilágosítás: 

T O UR /ST  
Budapest VI., Lenin krt. 98. 
Telefon: 314-902, 329-393 

köbméter földet mozgattak műveltségi színvonal. Lénye
meg bevágások, töltések építé- gesen javult a középiskolai és 
se során. 8 általános iskolát végzett dol-

A főnökség dolgozói nagy gozók aránya. 
utat tettek meg két évtized A főnökség dolgozói példaalatt. A törzsgárda tagjai még adó munkájukkal 20 év alatt jól emlékeznek arra az időre, tízszer kaptak élüzem, kétszer amikor a vasútépítés fószer- pedig Minisztertanács és SZOT száma a kubikos talicska, a vándorzászló kitüntetését. Az kavicshányó villa, s a tömó- utóbbi 3 esztendőben a dolgocsákány volt. Az anyagok \ZÓk 85 százaléka vesz részt a emelése, az ágyazat tömörítés szocialista brigádmozgalomsok verejtéket csalt ki az ar- b cokon. A nehéz fizikai munkát an. 

kiállta a próbát. 
Az eltelt idő alatt több hón

futott, illetve túlmelegedett 
kocsit jelzett, melynek ered
ményeképpen kisebb ja•,ítás 
után ismét üzemképessé vál
tak. A csapágyolvad.í.so]e el
hárit�a máris jelentős anyagi 

forgalomból kivont kocsit 
eredményezett. 

A szoruló féktuskók, vala
mint a laposkerekes kocsik 
lemezrugó hómérsékletének 
érzékelésénél is kiállta a 
próbát. Bebizonyosodott. hogy 
a berendezés üzemelte!ése 
teljes biztonságot jclent a köz
lekedő vonatok gördülómoz
gúsban levő alkatrészeinek 
megfigyelésénél. 

(K.aszala} 

Közös osszefogássa/ 
a korszerű technika, kotrógé- A X. pártkongresszus t!szte
pek, vibrátorok, dóze.e..Jc, nagy- letére vállalták, hogy felemelt 
teljesítményű billenős autók, éoes terme!�si tervüket 3 mil
önürítőkocsik, nagy gépláncos lió forinttal teljesítik túl. Az rostáló-, aláverőgápek váltot- építésvezetősé;,iek egymásközti Az Aszód-Ba!.a.ssagyarmat városiak segítségére. Az e!6-ták fel. Az egykori lapátos, versenyében az angya.lf{jlci.i közötti vonalo.11 a hosszú, csa- készítést és az a,,yage:lát.í.st a csákányos pályamunkások 157, a ferencvárosi 146, a padékos tél egy 4 mHer nyílú- honos h:dászok végezték Kuti örömmel, s jó! megtanulták a sú, 24 méter hosszú táglaool- Mihá.ly brigádvez.etó irányítámodern, hézagnélküli pálya- nagyl�átai építésvezetőség pe- tozatot annyira meg.ongált, sávaL építés minden szakmai forté- dig 1 19  százalékra teljesitette hogy 5 km.'óra sebe55égkorlá-lyát, az új eljárású víztelení- az év első nyolc hónapjában tozást kellett be\'ezetni. Az összefogás eredménye
tést. a talajjavító rétegek be- az egy fóre eső termelékeny- Emia,t a műtárgy soronkíi:illi ként a csaknem fél évig meg
építését, és a talajstabilizá- ségi tervet. Tetteiket dicséri bélelése vált szükségessé. A jó- levő lassújel, swptember 29· 
lást. A helyszíni hídgyártástól például, ho�y Rákosrendezó zsefráros! pályafe.,ntartási fő- �• az újjáépített műtárgy a kerethídig, a salakperonok- ··ks, í tk tt h" ,orgalambab.elyezéséYel meg. 
tói az emelt· ,  elo'regyártott asz- állomáson 25 csoportkitérő no. eJ meg ogya ozc • r- szűnt. A munka nagyob,b ré-- é'ét • 15 · h dászlétszánia a nagyvolumenű . falt-beton pero:iképzésig, az cser J az agusz,us -1 a-

mmúa elvégzésé�e n= volt szet a terézvárosiak végezték. 
alul- és feli:ljárók modern tér- táridő előtt két hónappal ko- elegendő, ezért a terézvárosi Több m.int 30 vagon anyCl{;lot 
Yilágításáig jutottak. Modern rábban befejezték. Ezzel nagy- pály::ifenntartási főnöksá�ez kézierővel dolgoztak be a mú• 
bontó és kötőtelepeken a kis ban könnyítették; a csomópont fordultak segítségért. Tóth tárgyba. Az sem szegte ked
gépek tucatjainak segítségé- és rendezópályaudvar forgalmi Károly brigádvezetővel az vüket, hogy a nyári hónapo✓.:-
\'el összehasonlíthatatlan helyzetét. élen két ezüstJelvényes szo- ban gyakori felhösza;<adás 
könnyebbséggel és gyorsaság- Kovács János , cialista brigád sietett a józsef- miatt közel 100 köbméter is.w-
gal végzik a sfnmezők előze- pot kellett kieme!niük, hogy 
tes szerelését. bontását. r---------------------------, a munkát folytathassák. 

Az elmúlt 20 év során nem- Dr. K. L 
csak magát a nehéz építő 
munkát korszerűsítette, de ve
le együtt változtatta a munka 
természetét, s a folyamatban 
résztvevő dolgozók gondolko
zását is. VáltoztaTe, fejlódtek a 
dolgozók kulturális, szociális 
igényei. Lényegesen átalakult, 
megváltozott ellátottságuk is. 
A pályaépítő munkások élet
körülményeinek javulását, fej
lődését, a koszerú munkaesz
közök mellett a 18 millió forint költséggel épült 300 fős 
modern kelenföldi munkás
szállás is példázza. A szociá
lis létesítmények fejlesztésére 
szánt összeg évente megköze
líti az 1 millió forintot. 

Nőtt az általános és műszaki 

Csökkent a kirakatlan kocsik száma 
A Gazdasági Bizottságnak a 

vasúti kocsiforduló meggyor
sítása érdekében hozott hatá
rozata elérta a célját, mert 
igazgatóságunk területén meg
javult a helyzet. 

A bázisidőszakhoz viszonyít
va szeptemberben 8 százalék
kal kevesebb a késetten kira
!mtt kocsi, tehát lényeg-2Sen -
majdnem egyharmac,ira 
csökkent a kocsiálláspénzes 
órák száma. Jelentősen keve
s�bb az éjféli maradvány. A 
késett kirakat!an 147, a késve 
beállított kocsik száma pedig 
átlagosan 187-tel volt keve-

sebb. Ezzel szemben a na.pon
t,i berakott kocsik száma 162-
t•ez nőtt,' az áru.szállítási ter
vet pedig 34 OOO tonnával 
túlteljesítettéie. Az egy kocsi
ra eső tartóz.Jcodási idő 0,91 
órával csökkent. 

A fuva:oztató vállalat.oknál 
tört�t üzemlátogatások során 
itt-<ltt elhangzott, hogy a v.:s
út is többet tehetne a GB-ha
tározat é�de,rében. HiYatkoz
tak a fuvarozási határidők be
tartására és az értesí téselr 
megg}'·orsíi.ására. 

Ba.kó János 
Miskolc 

Körültekintő 
gondossággal 

A zalaegerszegi vontatási 
fónökséget nem érte váratla
nul az elmúlt napokban ked
vezótlenné vált időjárás. l\Iég 
szeptemberben hozzáfogtak a 
téli felkészüléshez. A gózfütés
nél nélkülözhetetlen töml6ket 
is időben megjavították. Igy 
nemcsak a repr�entatív Gö• 
csej-expressz, hanem a helyi 
vonatok szerelvényeiben is 
kellemes me:ei fogadta az uta.. 
sokat. 
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A tudomány szerepe 
a szovjet vasutak f ejlödéséhen 

A. P. Tretyjakov professzor előadása a :lfÁV Vezérigazgatóságon 

A. P. Tretyjakov, a Lenin
renddel és a Munka Vörös 
Zászló Érdem-renddel kitün
tetett moszkvai Közlekedési 
Műszaki Eg,Jetem rek-
torhelyettese érdekes elő-
adást tartott a MA V 
Vezérigazgatóságán A tudo
mány szerepe a Szovjetunió 
t·asúti közlekedésének fejlő
ciésében címmel. Az előadást 
P.ödöny KáToly miniszterhe
lvettes, a MA V vezérigazgató
ja vezette be. 

A szovjet professzor beve
zetőjében kiemelte, hogy a 
swvjet vasutak áruszállítási 
teljesítménye ez év végére el
éri a 2,4 trillió tonnakilomé
tert, ami az 1913-as évi szál
lítási volumen 37-szerese. 

- A vasuti forgalom ilyen 
hallatlan mértékú emelkedé
sét a vasút egyre növekvő 
műszaki színvonala, állandó 
korszerűsítése tette lehetővé 
- hangsúlyozta a professzor. 
-. Jelenleg 32 ezer kilomé-
teres vona.lhálózaton villamos, 
73 ezer kilométeren pedig Die-
1el-vontatással bonyolítják le 
a forgalmat. 1970 végére az 
áruforgalom 96,7 százalékát 
korszerű mozdonyokkal to
vábbítják. A villamosított vo
nalak hossza 1980-ra másfél
szeresére nő, és rátérünk a 
,.szupermozdonyok" gyártásá
ra, melyek egysége 4-GOOO LE 
teljesítményű lesz. A korszerű 
vontatási nemek alkalmazása 

A. P. Tretyjakov professzor előadását tartja. 
(Laczkó Ildikó felv.) 

tehervonati termelési normák 
elektronikus számológéppel 
történő komplex meghatáro
zása. 

- Kidolgozták egyetemünk 
munkatársai a kazahsztáni 
vasútigazgatóság több vonalá
ra a vom1tterhelési norma
változatokat - mondotta -
Ebben az évben vezették be 
ezeket és máris 6 núllió ru-

beles megtakarítást sikerült 
elérni. További na.gy jelentő
ségű kutatások folynak a 
személyforgalom szállítási 
folyamatának korszerűsítésé
re, különböző viszonylatok 
kocsiáramlatainak tudomá
nyos elemzése, az iparvágá
nyok rakodási kapacitásának 
meghatározása érdekében. 

B. I. 

már eddig is 30 százalékkal•-------------------------
csökkentette az önköltséget. 

A Szovjetunió mostani öt
éves tervében 63 ezer új ko
csival gyarapodott a kocsipark 
és 11 ezer kilométer hosszú
ságban új, nehezebb felépít
ményre cserélték ki a régit. A 
hálózat 4 ezer km-es hosszán 
fektetnek vasbetonaljakat és 
3.6 ezer km hosszú hézagnél
lrüli vonalat építenek. 

Az összes kettősvágányú vo
nalat önműködő térközbizto
,sító berendezéssel látják el, a 
le�nagyobb forgalomsúrűsé
gú vonalakat pedig önműködő 
forgalomvezérléssel szerelik 
fel. Ezek a forgalomvezérlő 
berendezések lehetővé teszik, 
hogy egy 250-300 km-es vo
nalszakasz összes kitérőjét és 
jelzőjét egyetlen központból 
kezeljék. 

A szovjet űrkutatás fejlődése 
KiáUítás a Közlekedési Múzeumban 

A moszkvai Politechnikai 
Múzeum Bukarest és Drez.da 
után Budapesten is bemutatja 
azt a reprezentatív kiállítási 
anyagot, amely tablók és ma
kettek segítségével szemlélteti 
a szovjet űrkutatás f<!jlődését 

. a k�zdeti .időktől napjainkig, 
1957. november 4-tól kezdve 

szinte egymást követték az 
egyre bonyolultabb feladato
kat megoldó mesterséges hol
dak. Számos műholdrendszer 
jött létre, mint a Kozmosz, az 
Elektron, a Proton, a Molnyi
ja. Klilönös figyelmet érde
melnek az Inte!"kozmosz soro
zathoz tartozó holdak, ugyan
is ezeknek készítésében, fel
bocsátásában több szocialista 
ország tudósai, köztük· magyai· 
tudósok is részt vettek. 

„A kozmikus térség békéc 

séggel az emberi észnek ezen 
egyedülálló alkotásait. Az ere
detiek ugyanis valahol a vi
lágűrben tőlünk több százmil• 
lió kilométernyire róják pá
lyájukat, vagy a Hold és a Vé
nusz köves pusztaságain he
vernek_ 

A miniatűr modelleken kí
vül a kiállítás bemutatja a Lu
na 9. automatikus űrállomás 
természetes nagyságú ma.kett
;ét, egy űrhajóssisa.kot, és va
lódi űreledelt is. 

A kiállítást október 17-én 
Sz. V. Tyitov, a Szovjetunió 
magyarországi nagykövete je
lenlétében dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter nyitotta meg. A kiálli
tás előreláthatólag egy hóna
pig tekinthető meg. 

Sz. J. 

Találkozások 

(Részlet) 

Ezer szemmel látom a falum, 
ha elébe toppanok. 
Messziről: füstölgő ház-halom; 
néhány pléhtető ragyog. 
Történelméből úgy szakadtam, 
mint kenyérből a karéj, 
amit kimetsz a kés, de tartja 
makacs sarkával a héj. 

Eles kés volt a kor, mely szelte 
a szikkadt ezredévet. 
A tájat elhagyták fiai, 
s kik vissza-, hazatérnek, 
itthon már hajlott apáikkal 
megidézik a. mesék 
hanyatló csillagát, miközben 
folyik a komoly beszéd. - -

Ezer szemmel látom a falum. 
Múltja enyém is. Enyém. 
Allok a régi háznál, esik 
rám - mint gyümölcsre - a fény. 
Találkozások kötik szívem, 
szavam otthonos, repül 
a perc, a nap; s úgy tűnik: jövőm 
itt lüktet - időtlenül. 

FAZEKAS LAJOS 

Fiatalok mestermunkái 
A Munkaügyi MinisztéTium 

szakoktatási főosztálya egy 
színvonalas, kitűnően elrende
zett kiállításon mutatta be a 
szakmunkásképzés elmúlt 
években elért fejlődését. 
Amint azt Pápai Bélától, a 
Munkaügyi Minisztérium szak
oktatási főosztályának vezető
jétől megtudtuk, ezen a kiál
lításon 170 szakma. 55 600 ki
állított tárggyal képviseltette 
ma.gát. A megrendezésben köz
reműködödtt 500 állami vál
lalat, 200 ktsz, 100 termelő
szövetkezet és 500 kisiparos. 

Ez a kiállítás 1954 óta sor
rendben a 12., ahol a szakma 
ifjú tanulói, ifjú mesterei szá
mot adtak az iskolában tanul
takról. szakmai tudásukról. 

Az október 20. és november 
1. között nyitva tartott kiállí
táson naponta szakmai film
vetítések, pályaválasztási ta
nácsadások és pályaalkalmas
sági vizsgálatok is történtek. 
Ezenkívül nemcsak kiállított 
tárgyakat lehetett látni, hanem 
több szakmában a fiatalok a 
helyszínen mutatták be tudá
sukat, rátermettségüket. 

Vasutas önkéntes rendőrök 

A Heves és Nógrád megye 
területén lévő vasúti rendőr
őrsök parancsnoksága Hatvan
állomáson található. Október 
18-án az állomás oktatóter
mében tanácskozáson vettek 
részt a két megye legjobb vas
utas önkéntes rendőrei. A ta
nácskozáson képviseltette ma
gát a budapesti és miskolci 
vasútigazgatóság, a balassa
gyarmati határőrség, valamint 
a BM Heves megyei Rendőr
főkapi tánysága. 

Nánai József r. hadnagy, 
rendőrőrsparancsnok értékel te 
a vasutas önkéntes rendőrök 
munkáját. Megállapította, 
hogy ez évben is eredményes 

munkát végeztek Önkéntes 
rendőreink a vasútőrökkel és 
a határőrökkel együttműködve 
nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtanak a vasúti rendőr
ségnek. A szolgálatnak 15 éves 
múltja van. 

A felettes szervek elismerik 
és igen nagyra értékelik a 
vasutas önkéntes rendőrök 
munkáját. A jó szolgálat el
látóiról nem is feledkeztek 
meg. A hatvani tanácskozáson 
35 önkéntes rendőrt pénzjuta
lomban. hármat pedig megyei 
rendőrfőkapitány-sági dicsé
retben részesítettek. 

Szigetvá.ry József 

Könyvismertetés 

PnERFI ISTVAN: 

A hózigolomb és 
tenyésztése 

A magyar-román könyvki
adási megál1apodás keretében 
a közelmúltban látott :c;apvilá
got dr. Péterfi István: A házi
galamb é� tenyésztése című 
munkája. A külső megjelenési 
formájában is mutatós, számos 
fekete-fehér és színes képekkel 
illusztrált 250 oldalas könyv 
hasznos segítséget nyújt a ga
lam btenyésztóknek Az adatok 
és a szemléltető anyag össze
gyűjtésében értékes segítséget 
nyújtottak a szerzőnek Európa 
és az USA szakírói mellett 
olyan elismert szakemberek is, 
mint Szikora András, a Ba
romfiipar című lap főszerkesz
tője, vagy dr. Teremi Gábor, 
A galamb című könyv írója. 

Üregek napja 
Debrecen állomás szakszer. 

vezeti bizottsága és gazdasági 
vezetői a közelmúltban meg
rendezték az öregek napját. A 
találkozón 30 nyugdíjas, volt 
állomási dolgozó jelent meg. 

Fekete Sándor állomásfőnök 
közvetlen és meleg szavakkal 
üdvözölte volt beosztottjait él 
örömét fejezte ki, hogy vala
hányan jó egészségben érkez
tek a találkozóra. Ezután Kiss 
János, az állomás megbízott 
szb-titkára beszélt azokrúl a 
nehé� napokró�, melyeket mint 
aktív vasutasok töltöttek el. 
Külön megköszönte azt a se
gítséget, melyet a felszabadu
lás évétől kezdve nyúitottak ö 
mozgalomnak. Kiemelte Simon 
Gyula, T. Nagu Sándor, Szi
lágyi Mihály. Kondorosi Imre 
és Kenyherc Péter nyugdíjasok 
munkásságát. A párt, a szak
szervezet és az állomásvezetés 
nevében kérte további seiiítsé
güket. Ezután egy-egy vásár
lási utalvánvt adott át a ked
ves vendégeknek. 

Az egyvágányú vonalszaka
szok forgalmát elektronikus 
számológéppel vezérelt önmű
ködő menetirányító berende
zéssel fogják lebonuolítani. Ez 
a berendezés lehetővé teszi, 
hogy akár 500. vagy ennél 
hosszabb kilométer-távolságú 
vonal forgalmát szabályozza. 

Az elektronikus számítás-

célokat szolgáló kutatása és,-------------------------------------------------------
felhasználása során megnyil-

technika egyébként a vas
utak operatív munkája és ter
,-ezése alapjaként is tekinthe
tő. Minden vasútigazgatóságon 
létesítenek ezért egy számító
központot, amely kapcsolatban 
!•sz a Vasútügyi Miniszté
rium központi számító hivata
lával. 

A vasúti közlekedés fejlesz
tése. korszerűsítése szempont
jából nem kis munkát vállalt 
magára a moszkvai Vasút
mérnöki Egyetem. Az egye
tem munkatársai csak az el
múlt évben 106 szabadalmi 
igényt jelentettek be. Az egye
tem szerződéses alapon is vál
lal tudományos kutatást. Az 
elmúlt két évben 3 millió ru
bel értékű kutatást végeztek 
az egyetem munkatársai. Az 
egyetemen egyébként egy je
lentős teljesítménuű számító
központ is működik 10 elekt
,;onikus számító és 20 analóg 
géppel. Ezt a számítóközpon
tot 24 tanszék a múlt évben 
több, mint 120 tudományos té-
ma kidolgozásához vette 
igénybe. Érdekes eredmé-
nyeink születtek a menetren
dek optimalizálása terén. Egy 
,·onalszakaszra kísérletképoen 
clol!loztak ki menetrendet. 
melyet május 31-től be is ve
zettek. Ennek tapasztalatai 
alapján a Gorkij-i vasútie:az
gatóság kirovi al\gazgatóságá
nak menetrendjét is kidol
gozták, amely lehetővé tette 
a vonatok utazási sebességé
nek 0.3 km/órás emelését. az 
állomási tartózkodá�i idők 
csökkentését. A vonalon így 
elért megtakarítás - egy me
netrendi időszakban - pénz
ben kifejezve 50 ezer rubel 
"olt. 

Egy másik érdekes téma a 

vánuló nemzetközi együttmű
ködés hozzájárul az országok 
és népek közötti baráti kap
csolatok erősödéséhez'' - szö
gezi le az országoknak a koz
mikus térség kutatása és fel
használása terén végzett te
vékenységét meghatározó el
veket magában foglaló szer
ződés. 

A kiállítás bemutatja, hogy 
a kozmosz automatái hogyan 
váltak egyre tökéletesebbé és 
bonyolultabbá. A Holdra 1959. 
szeptemberében történt az el
ső becsapódás. Ugyanannak 
az évnek októberében a Luno 
3 továbbította a Földre a Hold 
túlsó oldaláról készített elsó 
fényképeit. 1966 februárjában 
simán leszállt a Holdra a Lu
na 9 automatikus űrállomás. A 
következő szakaszt a mester
séges holdak létrehozása je
lenti, majd a „Szonda'' típusú 
berendezés körülrepüli a Hol
dat és visszatér a Földre. Ez
zel párhuzamosan haladnak az 
első repülések a bolygók irá
nyába. Azok után a mérések 
után, amelyeket a Vénusz 4, 5 
és 6 végzett a Vénusz légköré
nek forró és sűrű óceánjában. 
ez év szeptemberében indult 
útjára a Vénusz 7. állomás. 
amely decemberben éri el cél
ját. 

A ltiállítás egyedülálló gyftj
teményt mutat be azoknak a 
szovjet kozmikus berendezé
seknek 1 :10 méretarányú mo
delljeiből, amelyeket a moszk
vai Politechnikai Múzeum űr
hajózási osztálya őriz és gya
rapít. A kozmilc<us berendezé
sek modelljei Is ugyanott ké
szülnek. Talán ez a legcélsze
rűbb módja annak, hogyan is
mertessük meg a nagyközön-

A Marokkói Vasutas Szak
szervezet küldöttségének ta
valyi látogatását viszonozva, 
szakszervezetünk képvisele
tében egy hetet töltöttünk 
Marokkóban. 

Látogatást tettünk Casa
blancában, Marrakechben, Ra

batban és Mohameddiába.n. 
Jártunk egy vil1amosmozdony 
javítóműhelyben, egy teher
pályaudvaron, egy személyko
r,sitároló és javító telepen, 
valamint két vasútállomáson. 
Ezenkívül a fenti városok ne
vezetességeit tekintettük meg. 

Alkalmunk volt találkozni 
szakszervezeti vezetőkkel, vas
utas dol�ozókkal. Lehetősé
günk nyílt eszmecserét foly
tatni a marokkói nép élet
körülményeiről, a szak.�zerve
zetek helyzetéről, harcáról.. 

.lt legharcosabb 
szakszervezet 

Mint ismeretes, Marokkó 
1956-ban nyerte el független
ségét, a.mikqr megszűnt a 
francia protektorátus. Az év
százados francia é< spanyol 
uralom után felszabadult 
népben ma !s él az imperia
lista hatalmaktól való ide
genkedés. Nagy rokonszenvet 
táplálna.le viszont a szocialista 
országok iránt, akiket az arab 
népek egyértelmű barátjának 
tartanak. Éppen ezért i,gye
keznek ezekkel az országok
kal minél gyümölcsözőbb 
kapcsolatot kiépíteni mind 
gazdasági, mind politikai vo
natkozásban. Fenntartással 
ugyan, de nagyra -értékelik 
azt a segítséget, amelyet a 

Egy hét Marokkóha11 
dasági vezetővel a sajátos és 
az általános teendőkről. Szó
ba kerül itt a dolgozók köve
telésén és munkavis-zonyán túl 
a szállítással kapcsolatos 
probléma is. 

francia CGT-től kaptak és 
kapnak. 

A Marokkói Munka Szövet
sége (UMT) - a SZOT-nak 
megfelelő szerv - országos 
szinten összefogja a 22 szak
mai szakszervezet mintegy 
700 OOO tagját. Főtitkára Mah
joub Ben Seddik, egyben a 
vasutasszakszervezet főtitká
ra is. Az UMT a Népi Erők 
Nemzeti Szövetsége vezetése 
alatt áll. A szövet5_!\g 1959-ben 
vált ki az Isztiklál (Független
ségi) Pártból. Annak ellené
re, hogy tagja a Szabad Szak
szervezetek Nemzetközi Szö
vetségének, baloldali irany
zatot képvisel és szemben áll 
az egyre reakciósabb irány
vonalat követő, a külföldi tő
kével mindinkább összefonó
dó nemzeti burzsoáziával. 

Az UMT-nek tagja a kb. 
8000 főt számláló vasutas
szakszervezet is, amely taglét
számát meghaladó befolyás
sal bír, a legharcosabb szak
szervezetként emlegetik. A 
vasutasoknak mintegy 8 szá
zaléka tartozik a kormány po
litikáját támogató. Isztiklal
vezetéssel 1960 márciusában a 
Marokkói Munkás Szövetség
ből kivált Marokkói Általá
nos Munkás Szövetséghez. 

A szakszervezetek az utób
bi években megkezdték épí
teni nemzetközi kapcsolatai
kat. Az országos központok
kal tartott kapcsolaton túl 
irányt vettek a szakmai szak
szervezetek közötti kapcsola
tok megteremtésére. Ez né-

hány nyugati és arab szak
szervezeten túl egyre inkább 
a szocialista országok irányá
ban fejlődik. 

Modem vasút 

Kétévenként választások 

Hathavonk-ént a vasút leg
fölsőbb vezetői és a szakszer
vezet kép,•lselői áttekintik il 
vasút és a vasutasok helyze-

Az országnak 2000 km vas- tét. Különösen nagy szerepe 
títvona.la van. A forgalmuk van a szakszervezetnek az eló
csekély, a vasút viszont mo- léptetéseknél és a fegyelmi 
dernü[ felszerelt. 900 km vil- határozatok meghozatalánál. 
lamosított vonaluk van, gőz- A választásokat 2 évenként 
mozdonyuk nincs. A vasút tartják. A munkahelyen vá
üzemvitelére és felszereltsé- lasztott képviselők részt vesz
gére i;:ányomta bélyegét a nek a kongresszuson. Minden 
francia gyarmatosítás. 50 főt egy küMött képvisel. A 

A vasutat 1963-ban államo- kongresszus általános irány
sították. Korábban egy fran- vonalat szab, s megválasztja a 
cia bankérdekeltség tulajdo- 7-9 tagú adminisztratív bi
nában volt. A felszabadulás zottságot, amely háromha
óta sikerült elérniük, hogy vonként ül össze. 
minden műszaki és gazdasági Esetenként országos tanácsvezető pozícióban a franciá- kozást hívnak össze, amelyen 
kat marokkóiak váltották fel. az adminisztratív bizottságon A sza'b.-szervezet sokat harcol. túl minden munkahely egy mert a marokkóiak fizetése képviselője is részt vesz. Az meg sem közelíti a korábbi operatív munkát 7-9 tagú francia alkalmazottak fizeté- szövetségi iroda látja el, sét. 1970 júliusában 5 napos amely a közvetlen irányítást általános sztrájkkal adtak az UMT-tól kapja. nyomatékot követeléseiknek, 
amelyek az alábbiakban fog
lalhatók össze: 
- munkafeltételek javítása, 
- forgalom növelése, 

nyugdíjak emelése, 
- lakások építése, 
- bérek emelése. 

A szakszervezet erejét az is 
bizonyítja, hogy minden szol
gálati helyen és vezető szerv 
mellett van egy szak szerveze
ti megbízott, aki kéthavon
ként megbeszélést ta!t a gaz-

Alkalmunk nyílt sok olyan 
dolgozóval találkozni, akik 
jártak swcialista országokban 
- közöttük Magyarországon. 
Különösen ezek, de általában 
nagy rokonszenvvel viseltet
nek a népi demokráciák iránt. 
Fő törekvésük a minél jobb 
kapcsolat kiépítése. Kilépni az 
elszigeteltségből. s az eg¾sz 
világgal Afrikát a maga va• 
lóságában megismertetni. 

G. J. 
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Megkoronázta négy évtize(l es munkáját 
Pintér István vezető edző bemutatja a BVSC kötöttfogású 

bajnolc csapatát 

A BVSC bajnokcsapata, első sor balról jobb ra: Fuferenda, Laták, Vas, Pintér István 
fóedzó, Tarr Gyula edző, Turba, Hornyák, Steer. Második sor balról jobbra: Stégel, 
Csábi, dr, Mench, Ivanics, Zrák, Varga, ifj. Pintér. (Csapó, Agonács és dr. Darabánt 

Tizennégy éven át aktív 

hiányzik a képről.) 

győzte le fél perc alatt, s eny
nyi idő kellett neiki Szegeden 
is ahhoz, hogy csípődobással 
megfordítsa az eredményt a 
válogatott Szabó ellen. 

Steer Antal, 27 esa:tendős, 68 
kg súlyú és S2rlntén a Szőnyi 
úton kezdte el sportolói pálya-

(Balogh Erzsébet felv.) 

na,gy része van abban, hogy 
a BVSC binkózó sportja több 
éven át tartó hullámvölgy 
- NB II-es szereplések 
után ismét elérkezett a csúcs
ra. 

Maros László 

Kár volt . . .  
A Szakszervezetek Budapes

ti Tanácsa első alkalommal 
írta ki a szakmák alapfokú 
bajnokcsapatal számára há
rom sportágban - kispályás 
labdarúgás, férfi- és női kézi
labda, valamint férfi és női 
röplabda - a Felszabadulási 
Kupát. A versenyekbe az 
egyes szakmák által szervezett 
alapfokú bajnokságokon 
győztes. vagy helyezést elért 
üzemi csapatok vehettek részt. 

A budapesti nagyüzemek
ben érthető megértéssel, lel
kesedéssel találkozott az
SZBT tömegsportot felkaroló 
lépése. Minden versenyág tor
nájára sok csapat jelentkezett, 
és az elmúlt hónapok folya
mán valóban érdekes, szép 
küzdelmeknek lehettünk ré• 
szesei. Labdarúgásban a vas
utas sportot az Északi Jármú.
javító csapata képviselte, a 
férfi röplabda bajnokságban 
a MÁV Gépjavító Vzem in
dult. ls mindkét vasutas
csapat jól helytállt. A férfi 
röplabdatomán például a gép
javítók tekintélyes mezőnyben 
szerezték meg a III. helyezést 
jelentő bronzérmet. 

Még jobban helytállt az 
lszaki Járműjavító labdarúgó
csapata. A kispályás labdarú
gásban 14 szakma csapata há
rom csoportban játszotta a se
lejtező mérkőzéseket, végül a 
Postás SE sporttelepén a há
rom csoport győztese körmér
kőzéssel döntötte el a végső 
sorrendet. Közöttük volt 
mint az egyik csoport győz
tese az Északi Jármú.javító 

csapata is. A csoportgyőztesek 
körmérkőzéses döntője 
amint az előrelátható is volt 
- nemcsak színvonalas, de 
Izgalmakban sem szegény ta
lálkozókat hozott. Döntő jelen
tőségűnek bizonyult az Északi 
Járműjavító és a Bőripari 
Vállalat mérkőzése, amely na
gyon szépen indult és súlyos 
sportszerú.tlenséggel - a já-
tékvezető inzultálásával 
végzödött. 

- MAV-Volán komplex bri
gádok értekezlete. A Volán 
Tröszt szervezésében MA V
Volán komplex brigádok ta
nácskoztak október 21-én Nyír
egyházán a sóstói Volán üdü
lőben. Az 1 napos értekezleten 
az őszi forgalmi munka fela
datait, illetve a jobb együtt
működés lehetőségeit vitatták 

Sajnos, a tettlegességet O :O m=:
. 

A hatvani MA V müvelóállásnál, a II. félidő 5- percé- dési ház kulturális munkáját ben, vasutas sportoló követte tárgyalta nemrég a hah•ani el. A játékvezető természete- csomópont pártbizottsága, sen nyomban véget vetett a amely eredményesnek minősítalálkozónak és így a szépen tette a szimfonikus zenekar ez indult, jó szándékkal szerve- évi munkáját. A pártbizottság zett, a tömegsportot haszno- végül haitározatot hozott a kulsan szolgáló versenysorozat turális munka továbbfejleszté-keserú szájízzel végződött. sére. 
A rendező SZBT nem ítél- Munkaerő-gazdálkodási 

te el, egy magáról megfeled- Iroda nyilt a budapesti vasút
kezett játékos miatt, az Észa- igazgatóság több nagyobb vi
ki Járműjavító egész csapatát. déki csomópontján és a Buda
A végső sorrendben meghagy- pest-Keleti pályaudvaxon. Az 
ta a labdarúgótorna második irodáknak az a feladata, hogy 

biztosítsák a vasút számára az helyezését a csapat számára. utánpótlást. Ez szép megnyilvánulás volt, _ Korszerű világítás. A ta
de mi mégis Boér Béla, a Tö- polcai vontatási főnökség moz
rekvés elnökének a díjkiosztó donyszínében. vadamint Diesel
ünnepségen elhangzott néhány és motorszínében fénycső- és 
mondatát ragadjuk ki befeje- higanygőz lámpatesteket· sze
zésként: ,,Elnézést kérünk a reltek fel. Az új világítótestek 
torna szervezőitől és rész- nappali fényt árasztanak, s a 

korábbinál lényegesen biztonvevőitől az incidensért, ame- ságosabbá teszi az éjszakai ja
lyet egy magáról megfeledke- vítások elvégzését. 
kett játékos okozott, ígérjük, - Oj vasúti személykocsik 
hogy jövőre fegyelmezetteb- készülnek a transzeurópai ex
ben veszünk részt a főváros presszekhez a turini Fiat gyár
nagyüzemeinek ezen a nagy ban. A kocsikat automatikusan 
tömegsport-seregszemléjén." záró ajtószerkP.zettel, légkon

(v. j.) 

· versenyz.ó volt, majd 1947 óta 
a BVSC birkozó szakosztályá
naok vezető edzője az 57 esz
tendős Pintér István MAV 
felügyelő, a sportág szerel
mese. Negyven esztendős bir
kózó múltat idén nagyszerű 
eredménnyel koronázhatott: a 
budapesti vasutasok kötöttfo
Q<isú birkózó együttese az NB 
I-ben veretlenül szerezte meg 
a csapatbajnoki címet! 

futását. Európa-bajnolksá,gon r------------------------------------
-

dicionáló berendezéssel és rá
diótelefonnal látják el. Minden 
szerelvényhez készül egy kom
binát, étkezőkocsi, harminc ét
kezési hellyel. Az első ilyen 

- Nem volt könnyű a so
rok rendezése azután, hogy 
világhírű vasutas-versenyzők 
mondtak búcsút az aktív spor
tolásnak és a klubna,k - em
lékszik vissza a megtett útra. 
- Nem soklkal ezután újabb 
vérveszteség érte a BVSC-t. 
1963-ban Székely Pál a Vasas
ba, két évvel később AZker és 
Kátai az FTC-be, majd Bor
dás és Major a Bp. Spartacus
ba igazolt át. Ekkor került elö
térbe a fiatalok következetes 
nevelése. Ez a gárda - az 
ifjúsági bajnokságban - négy 
ízben lett országos bajnok, s 
megalapozta a jövő sikeres fel
nőtt csapatánalk bajno·ksá
gát. 

Pintér István, edzőtársával 
együtt sokat tett azért, hogy 
biztosítsa a tehetséges birkó
zók gondtalan sportolását. S 
mert kitűnően adta át évről
évre gazdag tapasztalatait, el
jött az idő, hogy néhány jel
lemző adattal bemutathatja az 
1970. évi bajnokságot nyert 
BVSC együttesének aranyér
mes tagjait: 

Laták Attila, 25 éves, EB
bronzénnes, a szabadfogás 48 
kg-os kategóriájában. Nagyon 
szorgalmas versenyző, aki 
munkahelyén, a Hámán Kató 
motorszínben is becsületesen 
végzi esztergályoo-mun,káját. 

Turba László, 23 éves, az 
57 kg-os súlycsoportban ver
senyez, televízió műszerész. 
Miként Laták is, saját neve
lésű versenyző, aki nagyon 
=rgalmas és nagyon tehet
séges. ,.Mindent tud, amit egy 
birkózónak tudnia kell" -
.toldja meg róla a véleményt 
a fóedzó. De ennél többet 
mond az a két bravúrja, hogy 
1967-ben a Budapest-bajnoksá
gon, s most a legutóbbi csa
rent;1za uo�1;1s,1ou[eq,ed 
5 :2-es ponta.ránnyal - győzte 
le az olimpiai, kétszeres Eu
rópa-, illetve világbajnok 
Varga Jánost. 

Vas Sándor, 25 éves, 62 kg, 
szintén saját nevelésű ver
senyző, aki a Házkezelési Fő
nökségen dolgozik. Nagyon 
szívós és technikás birkózó. 
Akkor küzd a leg7UI-O'yo b b erő
bedo bássa 1, ha hátrányos hely
zetből fél perc alatt kell meg
.szereznie a győzelmet. Ez 
történt a felszabadulási emlék
versenyen, ahol egy ponttal 
vezető csehszlovák ellenfelét 

Helsinki 1 952 
egyszer második és egyszer 
harmadik helyet srerzett, a 
világbajnokságon volt már 
ezüstérmes, négyszeres magyar 
bajnOlk. Energii[rus, képzett bir
kózó, az Uta.sellátó Vállalat 
egyik üzemének üzletvezető
helyettese. 

Hornyák József 25 eszten
dős, 74 kg. súlyú, saját neve
lésű versenyző, a MAV Anyag
vizsgáló Főnökség dolgozója. 
Többszörös válogatott, aiki 
nemzetiközi versenyeken szép 
�ikereket ért el. A szakosz
tály egyik legszorgalmasabb 

A vasutassport negyedszázada 
az olimpiák tükrében 

versenyzője. 
Varga István, 27 élre.s, szin

tén saját nevelés, 82 kg sú
lyú, a Házkezelési Főnökség 
lakatooa. Irukább a =baidfo
gásban van „otthon", de a kö
töttfogásban is egyik erőssége 
az együttesnek. 

nehéz lesz megismételni a 
londoni sikert. 

Csábi Arpád, 25 éves, 90 kg 
súlyú, a MAV Gépjavító �
tergályosa, szín tén serdülő 
kora óta vasutas-bitikózó. Az 
idei magyar bajnokságban 
második helyen végzett. 

Csodálatos Helsinki! Ezzel 
fejeztük be olimpiai soroza
tunk első részét. A feledéke
nyebbek előtt talán furcsának 
tűnik ez a hangzatos jelző, de 
nem mi, nem a magyar sport
újságírók használtuk elsősor
ban. Az egész sportvilág szin
te megkövülten - és mégis el
ismeréssel - figyelte a Ma
gyar Népköztársaság sporto
lóinak káprázatos eredmény
sorozatát. A tízmilliós magyar 
nép békés követei olim
piai sportolói - 16 egyéni és 
csapatgyőzelemmel, 10 máso
dik, 16 harmadik, 6 negye
dik, 9 ötödik és 8 hatodik hea lyezésükkel a nemzetek rang
sorában a világ Tcét szuperha
talma, az Egyesült Államok és 
a Szovjetunió mögött a har
madik helyet harcolta ki. 

Pintér István, a vezető edző 
fia 29 éves, 90 kg súlyú. ,,Min
den vonatkozásban saját ne
velés", MAV intéző a TBKF
nél. ,,Remélem, hogy olya,n 
erőssége lesz a jövőben is a 
csapatnak, mint eddig volt" -
jegyezte meg róla edzője és 
édesapja. 

A küzdelmek hatodik nap
ján robbant az első magyar 
petárda. A kalapácsvetés 
döntőjében egy 20 esztendős 
tapolcai vasutasfiú, Csermák 
József, az első dobástól kezdve 
megszerezte a vezetést és 
harmadik kísérletével egy 
atlétikai „bűvös határt" szár
nyalt túl. Hetvenezer néző 
volt tanúja Csermák József, 
a Tapolcai Lokomotív SE 
versenyzője káprázatos har
madik dobásának. A kalapács 
60,34 méterre szállt. 0 volt 
áz első, aki ebben a nehéz 
sportágban túljutott a 60 mé
teres határon. 

Ket aranyérem birliózásban 

,Dr. Mench Henrik az első 
a sorban, aki nem a BVSC
ben, hanem a Testvériségnél 
nevelődött és az újpesti Dó
zsától került át. 90 kg súlyú, 
a váci városi kórház orvosa, 
28 éves, igazi szív-ember, aki 
nagyon szereti a vasutas 'kol
lektívát. 

Dr. Darabánt Iván a 100 
kg-os !kategória versenyzője, 
fogorvos a Hámán Kató Von
tatási Főnökségen. Nagyon 
szorgalmas versenyző. Négy 
éve jött, az Újpesti Dózsából, 
de az ifi-keretnél Pintér Ist
ván öt éven át volt az ed
zője. 

,A vezető edző sorolja még 
a kitűnő tartalékokat, a CSB
győzelem részeseit:  a 24 éves 
Fuferenda Jánost, a dunalkeszi 
járműjavító laikatooát, a 25 
éves I vanics Józsefet, a Keleti 
pályaudvar villanyszerelőjét, 
Zrákot, Csapót, Agonácsot, s 
végül de nem utolsó sorban 
segédedzőjét, a sokszoros vá
logatott Tarr Gvulát, akinek 

A béke olimpiája A magyar sportolók hel
sinki ragyogó szerepléséhez 

Sokféle jelzővel illették a a vasutas birkózók, úszók és 
földkerekség sajtótudósítói a vívók is sok értékes ponttal 
finn fővárosban lebonyolí- járultak hozzá. Nem egyesü
tásra került olimpiát. A leg- Jeti, nem szakmai sovini,z
találóbb talán az, hogy az iga- mus, de a vasutasok egy ki
zi béke olimpiája volt. Min- csit magukénak érezték a már 
denekelőtt azért, mert a leg- Bástya színekben versenyző 
jobbak nagyszerű mezőnye Papp László második olim

· kiegészült a hatalmas sport- piai aranyérmét is, amelyet 
erőt is képviselő Szovjetunió- a nagyváltósúlyban harcolt 
val. Abban a történelmi idő- ki a vasutas sport neveltje, a 
pontban zajlott le, amikor kemény öklű angyalföldi fiú. 
minden becsületes ember 
legfőbb erőfeszítése a veszé
lyeztetett világbéke megőrzé
sére irányult. A Szovjetunió 
részvétele már önmagában is 
a béke gondolatával kapcsol
ta össze a helsinki nagy tor
nát. A szovjet, a magyar, a 
csehsz1ovák és a többi szocia
lista ország versenyzőinek 
sportszerű magatartása és 
eredményessége a versenypá
lyákon felmérhetetlen ha
tással voltak azokra is, akik 
sokáig a „vasfüggöny" mögöt
ti állapotokról írtak, beszél
tek. 

Hatvankilenc ország küld
te el legjobbjait Helsinkibe, 
ahol a megnyitón a múlt év
tizedek legendás finn ver
senyzoie. Paavo Nurml fu
tott be az olimpiai lánggal a 
stadionba. A magyar sport ak
koriban keresett - a londoni 
sikerek után is - új utakat. 
Helyesen tették, hiszen a 
szakvezetők tudták, hogy a 
várható nagy versengésben 

A klasszikus birkózásban -
időszámításunk előtt 708-ban, 
a 18. ókori olimpián először 
rendezett sportágban - két 
vasutas versenyző aranyér
me csillogott fényesen és há
rom helyezés is hozzájárult 
a pontok gyűjtéséhez. A gö
rög-római (kötöttfogású) bir
kózásban légsúlyban Hódos 
Imre, a debreceni vasutasok 
szemefénye veretlenül jutott 
el a döntőig. Olyan nagy volt 
a fölénye, hogy az utolsó mér
kőzésen már pontozásos vere
ség esetén is biztos volt az 
első helyezése. A szovjet Ter
jan ellen tehát csak arra vi
gyázott, hogy semmit ne koc
káztasson és ez sikerült Is. A 
váltósúlyú Szilvási Miklós 
londoni legyőzőjét, a svéd 
Anderssont kapta ellenfél
ként a fináléban. A budapesti 
vasutas fiúnak azonban most 
már rutinja is volt, ami Lon
donban még hiányzott. Végig-

támadva. biztos pontfölény
nyel szerezte meg a döntőben 
az aranyérmet. Az ugyancsak 
budapesti vasutas Tarr Gyula 
a könnyűsúlyban, Kovács 
Gyula a félnehézsúlyban, a 
debreceni Németh Gyula a 
középsúlyban, szerzett IV. he
lyezésekkel növelte az értékes 
pontok számát. 

Remekeltek az úszók 

Olyan „betörésre", amilyent 
a magyar úszónők véghezvit
tek Helsinkiben, a világ úszó
sportjának legkiválóbb szak
emberei sem számítottak. És 
ebből a fényes sikersorozatból 
is alapos részt vállaltak a vas
utas női versenyzők. Gyenge 
Valéria a 400 méteres gyors
úszásban, Székely Éva a 200 
méteres mellúszásban került 
az ötkarikás dobogó legma
gasabb fokára. de a pontver
senyben jól jött Székely lva 
VI. helyezése is a 400 méteres 
gyorsúszásban. 

Elek Ilonát is - a női tőr
vívásban - csak a balszeren
cse ütötte el attól, hogy olyan 
bravúrt vigyen végbe az új
kori olimpiák történetében 
amilyenre eddig csak Papp 
László volt képes. Az a bizo
nyos „hajszál" választotta el 
a vasutas vívónőt attól, hogy 
�orr:ndben harmadik arany
ermet megszerezze. A női 
tőrvívás döntőjében az olasz 
Camberrel holtversenyben 
végzett az első helyen. Az új
ravíváskor egy erősen vitat
ható találat ütötte el Elek Ilo
nát az aranyéremtől, amelyből 
így ezüstérem lett. Ugyancsak 
a páston szerzett értékes pon
tot a vasutas versenyzők kö
zü� ':''· Sá�ovits József, a pár
baitor egyeniben kiharcolt V 
helyezésével, valamint dr: 
Rerrich Béla és dr. Sákovits 
József a párbajtőr csapat he
lyezésével. 

Vízilabdacsapatunk Hel-
sinkiben visszaszerezte olim
piai elsőségét. A csapatban 
helyet kapott egy vasutas ví
zilabdázó, Bolváry Antal is 
aki az aranyérmes együtte; 
egyik erőssége volt. 

Következik : Melbourne . .  : 

Vedres József 

szerelvényt 1971-ben állítják 
forgalomba Milánó és Génua 
között. 

Műsorv.áltozas 
A szovjet kulturális napok 

programja miatt a József At
tila Színházban műsorváltozás 
történ.t. A november 1-i má
sodik vasutasbérleti előadás el
marad, helyette 1970. decem
ber 6-án, vasárnap délután fél 
3 órakor mutatják be Satrov 
Merénylet című drámáját. 

A „V"-bérlet második elő
adására november 15-én, va
sárnap délután fél 3 órakor 
kerül sor, a József Attila Szín
házban. A bét·lettulajdonosok 
szintén Satrov Merénylet című 
drámáját láthatják. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szakszerve
zeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

42. számból : 118 919/1970, VBO. 
Céljutalom ldtüzése a vasúti közle
kedés biztonságának fokozására. 

118 270/1970. 3. A. ünnepi (ldvöz
letek és aiándékozások tilalma. 

43. számból : 118 86411970. 1. D. A 
munkaViszonyt érintó egyes kérc� 
sekröl. 

A SZERKESZTöS�G UZE�! 

Szücs Ferenc Hatv�": C:;iba Jó
zset Gödöllő; Halma; �J.r.- •• Péc.-: · 
Marosán Pál, Kiss Já:-:,,:i. JJ-::::>rece.n · 
dr. Bánkfalvy Gyula 8�ádl S�il
dor Szeged : Markos :ózsef Zal'."
egerszeg; Bognár Kárcly, Danes 
József Taoolca ; Révay Sándor Dt.1.
nakeszi ; Bakó János l\ltiskolc: L"'• 
velelket lapunk anyagához fel
használjuk. 

Burai Péter Debrecen : Levelét 
illetékes helyre továbbítottuk. 

LAKASCSERE 

- Két szoba komfortos:, felújí• 
tott I. emeleti, l'A:A V-lakásomat el
cserélném különbeJáratú. 2 szoba 
komfortos budapesti tanácsi hl
kásra, I. emeletig megegyezéc:sel� 
Cím : Ország Dénes. Bp .. XI., va-.út 
u. 1/c. J;:rdeklóclnl lehet: este 18-
20 óra között. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkes,:tJ a szerkeszt� bizottsá,: 

Föszerkesztl') : Gulyás János 
Felelős s'Zerkesztö: Vlsl Ferenc 

Szerkesztőség: 
Budapest vr .. Benczúr utca. 41. 

Telefon. várost : 229-872-
Uzeml : 19-77 

Kiadja és terjeszti : 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest vu„ Rákóczi út St. 

Telefon : 224--819 
Felelós kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

!gazgátóJa 
Oj csekkszámunk : MNB %15--tl 859 
1970. XII. 31-lg a régi csekk is 

felhasználható I 
Sz.Ikra Lapnyomda 



VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! / 
17 milliós b,eruházással 

új rercdelfiintézet épült Záhonyban 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XIV. f:VFOLYAM, 22. SZAl\1, Ára 40#illér 

Köszöntjük 
a X. pártkongresszust 
N 

ovember 23-án kezdődik a Magyar Szocil.llista 
Munkáspárt X. kongresszusa. Senki által nem vi

tatott, hogy ez a fórum egész népünk életében 
�ovábbfejlődésében nagyon fontos állomást jelent. Szám� 
1>etés lesz ez a megtett útról, az eredményekről, a meg
vívott har,;okról, s a további tennivalókról. 

Nem első eset, hogy a párt ilyen nagyjelentőségű ese
mény előtt kikérte a pártszervezetek a dolgozók a tár
sadalmi szervezetek véleményét. Az' viszont tény, hogy 
egyetlen alkalommal sem mondták el véleményüket 

kongresszus előkészítése során, mint a legutóbbi hóna
pok során, a Központi Bizottság irányelveivel és a szer
vezeti szabályzat módosításával kapcsolatban. s hogy a 
párttage1k mellett pártonkívüliek ezrei is részt vettek a 
vitában ez ennek bizonyítéka, hogy nálunk a párt poli
tikája a hivatalos állami politika rangjára emelkedett. 
A kongresszust magáénak vallja a szocializmus teljes 
felépítéséért dolgozni, harcolni kész minden magyar 
állampolgár. 

A kongresszust megelőző tanácskozások, taggyűlések 
mellett az országoo méretű munkaverseny is kifejezi dol
gozó népünknek azt a meggyőződését, hogy támogatja a 
párt politikáját, amely a szocializmus teljes felépítésére 
irányul. Az irányelvek vitájából egyöntetűen az a gon
dolat csendül ki: hogyan lehetne még jobban, méig erő
teljesebben előrehaladni, minél kevesebb zökkenővel. 

A szocializmus teljes felépítésének történelmi fel
adatát már a VIII. kongresszus kijelölte és körvonalazta. 
A IX. kongresszus az adott helyzetnek megfelelő határo
zatokat horo'.t, alapjában változatlan célkitűzésekkel. 
Most az elmúlt négy év mUIJJkájáról készített számvetés 
bizonyÍtja. hogy az akkor kitűzött cél.ok ma is helyesek 
és eredményesek. 

Ezt a tényt az 1970. júliusában elfogadott irányel
vek a következőkben összegezik: "A párt az el

múlt négy évben a IX. kongresszus határoz.�tainak meg
felelően a szocializmus teljes felépítése érdel.ében dolgo
zott, tevékenységében a munkásosztály, a szocializmust 
épitő magyar nép szolgálata vezette. 

A !kongresszus határozatait megvalósítva a párt 
eredményesen alkalmazta hazánk viszonyaira a marxiz
mus-leninizmus nemzetközi érvényű tlz:nításait, a szo
cialista társadalOl!ll építése során jelen1Jkezó új felada
tokra a munkásosztály, a dolgozó nép érdekeinek meg
felelő megol<lási módokat dolgowtt 'ki. Erősebb lett a 
népi hatalom, nagy eredmények születtek a gazdasági, a 
lku1turális életben, emelkedett a nép életszínvonala, erő
södtek a párt tömegkapcsolatai, szilá,rdult a magyar nép 
egysége." 

A négy éves időszakra esik az utóbbi idők legna
gyobb jelentóségú gazdaságpolitikai intézkedése, a gaz
daságirányítás rendszerének reformja. Nem egészen há
rom év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a re
form szilárd elveken nyugszik, és szerves folytatása a 
tzocia!izmus>t építő eddigi munkánknak. Magasabbra 
emelte a szocialista tervgazdálkod.ás színvonalát, s ezál
tal elősegíti az erőforrások hat,ékonyabb kihasználását, 
a lakossáig életkörülményeinek további javítását. Tovább 
fejlesztette a tömegek kezdeményező és cselekvő készsé
gét, decentralizálta a döntési jogok jelentős részét. Ked
vező helyzetet teremtett a szociruista demokrácia továb
bi mélyítésére, a kezdeményező, alko<tó munka &s.ztön
zésére. 

A z irányelve!k S7.er:int a Központi Bizottság az ed
digi politika jóváhagyásá,f; 'lreri a 'ko11t,aresszustól. 

Javasolja, hogy pártunk és népünk na.,"Y társadalmi 
programja a legközelebbi négy esztendőben: a szocializ
mus teljes felépítésének magasabb szinten való folyta
tása legyen. A párttagság és a széles közvélemény ezzel 
egyetért, mint ahogy annak a vezetőségválasztó taggyű
léseken, s az irányelvek megvitatása során hangot i6 
a<lott. 

Az írányelvekben a pá,rt egyéb tömegszervezetek 
mellett a szaikszervezeteket is felkérte, hogy awlrat meg
vitatva, véleményüket jutassák el a KözponrLi Bizot>tság
hoz. A szalcszervezeti mozgalom élt a lehetőséggel, ele
get tett a megtisztelő felkérésnek. A kongresszus beszá
molójában, a m1111Jka értékelésében, a jövő perspektívá
jának felvázolásában tehát benne lesz a szervezett dol
gozók véleménye is. 

A jubileumi munlkaverseny országszerte - így a va
súton is - minden külsőségtől mentesen átnőtt a 1cong
resszusi versenybe. Nem kis lendületet adott ez o.rszAg
szerte annaik a kezdeménvezésn€ik, melynek célja a har
madik ötéves terv maradéktalan, minél gazdaságosabb 
teljesítése az árvízkatasztrófa miatt kiesett nemzeti jö
vedelem pótlása. A vasutasok legfőbb célja ebben a 
versenyszakaszban az objektív és szubjektív olook miatt 
felgyülemlett áru rendeltetési helyre szállítása a leggyor
sabban és leggazdaságosabban. 

A kongresszus a belső kérdéseken túl feletet ad 'ko
runk bonyolult nemzetközi kérdéseire is. De

monstrációja lesz a párttagok és a pártonkívüliek aka
rategységének. Kifejezi azt az elhatározást, hogy csak a 
haladó nemzetközi erők ÖSS2';efogásával leszünk képesek 
hazai és nemzetközi feladataink me!!oldá•ára, a szocia
lizmus teljes felépíbésének megvalósítására. 

Bizakodással tekintünk a loongrcsszus elé. Üdvözöl
jük a Toommunisták legfe/,sőbb szintű tanácskozását! 

1970. NOVE!\lBER 16. 

Munkavédelmi 

felügye!ők 

iutalmazása 

A szakszervezet mun:rnvé
delmi felügyelősége november 
11-én munkaérte:-ezleten ér
t.ékelte a középszernknt\l és 
az alapszervezeteknél dolgozó 
munkavédelmi felügyelők, 
társadalmi aktivisták tevé
kenységét. t7. értekezleten je
len volt Gulyás János, a 
szakszervezet titkára. Berta 
István, a munkavédelmi fel
ügyelőség vezetője bevezetőjé
ben ismertette a vasút balese
ti helyzetének kedvezőtlen 
alakulását, majd a, elkövet
kezendő hónaook tennivalóira 
irányította a figyelmet. 

A munkaértekezlet végén 30 
olyan felügyelő és aktivista 
kapott elismerő oklevelet és 
pénzjutalmat, akik már két 
lwtizede dolgoznak munkavé
delmi felügyelői beosztásban. 

Legnagyobb határ állomá-
sunkon. Záhonyban a techni
kai fejlesztéssel sokáig nem 
tartott lépést a szociális léte
sítmények építése. Ezen belül 
is elmaradt az országos át
lagszínvonaltól a vasutasok és 
a kö7..ség lakosságának egész
ségügyi ellátottsága. A több 
ezer munkást foglalkozt:itó ha
tárállomáson korábban mind
össze két üzemi ellenőrző or
vos és egy egészségügyi fel
ügyelő tevéken11keclett. Az el
múlt években - újabb két el
lenőrző orvos és két íogszak-

Konyha-, étkező- és szárítókocsi 

pályaépitöknek 
gozó oktatására vagy 80 dolgo
zó számára keskenyfilm-vetí
tésre rendezhető be. A kocsit 
televízióval, rádióval és könyv
tárral is felszerelték. 

Az új szakorvosi rendelőintézet. 

orvos beállításával - sokat ja
vult a helyzet, a betegellátást 
azonban még így sem lehetett 
megfelelő színvonalon meg
oldani. 

A nehézségek láttán a szak
szervezet az elmúlt években 
fe'.mérte a rohamos léptei<
ben fejlődő határállomás és a 
hozzá tartozó átrakó körzet 
dolgozóina.1!: egészsi'gügyi ellá
tottságát és állást foglalt amel
lett, hogy Záhonyban új egész
ségügyi létesítményt l.e!l épí
teni. A szakszervezet állásfog
lalását a megyei pártbizottság 
messzemenően támogatta, 
majd amikor elkészültek az új 
rendelőintézet tervei, gyors 
intézkedéssel a kiviteli kapa
citást is biztosította. 

Az ÉVM Szabolcs-Szatmár 
megyei Állami Építőipari Vál
lalat 1968 őszén kezdte meg a 
17 millió forint költséggel épü
lő kétszintes, 17 munkahelyes 
egész,égügyi kombinát építé
sét. Az építők mindvégig le!ki
ii;meretes munkát végeztek, s 
a vállait határidőre. 1970. no-

(Laczkó Ildikó felvétele) 

vember l-re befejezték a mun
kát. lgy vált lehetővé, hogy 
az impozáns, korszerű gyógyá
szati berendezésekkel felsze
relt szakorvosi és üzemorvosi 
rendelőt, amelyhez egy beteg
szállító kocsi is tartozik, no
vember 10-én átadhatták ren
deltetésének. 

A kétszintes rendelőintézetet 
a vasút vezetőinek, a megye 
és a helyi szervek képviselői
nek jelenlétében Szabó Antal 
főtitkár adta át dr. Horváth 
József vezető főorvosnak. 

A záhonyi berunázásoknál is 
újabb szakaszhoz érkeztek az 
építők. Eperjeskén, ugyancsak 
november 10-én megtörtént a 
darús átrakó részleges üzembe 
helyezése. Az átrakó építésé
ben részt vevő vállalatok 
ugyanis a X. pártkongresszus 
tiszteletére vállal lák, hogy a 
6 darab 5 tonnás darut de• 
cember 31. helyett, november 
7-re üzembe helyezik. Az épí
tők állták szavukat. 

V. F. 
Az elmúlt években sok szó 

esett a gépesített mozgó pá
lyamesteri szakaszok szociális 
ellátottságának javításáról. 
Nem hiába. Most elkészült egy 
propán-bután gázos, négyszer 
két főzőlapos tűzhelyet és elő
készítő asztalt tartalmazó hi
giénikus belső műanyagborítá
sú konyhakocsi. Nyolcan főz
hetnek egyszerre, legalább 
nyolcan-tízen pedig készíthe
tik elő a főzéshez szükséges 
nyersanyagot, élelmiszereket. 
A ókocsi télen-nyáron egyaránt 
kellemes hőmérsékletét gáz
konvektor és megfelelő elszívó 
berendezés biztosítja. 

A szociális ellátottság javí
tását szolgáló első szerel vény 
tartozéka még egy szárítókocsi. 
A kályhafűlésű ruhaszárító
kocsiban egyidőben 60 öltöny 
vizes ruha szárítása biztosított 
a páratelt levegő folyamatos 
kifúvása útján. E kocsi belső 
kialakítása Tajthy József mér
nök főtanácsos, az építési és 
pályafenntartási szakosztály 
dolgozójának tervei alapján 
készült el. Kivitelezője a Szak
és Szerelőipari Főnöl.ség kol
lektívája. A szociális szerel
vénykom.plexumot a MAV Fel
építményvizsgáló Főnökség 
mozgó szakaszának dolgozói 
kapják. Az építési és pálya
fenn tartási szakosztály. vezetői 

Brigtidmozga/0111ról 
- téli lelkészülésről 

A konyhakocsihoz csatlako
zik egy étkezőkocsi, amely 
egyszerre 40 dolgozó kényel
mes, asztal melletti étkezését 
biztosítja. Az étkezőkocsi mel-

• lé pedig egy raktárkocsit biz
tosítottak. Ebben hűtőszek- az anyagi eszközök é::; rendel
tényt helyeztek el a romlandó kezésre álló kocsik arányában 
élelmiszerek, ételek tárolására. a következő évekre tervezik 

Az étkezőkocsi az étkezési hasonló szerelvények kialakí
időn túl oktatási, művelődési tását. 
célokat is szolgál: 50-60 dol- (k-s) 

A MA V Terézvárosi Pá
lyafenntartási Főnökség I. pá-

1yamesteri szakasza a forgal
mas Lehel út és a Nyugati te
herpályaudvar között helyez
kedik el. A tiszta, világos, na
pos irodában Horváth János 
főintéző, szakaszkezelő pálya
mesterrel beszélgetünk. De 
beszélnek a falakon levő okle
velek is. A szocialista pálya
mesteri szalrnsz megtisztelő 
címet viseli a kollektíva. 

Sza/ca,szunkon 1962-ben 
alakultak az első brigádok -
kezdte a beszélgetést Horváth 
János. - Ahogy az éve/e múl
tak, úgy kovácsolódtak mind
jobban össze dolgozóink. Az 
első eredményeket a Kossuth 
brigádnak, illetőleg vezetőjé
nek, Nagy Józsefnek lehet kö-

szönni. De hamarosan felzár
kózott mögéjJk a Dózsa, majd 
a Barátság brigád is. Ma már 
7 brigád, 61 fővel dolgozik a 
szakaszon. 18 arany, 14 ezüst, 
12 bronz, 13 zöldkoszorús és 
10 okleveles dolgozónk van. 
Különösen büszkék vagyunk 
három aranyplakettes brigá
dunkra. Sajnos, a munkaerő
vándorlás nálunk is érzékel
hető. Évente 50-60 ember be
és kilépésével számolunk. De 
nem panaszkodhatunk. mert 
törzsgárdánk jó. Ennek kö
szönhető, hogy tavasszal és 
nyáron végeztünk a nagy 
munkákkal, a keresztezés és 
vágányeserékkel. 

- Most a X. pártkongresz
szu.s tiszteletére vállalt mun
kákon dolgozunk - folytatja 
tovább a pályamester. - 500 -------,----------------------------------1 talpfa és 80 darab 24 méteres 

November l-én futott be Debrecen állomásra az elsó villat?osmozd�nnyal tov_ábbít?tt sze
mélyvonat. Az 1722. számú vonat-ot ünnepé lyesen fogadtált. A k�p _ a .. mege,:kez�t oro
kítette meg háttérben az ünnepség részvevói láthatók a felvételi epület elotereben. • 

(Görgényi László felvétele) 

.,C" sín cseréjét végezzük. Az 
úgynevezett „postavágányok" 
1880-ban lerakott vágányait 
még a kongresszus előtt sze
retné'l"lk kicserélni. A Nyugati 
pályaudvarral közösen meg
tartott munkavédelmi szem
lén vállaltuk, hogy a téli fel
készülés során gondunk lesz 
a peronokra. A téli forgalmat 
akadályozó hó, jég elleni vé
dekezéshez s.zükséges anyago
kat, eszközöket kellő időben 
beszerezzük, illetve biztosít
juk. Talán hihetetlenül hang
zik, de a nagy munka mellett 
még arra is jut időnk, hogy 
az őszi forgalom legnagyobb 
célkitűzését, a kocsiforduló 
lerövidítését is segítsük. 

Sokat tesz a jó munkamo
rál érdekében Nyemcsók Já
nos műhelybizottsági titkár, 
aki türelmes a fiatalokhoz, 
neveli, oktatja őket. ő maga 
a közgazdasági technikum 
harmadik osztályát végzi. 
Példája nyomán többen be
iratkoztak az általános iskola 
felsőbb tagozataiba. Többek 
között Bodó József, Papp Jó
z-sef, Fehér József és Gógán 
Ferenc vágánygondozók. 

Gergely József 
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Rutinból 

nem megy a m unl{.a 
Választási elókészületeli a Landler Járműjavítóban 

Amikor a minap felkeres
tük Simon Lászlót, a Land
ler J;l,rműjavító Üzem szak
szervezeti bizottságának tit-

. kárát, hogy a szakszervezeti 
választás előkészületeiről kér
j ünk tőle tájékoztatást, lé
nyegében már befejezték az 
ez iranyú munkájukat. ln
téz;,edési tervüknek megfele
lően készen álltak arra, hogy 
a bizalmiak újjáválasztásával 
kezdetét vegye az üzemben a 
szakszervezeti tisztségviselők 
tisztújítása. 

Fő a bizalom 
- Bár a. választás ismét

lődő, vissza-vissza.térő fel
adat, mégsem végezhető el 
rutinmunkával - kezdte Si
mon László. - A bizalmiaktól 
a szakszervezeti bizottságig 
aktivistáink százai joggal 
elvárják, hogy ilyenkor rész
letesebb értékelést adjunk 
munkájukról. Rutinból az 
ilyesmit aligha léhetne elvé
gezni. 

Valóban, káderpolitikán!' 
realizálásának időszaka 1s 
a választás, amelynek hatá
sa hosszú távon érvényesül. 
S talán azt sem felesleges 
hangsúlyozni, hogy a felelős
ség ezúttal nemcsak a vezető
ket, vagy a vezető testületek 
egyikét-másikát, hanem az 
egész tagságot fokozott ak
tivitásra sarkallja. Ha pél
dául egy csoportban a tagok 
a „mindegy, hogy ki, csak ne 
nekem kelljen végezni a. tár
sadalmi munkát" nézet alap
ján testálják valakire a bi
zalmi tisztséget, annak ké
sőbb maguk látják a kárát. 
A választások gondos előké
szítésével a Landler Jármű
javító Üzem szakszervezeti 
bizottsága az ilyen „késő bá
natok" eseteit igyekezett meg
előzni. Remélhetőleg teljes 
sikerrel. 

- Azt ószintén látnunk 
1cell - jegyezte meg elgondol
kozva a titkár -, hogy ma 
sincsen semmiféle csoda.szer 
az esetleges későbbi prob
lémák megelőzésére. A je
lölés, a választás, csak ki
sebb részben a már elvét(zett 
munka elismerése, d,öntő 
alapja minden szinteri a biza
lom. Ennek tudatában is 
törekszünk arra, hogv a ré
qi, jól dolgozó tisztségviselő
ink lehetóség szeTint meg-

maradjanak funkciójukban, s 
ha lehet, előbbre is rukkolja-
1rnk, nagyobb hatáskörrel já
ró tiszlség betöltésével ka
matoztassák a mozgalomban 
sze;-zett tapasztalataikat. Az 
időközben megüresedett posz
iokat lehetőleg fiatalokkal 
kí,nínjLJk betölteni és köz
ponti vezetöségünk határoza
tát érvényesítve tisztségvise
lőink soraiban igyekszünk ja-
11ítani a nők arányát. 

Az üzem szal{szervezeti éle
tének eddigi tapasztalatai 
al�pozták meg a szakszerveze
ti bizottság véleményét. Az 
üzcn1b\:!n eddig is a munká
ba.n le a inkább helytálló 
törzsgá1•da. tagjai töltötték be 
a szakszervezeti tisztségeket. 
A közelmúlt időszak nagyfokú 
fluktuációja csaknem teljesen 
ér[ntetlenül hogy:ta ezt a 
gárdát. A két évvel ezelőtt 
megvtila.�ztott 163 bizalmiból 
ma mindössze tizenlcettő nincs 

káj:ít értékelte. A múhelybi
::ottsági tagok munkájáról 
már a műhelybizottság tit
kára állítja ki a „bizonyít
ványt". 

- S a titkárok „bizonyít
ványa·: ? 

- Ugyan nem szín jeles, 
d<! azért egy ki vételével va
lamennyi titkárunk pozitív 
értékelést kapott. A dolog ér
dekessége az volt, hogy a szak
szer-i.:ezeti bizottsági ülésre, 
amikor az értékelés történt, 
meghívtuk a pártalapszerve
zclek képviselőit és a már 
me�·;;á!asztott jelölőbizottsá
gok elnökeit is. Közülük töb
ben kérdéseket is feltettek és 
láttam, hogy szorgalmasan 
jegyzetelik az elhangzottakat. 

Névre szóló 
értékelés 

a helyén. A 96 műhelybizott- Nyilván „muníciót" ad a 
sági tagból hat, a 37 üzemi jelöléshez - ezért is jó mód
szal,szervezeti tanácstagból szer választás előtt a névre 
ugyancsak hat személy vál- szóló értékelés! 
tozott az elmúlt két év fo- - Azt már mint általá
lyamán. Tegyük hozzá, ezek nos problémát kellett meg
a változások is olyan indokol- állapítanunk, hogy műhely
tan történtek, mint a nyug- bizottságaink, tisztségviselő
díjazás. vagy a vasútüzemi ink jelentős része még nem 
érc;jekból végrehajtott átszer- tudott kellően élni a.z előző 
vezés stb. i:álasztás óta a megnö!1eke-

- Nálunk tulajdonképpen dett jog- és hatáskörrel. A 
arról is szó van - folytatta jövőben erre több figyelmet 
Simon László -, hogy most, a kell fordítanunk. A leadott 
fluktuáció okozta változások- hatáskör pedig - amiről ná
nak megfelelően átrendez- lunk is oly sok szó esett az 
zük sorainkat. Több bizalmi utóbbi két esztendőben - je
csoportot összevonunk, ahol lentősen hozzájárulhatott vol
nngyon lecsökkent a létszám. -na az üzemi és a szakszerve
N em látjuk értelmét 3-5 fős zeti demokrácia szélesítésé-
csoportok fenntartásának . . • hez. 

Beszélgetésünk elején em- Nem egyedülálló jelenség 
lítette Simon László az érté- ez. Sok helyen volt még így. 
kelés feladatát, az emberkö- Biwny nem egy szakvonali, 
zelség(í felmérés jogos igé- műszaki vezető nem ismerte 
nyét. Mennyiben tudták már . még fel azt az objektív kö
megvalósítani ezt a választá- rülményt, hogy a bizalmi, a 
sok előkészítése folyamán? műhely bizottság, vagy akár az 

- Arra eleve nem gondol- szb nagyobb hatásköre, bele
hattunk, hogy a bizalmiaktól -szóli.sa az üzem dolgaiba el
a műhelybizottsági tagokig sősorban az ő munkájukat is 
valamennyi tisztségviselőnk hivatott megkönnyíteni. A 
munkáját a. szakszervezeti szakszervezeti testületek, de 
bizottság tegye mérlegre - az egye-s tisztségviselők véle
mondotta erről. - Szervezeti ménye is döntően a kollektíva 
felépítésünk módot adott a tapasztalatait tükrözi. Job
.feladat kellő megosztására. ban megállja a helyét az a 
Egyébként is az a helyes, ha vezető, aki támaszkodik erre. 
a közvetlen irányító testület A választások során ezekről 
mond véleményt a végzett a fontos kérdésekről is sok 
munkáról. Szakszervezeti bi- szó esik majd még a Landler 
zottságunk ezért csak a mű- Járműjavító üzemben. 
helybizottsági titkárok mun- L. J. 

A jövő vasotastecbnikusait képzik' 
a szakközépiskolákb�n 

Az V. nevelésügyi !kongresz
szus a közelmúltban élénk vi
ta keretében foglalkozott az 
iskolai oktatás korszerűsítésé
vel. ,,Olyan embereket kell 
ki,képezni, akik lépést tudnak 
tartani az egyre gyorsuló tu
dományos és termelési válto
zásokkal" - volt a kongresz
szus vezérgondolata. 

Az utóbbi évek oktatási 
koncepciójának egyik érdekes 
állomása a középfokú techni
kumok átszervezése szakkö
zépiskolákká. 

Speciális feladatok 

Milyen változás történt a 
vasúti szakirányú középisko
lák idei tanévében? Erről be
szélgettünk Újvári István 
igazgatóval, a Rippl Rónai ut
cai technikumban. 

- Iskolánk életét 4 vasút
ipítési és pályafenntartási, a 
vasútforgalmi és a híradás
technikai szakközépiskola 
vasúti távközlő- és biztosító
berendezési ágazatának spe
ciális feladatai határozzák 
meg. 

- Hogyan alakult a három 
tagozaton a jelentkezések ará
nya? 

- A híradástechnika iránt 
" legnagyobb az érdeklődés. 

J\.z ezzel kapcsolatos szalql.gak 
'Jla favorit szakmának számí
'aoak. Az idén is háromszoros 

volt a. túljelentkezés annak el
lenére, hogy csak azokat a ta
nulókat vettük fel, aikiknek 
általános iskolai végzettsége 
elérte a 4,7-es átlagot. A 
vasútépítési és pft.-ágazat 
esetében már kev-esebb volt a 
jelentkezők száma. Ide már 
felvettük a 3,5-ös átlaggal je
lentkezőket is. A forgalmi ta
gozatncU annyira kevés jelent
kező volt, hogy a másik két 
tagozatró! kellett átirányítani 
a jelentkezőket. 

- Mi a csökkenő érdeklő
dés oka? 

- Talán a szülők nem isme
rik eléggé a lehetőségeket, 
melyek a nálunk végzők szá
mára kínálkoznak. Ebben a 
tanévben összesen 530 tainuló 
kezdte el tanulmányait a há
rom tagozaton. A tanulók 60-
70 százaléka - vasutas szülők 
gyereke. Sajnos, kevesen tud
ják, hogy a forgalmi ágaza
ton tanulnak a. jövő forgalmi 
szolgálattevői, állomásfőnökei, 
árupénztárosai, menesztöi, 
térfelvigyázói stb. Persze, fél
reértés ne essék : iskolánk 
nem pótolja a MAV Tisztkép
ző Intézet elvégzését, de az 
előkészítő, alapozó isme
retanyagot itt tanulják meg a 
gyerekek. 

Elavult iskolaépület 

A Vasútgépészeti Techni
kum és Szakközépis,kolában 

Risztics Károly igazgató tájé
koztatott az új tanévről. 

- Nálunk nincs létszám
gond. Az idén is 390 általános 
iskolát végzett fiatal jelentke
zett. Viszont nagy gond az 
elavult iskolaépület. Mindösz
sze 10 tantermünJ.c van, 12 
osztály számára. 

- A technikum szakkö
zépiskolává alakulása nem be
folyásolja a jelentkezők szá
mát? 

- Egy kis visszaesést je
lenthet. Talán csak a szakkép
zettség szempontjából hátrá
nyos ez az iskolatípus, a szü
lők már „megszokták" a tech
nikumi képzést, és most meg 
kell barátkozni a szakkö
zépiskola gondolatával. A ket
tő között az a különbség, hogy 
a szakközépiskola csökkent 
óraszámmal, több ipari rokon
szakmában nyujt alapképzést. 
A csökkentett óraszám azért 
volt szükséges, mert a 4 év 
folyamán (14-18 éves koru
kig) nem lehet túl magas óra
számokkal megterhelni a gye
rekeket. Ezalatt a tanuló nem 
sajátítja el magasabb fokon a 
szakmát. inkább felkelti ez az 
oktatás az érdeklődést egy 
szakma alapos megismerése 
iránt. 

- Milyen munkaterületeken 
. helyezkedhetnek el a gépész

technikusok, illetve a szak
középiskolát végzettek? 

- A vasúti járművek ü;;ie-

Bizalmiat kap a bizalomért 
- Az első vágányra. szerel

vényt tolnak, a vágány mellett 
tessék vigyázni! . . . 

Ezen az esős. szomorú va
sárnap regg<elen. amikor a Dé
li pályaudvaron szinte soro
zatban hallottam a- hangszó
rók figyelmeztetését, talán 
egyetlen másodpercre . sem 
villant fel bennem, hogy ki 
lehet az állomást betöltő ked
ves hang gazdája. Szabó Im-
1·éhez, a szakszervezeti bizott
ság titkárához igyekeztem, tő
le érdeklődtem. 

18 ÉVE BIZALMI 
Az szb-titkár - mint min

dig - a lehető legnagyobb elő
zékenységgel nyújtott segítsé
get; alig vártam két-három 
percig, már jött vissza szobá
jába interjúalanyommal, Kalu 
Mihálynéval. Magda, mert 
csak így hívják a Déliben, 
húsz esztendeje dolgozik ezen 
a munkahelyen, 18 éve bizal
mi és hat éve - hangosbe
mondó. Előbb vonatkísérő volt 
az egykori makói konzervgyá
ri munkás, majd tíz éven át 
kocsifeliróként dolgozott. 

- Két évvel azután, hogy 
idekeriiltem, bevontak a szak
szervezeti munkába - kezdte 
beszélgetésünket , majd 
amikor beteg lett az egyik bi
zalmi, engem kértek fel he
lyettesítésére. Azóta nagyon 
megszerettem ezt a munkát, 
már el sem tudnám képzelni 
az életet nélküle. Jólesik, hogy 
megbecsülnek : két évvel ez
előtt kiváló dolgozó lettem. 
Férjem is az állomáson dolgo
zik, mint raktári munkás, 13 
éve házasodtunk össze, s nem
régiben új szövetkezeti lakás
ba költöztünk a kelenföldi la
kótelepen . . .  

E néhány mondat lényegé
ben bő jellemzést adott erről 
a szerény, nagyon szorgalmas 
asszonyról, akiről, mint az 
egyik legjobb aktivistáról be
szélnek a Déliben. 

- November 16-án lesz nás 
lunk a bizalmiválasztás 
mondja. - A forgalmi 1. mú
helybizottság három bizalmit 
választ. Csoportomhpz kocsi
rendezők, térfelvigyázók és a. 
forgalmi iroda egy része, 15-

16 fő tartozik. Jólesik hallani, 
szinte nap mint nap, amikor 
a bizalmi csoport tagjai meg
szólítanak, s csak annyit mon
danak : megint meg akarnak 
választani. Megyeri József, a 
múhelybizottság titkára is, 
ezekkel a szavakkal tudatta 
elhatározását: ,.Kartársnő, bí
zunk magában, meg vagyunk 
elégedve munkájával. Tovább
ra is maga. a mi jelöltiink . . .  " 

De nemcsak a csoportbeliek 

meltetésével és fenntartásával 
foglalkozó üzemekben, az ösz
szes va..ripaTi és villamosipari 
szakmában. Hozzá kell ten
nem, hogy az elmúlt évben a 
tanulók 38 százaléka jelentke
zett az egyetemre, és ezek fe
le be is került. 

új iskola Kelenföldön 

Ulviczki János, a MAV ve
zérigazgatóság oktatási osztá
lyán kiegészítésül elmondotta, 
hogy az 1966-67-es tanévben 
Győrben, Miskolcon, Debre
cenben és SzegedJen, valamint 
Dombóváron megnyílt tago
zatok csökkentették a pesti 
iskolák létszámát, de a vasút 
munkaerőhelyzetében ez 
előnyt jelentett. 

- S az új iskola Kelenföl
dön? 

- Sokat várunk ettől az új, 
modern épülettől. Ide költözik 
majd a vasútgépészeti és 
híradástechnikai szakközépis
kola, és itt épül egy 500 férő
helyes kollégium is. Az épü
let a IV. ötéves tervben készül 
el. 

Középiskolát végzett tanu
lók milyen speciális felsőokta
tási intézményekben tanulhat
naik tovább? 

- A Felsőfokú Vasútforgal
mi, Távközlő és Bizt. Ber. 
Technikumokban Szegeden, a 
Felsőfokú Pft. és Vasútépítési, 
valamint a Vasútgépészeti Fő
iskolán, Budapesten - ezek
ből alakul később a győri főis
kola. Hozzáteszem, megtettük 
az előlcészületeket a szakkö
zépiskolások középfokú tech
nikusi továbbképzésére is -
mondotta befejezésül Ulviczki 
János. 

Cseresznyés Judit 

Nem is volt clifferenciám még 
senkivel, az én csoportom az 
egyetlen, amelyben egy fillér 
tagdíjhátralék sincs! 

MINDENRŐL TÁJÉKOZOIT 
A Déli pályaudvaron 25 bi� 

zalmi dolgozik, közülük 18 ál• 
lomási és 7 vonatkísérő. A no
vember 26-27-i műhelybizott• 
sag1 választások során - ez 
várható - több fiatal dol• 
gozó neve kerül előtérbe. Il

lés László kocsirendező, An

da István térfelvigyázó meg. 
választásáról sokan beszél
nek, s érdekesség, hogy a 46 
esztendős Varga Pál, aki ed
dig szakszervezeti munkát l{alu Mihályné, a Déli pálya- nem végzett, s rendelkezó 

udvar egyik bizalmija szolgálattevő, mennyire élvezi 

bizalma árad Kalu Mihályné 
felé, hanem másoké is. Veres 
Gyula forgalmi szolgálattevő, 
Fekete József tartalékos, ami
kor kettévált a műhelybizott
ság, külön kérték, hogy Mag
da csoportjában szeretnének 
maradni :  

dolgozótársai bizalmát. 
Kalu Mihályné mindenről 

tájékozott, mert együtt él az 
emberekkel, ismeri problé
máikat, s szorgalmasan adja 
jelzéseit, ha valakin segíteni 
kellene, vagy jobban észre kel• 
lene venni szorgalmas mun� 
Ráját. Mindezt szinte észre.: 
vétlenül teszi, alig hallani - Bizalmat kapok a biza- hangját. A keményebb hangra, 

lomért - mondja szerényen. a határozottabb hanghordo- Erősen latba esik azoknál, zásra akkor van szü!ts,�ge, akik elégedettek velem, hogy amikor bemondja: ha szolgálati beosztás miatt 
nem találkozhatunk, előlege- - Az első vágányra szerel� 
zem a szakszervezeti bélyeg vényt tolnak, a vágány mel� 

árát, soha nem támasztok lett tessék vigyázni ! . . •  
problémát senki számára. Maros László 

A Munka an:�ttja 
a szakszervezetben 

A Munk.a szerkesztőségének 
kezdeményezésére november 
3-án a szakszervezet központ
jában függetlenített tisztségvi
selők és társadalmi aktivisták 
ankétot tartottak, amelyen a 
folyóiratnak a szakszervezeti 
mozgalomban betöltött szere
péről, a jövő terveiről, az ol
vasók kívánságáról folytattak 
vitát. 

Az ankéton részt vett Szabó 
A-n,tal, a szakszervezet főtitká
ra, Láncos János, a Munka fő
szerkesztője, Pongor Magda, a 
folyóirat rovatvezetője. Szabó 
Antal ·bevezetője után Láncos 
János ismertette a szerkesztő
ség tevékenységét, összegezte 
az eddigi tapasztalatokat, s is
mertette a jövőre vonatkozó 
elképzeléseket. 

A felszólalók elmondották, 
hogy a folyóirat egyre inkább 
betölti funkcióját. Sok hasznos 
segítséget nyújt a választott 
vezető szerveknek a szakszer
vezeti bizottságokig bezárólag. 
A cikkek jól szolgá!jcík a ta
pasztalatcserét, segítsé(let a.d
nak a legfontosabb kérdések
ben való eligazodáshoz. Egy
re több érdeklődésre számot 
tartó közleményt, hasznos tud

"nivalót közöl. A hosszú nyom
dai átfutási időt is figyelembe 
véve, képes ráirányítani a fi
gyelmet a szakszervezetek 
előtt álló legfontosabb felada
tokra 

Az állandó rovatok rendsze
re segít eligazodni egyes rész
területek munkájában. Köz
kedvelt az aktuális tájékozó
dást nyújtó közleményeken, 
cikkeken túl a kulturális és a 
nemzetközi rovat. Dicsérték a 

felszólalók a mindennapi gya
korlathoz segítséget adó íráso
kat. 

tát segító, olvasmányossá.gát 
javító, közérdeklődésre számot 
tartó ötleteket is elmondtak. 
Javasolták, hogy az eddigi 
gyakorlaton túl a műhelybi
zottságokhoz is szóljon a Mun
ka. Hasznosnak tartanák az ál
talános érvényú cikkeken túl 
több helyet biztosítani az ipar
ági szakszervezetek problémái
nak. 

Kifogásolták a folyóirat 
iparcentrikusságát. Több írást 
várnak vidékről, valamint 
alapszervezeti és középszervi 
funkcionáriusok tollából. Szó
vá tették, hogy nincs egyetlen 
lap, folyóirat, amely a külön
böző művészeti irányok és iz
musok hiva.talos bírálatán túl 
a dolgozók széles rétegei véle
ményének helyet adna. Kér
ték, hogy a Munka a kulturá
lis rovatban tegyen erre kísér
letet. 

A nemzetközi rovatot gazda
gítsák tovább a kapitalista é! 
szocialista országok szakszer
vezeti mozgalmának ismerteté
sével. úgy vélték a hozzászó
lók, hogy a szerkesztőségnek 
segítséget jelentene, állandó 
kontaktust biztosítana az olva
sókkal a gyakoribb ankét és 
valamiféle tudósítói gárdának 
a folyóirat köré csoportosítása. 

Szóba került, hogy a Mun7<"1 
még ma sem jut el mind,azok
hoz, akik számára íródik. Ezért 
az előfizetők számának emelé
sén túl arra is szük.s€g van, 
hogy a szakszervezeti bizottsá
gok aktivistáik köréből cikkek 
ajánlásával, figyelem felkel
téssel szervezzenek újabb olva
sókat is. 

A vita I,.áncos János zársza
vával ért véget. A szerkesztő
ség képviselői és a felszólalók 
egyaránt hasznosnak tartották 

A oozitív megállapításokon az eszmecserét. Megismétlését 
túl a vitában résztvevők a fo- a jövő év első felében terve
lyóirat még tartalmasabb vol- zik. 

Múzeumvasút a kastélyparkban 
Az efsó szakaszt 

november 6-án átadták a forgalomnak 

Mint arról lapunk október vel, az egykori iparvágány 
17-i számában beszámoltunk. nyomvonalán, keskeny nyom• 
Na.gycenlcen restaurálják a közű múzeumvasút épül. 
Széchényi kastélyt. Ha elké- A múzeumvasút első, 1,2 
szülnek a nagy munkával, ott kilométer hosszú szakaszát no
talál majd helyet a Széchényi vember 6-án Benkovits Dezső, 
lstván életét és munkásságát a GYSEV vezérigazgatóJa 
bemutató gyűjteményes kiál- nyitotta meg a forgalom szá
lítás. A Győr-Sopron megyei mára. Az ünnepség részvevőit 
KISZ-bizottság védnökségével. Sopronból különvonat szállí• 
illetőleg a GYSEV segíiségé- totta Fertőboz állomásra. 
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A vasút feladatai 

a ne_gyedik ötéYes tervben 
Az Országgyűlés 1970. október 3-án tör

vényerőre emelte a magyar népgazdaság 
1egyedik ötéves tervét és meghatározta a 
pzdaságpolitika fő irányvonalát a társa
dalmi termelés hatékonyságának erőteljes 
növelése, a lakosság életszínvonalának rend
szere� <ís viszonylag gyors emelése, életkö
rülményeinek és kulturális ellátottságának 
&ovábbi javítása, a termelésnek a korszerű-

ség követelményeivel összhangban álló fej
lesztése, a nemzeti vagyon jelentős gyarapí
tása érdekében. 

A vasút gazdasági tevé
kenységét a negyedik ötéves 
tervidőszakban is az Ország
gyűlés által elfogatott közle
kedéspolitikai koncepció ke
retei határozzák meg. Az 
egész közlekedési rendsze
rünket alapjaiban érintő kon
cepció abból a felismerésből 
született, hogy az ország gaz
daságának, termelési és fo
gyasztási szerkezetének meg
változása, a tudományos
technikai haladás, a nemzet
közi kapcsolatok fejlődése, a 
gépjármúközlekedés fokozó
dása közlekedési rendszerünk 
jelentős átalakítását kívánja 
meg. A földrajzi adottságok és 
8 gazdasági meggondolások 
azt követelik, hogy az utas
és áruszállítás döntően a 
NSÚt és a közúti közlekedés 
együttműködésével bonyolód
iék le, tehát a legnagyobb 
teljesítményeket nyújtó, a 
legnagyobb terhelést hordozó 
közlekedési ág továbbra is a 
vasút marad. 

M11gasal,J, 
követelmények 

Feladataink meghatározá
sánál nem hagyhattuk figyel
men kívül azt sem, hogy az 
új gazdaságirányítási rend
szer magasabb követelménye
ket támaszt a vasút kereske
delmi-üzemi munkájával 
szemben és érvényesülni kell 
olyan szempontoknak is, hogy 
az áru- és személyszállítási 
feladatokat növekvő színvo
nalon, gyorsan, biztonságo
san, gazdaságosan, a népgaz
daság számára a leghatéko
nyabban végezzük el. 

Aruszállítási feladataink 
terv ezésénél nem használhat
tuk megnyugtató módon azt a 
korábban alkalmazott ma
tematikai módszert, amely a 
nemzeti jövedelem és az áru
szállítás volumene közötti 
szoros kapcsolaton alapult. A 
trendszámítás segítségével 
meghatározott, áru nemen-

A népgazdaság negyedik ötéves terve tar
talmazza a közlekedés és azon belül a vasút 
feladataira, a szükséges fejlesztésre, valamint 
a vasutas dolgozók helyzetének javítására 
vonatkozó előírásokat is. Ezek képezik alap
ját a vasút vállalati tervének. 

szorosabb kapcsolata alapján 
- széles körű piacfeltáró te
vékenység előzte meg. Az 
ipar, az építőipar és a mező
gazdaság feladatai, a fuvaroz
tatóktól, üzemektől és válla
latoktól beszerzett informá
ciók ismeretében és a szállí
tásokat befolyásoló - már 
tárgyalt - elemzések alap
ján arra a következtetésre ju
tottunk, hogy a tervidőszak
ban a vasútra háruló éven
ként jelentkező belföldi áru
szállítási igények 1970-hez 
viszonyítva megközelítően 
azonosak. A nemzetközi 
egyeztető tárgyalások viszont 
azt bizonyítják, hogy a nem
zetközi munkamegosztás fo
kozódása következtében 
különösen a szocialista orszá
gok vonatkozásában - jelen
tősen nő az export, import és 
tranzit szállítások mennyisé
ge. 

A belföldi, az export-im
port és tranzitszállítások is
meretében arra a megállapí
tásra jutottunk, hogy a vas
útnak 1975-ben mintegy 1 

százalékkal több árut kell el
szállítania, mint 1970-ben. 

Az elszállítandó árutonna 
és az átlagos áruszállítási tá
volság megszabja a teljesíten
dő kereskedelmi árutonna
kilométereket. Ez a teljesít
mény 1975-ben 2 százalék/cal 
lesz több, mint 1970-ben. 

2,5 százalékkal kevesel,J, 
utas 

' A személyszállítási szük
ségletek megállapításánál 
az utóbbi években bekövet
kezett változások mellett -
vizsgálat tárgyát képezte a 
hivatásforgalom és az egyéb 
utazások volumenének alaku
lása. 

A hivatásforgalom alakulá
sára a következőkben felso
rolt tényezők gyakorolnak 
hatást: 

- a rövidített munkahét
ben dolgozók számának foko
zatos növekedése, 

- az ipartelepítés követ
kezményeként erősödő váro
siasodás, 

- a vállaJatokra háruló 
- a saját . dolgozói részéről 
jelentkező - utazási költség
növekedés. 

Ezek a tényezők csökkentik 
a vasúton munkába járók 
számát. Csökkentéssel számol
tunk az egyéb utazási kate
góriákban is. Az elszívó ha
tást az autóbuszközlekedés 
növekedése és az egyéni köz
lekedési eszközök nagy. mér-

tékú gyarapodása okozza. A 
csökkenő és növelő tényezők 
elemzése azt bizonyítja, hogy 
mintegy 2,5 százalékka! ke
vesebb utast szállítunk 1975-
ben, mint 1970-ben. 

Az átlagos utazási távolság 
kis mértékű rövidülésével 
számolva, az utaskilométer 
teljesítmény megköze!-ítően 3 

százalékkal csökken a. terv
időszak végére. 

A feladatok növekednek 
Az áruszállítasi teljesítmé

nyek kisebb emelkedése és az 
utasok számának csökkenése 
azt a tévhitet keltheti, mintha 
,,nyugodtabb napokra" szá
míthatnánk a negyedik öt
éves terv idejére. A valóság 
viszont az, hogy feladataink 
nem csökkennek, mert a fu
varoztatók igényeit magasabb 
színvonalon kell kielégíte
nünk. Az áruszállítási felada
tokat ugyanis megfelelő idő
ben, pontosan, gyorsan és 
balesetmentesen kell elvé
geznünk. Számolnunk kell az
zal is, hogy bár volumenben 
az áruszállítási igények alig 
emelkednek, de az áruössze
tétel megváltozása növeli fel
adatainkat. 

A személyszállításnál még 
fokozottabb mértékben kell 
emelnünk a szolgáltatás szín
vonalát, vagyis nagyobb 
biztonsággal, kényelemmel és 
tisztasággal, valamint a se
besség növelésével kell kielé
gítenünk az utazók igényeit. 

Megállapíthatjuk tehát: ha
zánkban a legnagyobb telje
sítményeket nyújtó, a legna
gyobb terhelést viselő közle
kedési ág továbbra is a vas
út marad, a szállitási igénye
ket növekvő színvonalon, a 
népgazdaság számára a leg
hatékonyabb módon kell ki
elégítenünk. 

A növekvő színvonal és a 
gazdaságosság fokozása vo
natkozik az alaptevékenysé
get szolgáló vasúti ipari és 
építőipari munkára is. A 
gyors, biztonságos és gazda
ságos szállításhoz ugyanis 
műszakilag kifogástalan, jól 
karbantartott pályára, vonta
tó és vontatott jármtívekre, 
tiszta és kulturált á!lomás
épiiletekre van szükség. Ne
gyedik ötéves tervünk számol 
azzal, hogy a vasút ipari és 
építőipari tevékenységében a 
kisebb mérvű mennyiségi 
emelkedés mellett jelentős 
minőségi változás következik 
be. 

Dr. Holló Lajos 
(Folytatjuk) 

A X. pártkongresszus tiszteletére 
Javítási rekord a� Északi járműjavítóban 

A pártkongresszus tiszteleté
re indított munkaversenyi>en 
derekas munkát végeztek az 
Északi járműjavító dolgozói. 
Munkájuk eredménye: egy 
M62-es Diesel-mozdony D 5-ös 
javítása terven felül. 

- A harmadik negyedévi 
termelési tanácskozáson hatá
roztuk el - mondja Lendvai 
László a XII-es Diesel-mozdony 
és fődarabjavító szakszerve
zeti múhelybizottságának tit
kára - hogy a pártkongresz
szus tiszteletére egy M62-es 
mozdonyt terven felül megja• 
vítunk. Akkor még nem gon
doltuk, hogy ez a felajánlás az 
üzem egész kollektíváját meg
mozgatja majd. 

- Az egész tulajdonképpen 
úgy kezdődött - veszi át a 
szót Borcsiczky Károly mér
nök, a fődarabjavító üzemrész 
vezetője -, hogy egy motort 
terven felül megjavítunk, il
letve megkíséreljük túlszár
nyalni az eddigi havi 6 dara
bos javítási ·tervünket. Vállal
tuk, hogy a 6 helyett 7 mo
tort készítünk el. Az üzemrész 
dolgozói, a szociiilista brigá
dok és a műszakiak elhatároz
ták, hogy még egy motort 
megjavítanak terven felül. !gy 
azt a célt tűztük magunk elé, 
hogy október hónapban a 
kongresszusi munkaverseny 
során 8 darab M 62-es Diesel
motor D 5-ös javítását elvé
gezzük. Ehhez a munkához 
nagy segítséget kaptunk még 
Simándi Józseftől, az üzem 
pártalapszervezetének titkárá. 
tól is, aki az egész hónap alatt 
kézben tartotta a munkát. 

- A többi már szinte „ma
gától" ment - kapcsolódik a 
beszélgetésbe Újházi Imre 
mérnök, üzemvezető-helyettes. 
- Mi, a Diesel-mozdonyjavító 
részleg dolgozói pedig azt vál
laltuk, hogy a 8. motorhoz 
szintén terven felül elkészít
jük magát a mozdonyt. Ehhez 
a felajánláshoz csatlakozott a 
járműjavító üzem többi rész-

A terven felül elkészült M62-es Diesel-mozdony. 

(Rósz Ernő felvétele) 

lege is, és a kollektív munka 
eredményeként október 31-én 
átadtuk a terven felül javított 
8. mozdonyt. De nemcsak, 
hogy •átadtuk, hanem ezzel a 
teljesítménnyel egyben a fő· 
darabjavitó műhely dolgozói 
új rekordot is felállítottak. Az 
üzem fennállása óta 8 darab 
M 62-es motort még soha nem 

javítottak egy hónap alatt. 
Az Északi Járműjavító Üzem 

dolgozói terven felül 8200 
munkaórát dolgoztak, amely� 
nek értéke 752 ezer forint. 

Az M 62 042-es számú moz.; 
donyt október 31-én adták át 
- a debrecenj - a honos von
tatási főnökség képviselőinek. 

-if-

Vándol'Zászlót nyert a záhonyi vontatási főnökség 
A kongresszusi verseny so

rán nagyszerű eredmény szü
letett a záhonyi vontatási fő
nökségnél. A főnökség dolgo
zói javítási tervükön felül egy 
M 40-es átszerelésével 20 ezer 
forintot takarítottak meg. Ko
rábban ugyanis a Ganz-MA
V AG záhonyi kirendeltsége 
végezte ezt a munkát. Most 
a fiókmúhely vállalta terven 
felül. Vállalták azt is, hogy 
ezentúl az összes ilyen jelle
gű széles, normál szerelést el
végzik. 

A felajánlások teljesítéséből 
derekasan kjvették részüket a 
fiatalok is. A fiókmúhely if
júsági szocialista brigádjának 
tagjai Gyüre István, Pataki 
József, Bódi Ferenc, Pálfi Jó
zsef, Ficsóri Gyula, Rákóczi 

András, Tirpák Zoltán, Ba
logh Márton és Varga Ferenc 
egy M 44-es és egy M 40-es 
Diesel-mozdony D 0-ás és D 
l-es vizsgálatát végezték el. 
· A vontatási főnökség kol
lektívája a kongresszusi ver
senyben elért lciemell,edő tel
jesítményükkel elnyerték a 

debreceni igazgatóság és a re,; 
rületi bizottság vörös vándor
zászlaját. Méltán szolgáltak rá 
a vándorzászlóra, mert mun
kájuk mellett az árvízi nagy 
megpróbáltatások; idején, a 
legkritikusabb időkben is be
csülettel helytálltak. 

(szj) 

Tízezer -brigádtag versenye 
vás mindenütt kedvező fogad
tatásra talált. 

ként számított volumen érté
kek gondos elemzést igényel
tek, mert figyelemmel kellett 
lenni népgazdaságunk fejlő
désének a szállítások szerke
zeti, minőségi és mennyiségi 
változásaira gyakorolt várha
tó hatására. Ez a körülmény 
többek között azt is jelenti, 
hogy számot tevő mértékben 
megvá!tozilc a fuvarozandó 
energiahordozók összetétele, 
11agyis lényegesen kevesebb 
szenet szállítunk, ugyanakkor 
számolnunk kell a vezetékes 
szállítás hatásával is. Ezzel 
szemben nagy mértékben nö
vekszik a vasúton szállítandó 
kő, kavics, cement, műtrágya 
és bauxit mennyisége. 

Tekintettel kellett lennünk 
a közlekedéspolitikai koncep
ció vasúti szállításokat be
folyásoló irányelveinek 
körzetesítés, gyenge forgalmú 
vasútvonalak forgalmának 
közútra terelése stb. - ér
vényre juttatására, ami lé
nyegében azt jelenti, hogy a 
népgazdaság fejlődésével 
együttjáró szállítási többlet 
nagy részét a közúti közleke
dés elégíti ki. 

Új vezérlőkocsi villamos�toltvonatokhoz 

Már az első negyedévben 
számos tényező veszélyeztette 
a pécsi vasútigazgatóság idei 
eredményeit. A téli nagy ha
vazások után rendkívüli eső
zések teremtettek nehéz hely
zetet vonalainkon. Ezenkívül 
a tervszerűen ütemezett pá
lyafelújítási munkálatok is 
tartósan, töbh vonalszakaszon 
követelték meg a lassújelek 
alkalmazását. 

A nagykanizsai vasutasok 
az első félévi vállalásaikat is 
teljesítették. Aruszállítási ter
vüket 3,91 százalékkal szár
nyalták túl, sokat tettek a 
kultúráit utazás megteremté
séért is. 

Az őszi forgalom előkészí• 
tésével és lebonyolításával já
ró feladatok megoldása köz
ben is jó eredmények szület
tek az igazgatóság területén. 
A kongresszusi felajánlások 
most elsősorban a költségrá
fordítások csökkentésére, 11 
rakodások gyorsítására, a von
ta,tó járművek jobb kihaszná
lá.sára, a vonatok menetrend
szerű indítására és közleked
tetésére irányulna,k, 

Gazd11sági 
elemző munkával 

A feladatok meghatározá
sánál az új gazdasági mecha
nizmus azon hatását is figye
lembe kellett venni, mely a 
Vállalatokat arra ösztönzi, 
hogy beszerzéseiket lehetőleg 
kisebb távolságról eszközöl
jék és forgóeszközlekötési já
rulékuk csökkentése érdeké
ben optimális készlettartásra 
törekedjenek. 

A leírtak azt tanúsítják, 
hogy az áruszállítási felada
tok meghatározását mindenre 
kiteTjedő gazdasági elemző 
fflTLnka és - a vasútigazgató
láaok és fuvaroztatók egyre 

Az elmúlt rendkívül ke
mény tél tapasztalatai bebi
zonyították, hogy a Ward� 
Leonard rends,-erű villamos
mozdonyok üzerakészsége tolt
vonati üzemben nem megfe
lelő. Ez a tény a forgalmi 
igényeken kívül vontatási 
szempontból is szükségessé 
teszi, hogy a tolt vonatoknál 
alkalmazást nyerjenek a V43 
sorozatú villamosmozdonyok. 
Annál is inkább, mivé! azok 
alkalmasak nagyobb szerel
vények nagyobb sebességgel 
történő közlekedtetésére. 

A vezérlőkocsik kialakítását 
a dunakeszi járműjavító, a 
prototípus elkészítését pedig 
az Északi Járműjavilq végzi. 
Ugyancsak az Északil:lan kc
.-ül sor a távvezérlésre alkal
ma11 V43 sorozatú mozdony 
útalakítására is. 

Az Északi Járműjavítóban 
" Landler Jenő villamos vég
szerelő csoportot bízták meg 
a munka elvégzésével. A 
részleg "liezetője Tolner Ist
ván villamosmérnök, Varga 
László irányító művezető és 
Mihály József, a Landler
brigád vezetője, s a brigád 
tagjai úgy határoztak, hogy 

napi tervfeladatttkon kívül 
november 7 tiszteletére el
t'égzik a mozdony és a lcocsik 
átalakítását. A munka októ
ber elején kezdődött, s 30-án 
már az 5934 BAT kocsival 
összehangolt V43. 1136 psz. 

mozdony meresre kész álla
potba került. November 4-
én pedig, miután a feszültség
próbákat megtartották, a 
mozdony a vezérlőkocsival 
együtt megkezdte a futópró
bát. 

Indulásra készen a vezérállásban 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Az igazgatóság vezetői már
cius elsején felhívással for
dultak a külszolgálati dolgo
zókhoz, . részletesen jsmertet
ték velük a megnövekedett 
szállítási feladatokat. Erre el
sőként a nagykanizsai csomó
pont dolgozói „válaszoltak". 
Versenyre hívták ki az ország 
valamennyi csomópontját és 
swlgálati helyeit, utalva a ju
bileumi eseményekre, harma
dik ötéves tervünk befejező 
esztendejére és a közelgő 
pártkongresszusra. A felhí-

A kongresszusi vállalások 
teljesítésében 752 szocialista 
brigád 9565 tagja vesz részt. 

Halmai János 

Egy gyár és egy állomás együttmükönése 
Az apci Qualitál Vállalat 

üzeme közvetlenül az apei 
vasútállomás szomszédságában 
van. Amilyen közel vannak 
egymáshoz, olyan jó az együtt
működés. A gyár vezetőinek jó 
vél ménye a vasutasok mun
kájáról. Gyakoriak a közös 
rendezvények. Az állomás több 
dolgozója részt vesz a Qualitál 

Vállalatnál folyó politikai ok
tatásban. A jó együttműködés 
k5vetkezménye, hogy a kocsik 
ki- és berakása rendben és 
időben megtörténik. A válla• 
lat külön brigádokat is szer
vezett a munkaszünetes napo
kon érkező kocsik kirakása 
céljából. 

Szücs Ferenc 
Hatvan 
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20 éves a társadalombiztosítás szakszervezeti irányítása 

Új fejezet a társadalombiztosítás 
történetében 

A FELSZABADULAs utáni 
első hónapokban tragikus 
volt a helyzet. A kórházak, 
rendelőintézetek nagy része 
felszerelés nélkül maradt. 
Gond volt a betegek élelme
zése. A társadalombiztosító 
intézeteknek nem volt pénzük. 
Ebben a helyzetben kellett új
játeremteni a szociális ellá
tást, a betegbiztosítást és új
jászervezni a társadalombizto
sító intézeteket. 

A Debrecenben, megalakult 
Ideiglenes nemzeti kormány a 
társadalombiztosító intézetek 
állami felügyeletét a népjóléti 
miniszterre bízta. A szakszer
vezetek is intézkedtek, hogy a 
biztosító intézetek megkezd
hessék működésüket. Nehezí
tette ezt a nagy orvoshiány, a 
bürokrácia túlméretezett ad
minisztrációja, a Horthy
rendszerben hozott törvények 
munkásellenes volta. 

után az alapját a biztosító in- ti minisztériumhoz tartoz
tézetek összevonásának és át- tak, a SZOT elnökségét illet
szervezésének, melyet a szak- ték meg. Az ügyviteli felada
szervezetek XVII. kongresz- tok ellátásába az üzemeket is 
szusa is magáévá tett. bevonták. 

Első lépésként a MABI és A Magyar Államvasutak, 
OTI egységesítésére került sor továbbá a Győr-Sopron-
1919-ben. További lépés volt Ebenfúrti Vasút dolgozóinak 
az OTBA beolvasztása, mely- társadalombiztosítással kap
nek fontosságát a szakszerve- cso�a,tos feladatát a Vasutasok 
zetek XVII. kongresszusa kü- Szakszervezete vette át a MA V 
lön is kiemelte. BBI-től és az igazgatási ten

Ezt követően egymás után nivalókat a SZOT irányításá
olvadtak be az OTI-ba a kü- val látja el ma is. 
lönbözó biztosító intézetek. Ezután alakultak meg a 
Jelentős lépés volt még az ál- SZOT és az érdekebt szak
lamosított vállalatok elismert szervezetek megbízottaiból a 
vállalati nyugdíjpénztárainak társadalombiztosítási bizottsá
az áll.ami vállalatok központi gok és tanácsok, amelyek el
pénztárába történt beolvasz- lenórzik és segítik a helyi 
tása 1948-ban. Lényegében, szervek munkáját. 
mint önálló biztosító intézet, A szakszervezeti társada
csak a MÁV Betegségi Bizto- lombiztosítás létrejötte új fe
sító Intézet maradt meg. jezetet nyitott a magyar tár

Az óriássá nőtt OTI szerve- sadalombiztosítás történetében. 
zeti irányítása és fejlesztés-e Az elmúlt 20 év azt bizonyít

A biztosító intézetek veze- elsősorban a kormány és a ja, hogy a társadalombizt.osf-
tóségében levő tisztviselők he- Szakszervezeti Tanács felada- tás lenini elképzeléseinek 
lyére a munkásság képviselői ta volt, azonb.an a különböző megvalósítása jó kezekbe ke
és a szakszervezetek megl:>í- államhatalmi szervek is bele- rü1t. 

Fedett teherkocsik 

Csehszlovákiából 
• 

Az autódaru az eltolható tetőn át emeli be a ládákat a fedett 
kocsiba. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

zottai kerültek, hogy érvényt szóltak. Az önkormányzati TOVABB EROSÖDÖTI' a 
szerezzenek a kormány és a szervek tevékenysége formá- társadalombiztosítás szerveze
szakszervezetek határozatai- - lissá vált. A több helyről ka- ti egysége, a Tanácsköztársa
nak. Az önkormányzatokban a patt irányítás zavarta az OTI ság példája alapján megszűnt 
dolgozókat a tagok kétharmad vezetését. Megérett a társadal- a társadalombiztosításban is 
1'észe, a munkáltatókat pedig mi, politikai és gazdasági az osztályok megkülönbözte
egyha_rmada képviselte. ön- helyzet arra, hogy a társada- tése, fejlődött a betegségi biz
kormanyzatot kapott a MAV lombiztosítás irányítása egy tosítási ellátás és a nyugdíjbiz
BBI is. kézbe kerüljön. Az Elnöki Ta- tosítás szolgáltatásainak mér-

A társadalombizto.sítási szol- nács 1950. évi 36. számú tör- téke és színvonala. Az elmúlt 
A MA V a negyedik ötéves NIKEX és a csehszlovák Stroj-

gáltatások fejlesztését a há- vényerejú rendelete alapján 20 év alatt olyan eredménye-
tervben több, mint 10 milliárd export képviselői november 3-

roméves terv keretében igye- az állami társadalombiztosítás ket értünk el, amely világvi-
forintot fordít a jármúpark án, a Nyugati pályaudvaron 

keztek megvalósítani. A kom- igazgatását 1950. október l-től szonylatban is az elsők közé 
korszerűsítésére. A teherkocsi- ünnepélyesen adták át a MAV 

munista párt kezdeményezésé- a Szakszervezetek Országos emeli a magyar társadalom- park 13 500 új vagonnal bővül. vezetőinek. Az új kocsi szóró-

re kimondták a jelszót: ,,Be- Tanácsa vette át. biztosítást. 
A tervek szerint újból meg- dó anyagok, vegyszerek, mű-

tegellátást minden dolgozó- A SZOT irányítása alatt A további fejlődés lehetősé-
kezdődik a vagonok hazai trágya, mész, cement, törékeny 

nak". 1947-1948-ban már az megszervezték a Szakszerveze- gei adottak Az elérendő cél 
gyártása, de az új teherkocsik áruk, zsákba, kartondobozok

MDP haJtározta meg a fejlő- ti Társadalombiztosítási Köz- világos. Az ország mindenkori 
nagy részét külföldről szerzik ba csomagolt termékek szállí

dés irányát és 1949-ben az or- pontot (SZTK). A társadalom- gazda.sá<ri J'ólétének emelke-
be. E tekintetben új beszerzé- tása' ra k1·tűnő"'n alkalmas. Te-, -1é lf d b' · 'tá · h 1 · f 1 d ta· 

,,.. s-i piacnak számít Csehszlová- -
szaggyu s e aga ta a Ma- 1zws1 si e Y1 e a a I a désével párhuzamosan, a ren- ő 
=� Ne'pko··zta' rsasa· g  Alkot- megyei társadalombiztosíta's1• , kia, ahonnan a NIKEX Külke- t szerkezete két részből áll, el-
..,- delkezésre álla anyagi eszkö- k d l 'llal t 
mányát, amely kimondja: ,,A szervek hatáskörébe került. A zök tervszerű felhasználásával ��t:ng\fy�sv:ede�

t 
!�si�

a
��� 

olható, így a teljes ki- és be-

Magyar Népköztársaság védi a társad<"J.;mbiztosítással kap- céljaink meg is valósíthatók. 
rakás gépesíthető. Buktatóbe-

dolgozók egészségét és segíti a csolatos mindazok a hatáskö- sárolt a MA V részére. rendezés segítségével az öm-

dolgozókat munkaképtelensé- rök, amelyek eddig a népjólé- Dr. Kiss Ferenc Az első két fedett kocsit a lesztett anyagok például né-
gük esetén. A Magyar Népköz- .------------------------------------------ hány perc alatt kiüríthetők 
társaság ezt a védelmet és se- anélkül, hogy kézi erőre szük-

!�511;:
o

;;;1��:!:::ét::f:í�� A ,·avaslat lénuene„ s télia a fontos 
ség lenne. 

lósítja meg." I ' :I' , 'I' 

1970. NOVEMBER 18. 

A közössét( 

segített 

Remete Imre a soproni pá 
lyafenntartási főnökség do! 
gozója egy szép, kétszobás há 
zat épített a régi, rozzant ház 
helyett. Tudjuk, hogy nagy 
sok vasutas épít házat sajá 
erőből és a közösség jóvoltá 
ból is, s bizony mindegyikrő 
nem tudunk a nyilvánossá 
előtt szólni. Ez az eset azon 
ban azért kívánkozik a nyi! 
vánosság elé. mert úgy érez 
zük, hogy nagyon alapos é 
me�ontolt döntés alapján, 
Legraszorultabbnak segített 
szombathelyi igazgatóság. 

Az történt ugyanis, ho 
Lövő mellett a 32-es őrház 
megüresedett, leselejtezésre 
került. Többen is kérték a le
bontását, hogy az ott levő 
anyagot felhasználhassák. A 
minden részletre kiterjedt 
környezettanulmány után a 
szombathelyi igazgatóság és a 
soproni pályafenntartási fő
nökség vezetői úgy döntöttek, 
hogy a 32-es őrház bontott 
anyagát Remete Imre fiatal 
pályaórnek adja, ugyanis ahol 
ó lakott, a ház nedves, egész. 
ségtelen volt. 

Az új, kétszobás házat ha
marosan birtokba veheti Re
mete Imre és családja. 

Perlaki Gyula 

Kocsikat kér egy új üzem 

• A Könnyűbeton- és Szigete
loanyagipari Vállalat új léte
sítmény Tapolcán. Gyártmá
nyai, a különféle szigetelő
anyagok nélkülözhetetlenek az 
építőipar számára. A fiatal 
üzem munkásai szorgalmasak. 
Raktáraik máris telve vannak 
perlittel. Sót az utóbbi időben 
kénytelenek az udvar nagy
részét is raktárnak használni, 
mert nem kapnak elegendő 
vagont a szállításhoz. Napon
ta legalább 12 fedett kocsira 
lenne szükségük. Ezzel szem
ben csak két-három kocsit 
kapnak. 

Küszöbön a tél, a korszerű 
építőipar nem nélkülözheti a 
szigetelőanyagokat. A gyár 
vezetői és munkásai a vasút 
segítségét várják. 

Bognár Károly 
Tapolca 

AZ ALKOTMANY megszü
letéséig azonban már jelentő
sen fejlődött a betegségi el
látás. A gyógykezelésre való 
jogosultságot kiterjesmették a 
gümőkóros betegekre. A csa
ládtagok kórházi ápolásának 
időtartamát 42 napról fel
emelték 60 napra. Felemelték 

Az újítás fogalmának meg
határozói közé tartozik többek 
között a műszaki, vagy üzem
szervezési jelleg, a vj.szonyla
gos újdonság. Nagyon 1anulsá
gos az újítási jelleg vizsgála
táról Hartai Géza és Palla Fe

hogy megvalósult, nem ismer
te el újításnak. 

van a lényeg, a viszonylagos 
újdonságot pedig nem a helyi 
és a vasúti szállítás alkalma
zásában kell vizsgálni, hanem 
abban, hogy a tervezett anya
got helyette.sítrtték-e már a 
Javasolt anyaggal. Erre a kér
désre pedig csak nemmel lehet 
felelni. 

A véradásban is példát mullatnak 

. a szoptatási segélyt, a terhes
ségi-gyermekágyi segély, a te
metkezési segély összegét. A 
nyugdíjbizt.osítási juttatáso
kat a forint bevezetése után 
emelték. 

A Szakszervezetek XVII. 
kongresszusának is egyik fő 
témája a munkából kiörege
dett dolgozók megélhetésének 
biztosítása a népgazdaság le
hetőségeitől függően, Az ad
digi átmeneti jellegű intézke
dések, valamint a társadalmi 
és gazdasági fejlődés szüksé
gessé tették az egységes, szo
cialista jellegű társadalombiz
tosítás létrehozását. 

Ennek szervezeti feltételei 
1950-re alakultak ki. A felté
telek megteremtésében nagy 
szerepe volt a szak.szerveze
teknek, amelyek már a fel
szabadulás előtt is rendszere
sen foglalkoztak a társadalom
biztosítással. A Szakszerveze
ti Tanács már az 1946 októ
beri ülésén hangoztatta a tár
sadalombiztosítás egységesí
tésének szükségességét. -Bár a 
társadalombiztosítást a Nép
jóléti Minisztérium irányítot
ta, a Szaktanács is bekapcso
lódott a fejlesztésért vívott 
harcba. Az egységes-ítési ter
vek azonban hosszú ideig nem 
valósultak meg, mert azt a 
különböző biztosító intézetek 
is ellenezték és a többpárt
rendszer idején nem tv.dott 
tgységes álláspont kialakulni. 

A FORDULAT az MDP 
inegalakulása után követke
zett be, amikor a párt prog
ramnyilatkozatában kijelen
tette, hogy a szociá1politi7caí 
intézmények írán1:ításában a 
szakszervezeteknek kell döntő 
befolyást kapni. Ez a prog
ramnyilatkozat képezte az-

renc újítási javaslata. 
Csór-Nádasladány ál!omás 

felvételi és biztosító bei·ende
zési épület építési munkáinál 
nagy mennyiségű feltöltést 
kellett alkalmazni. A feltöltés
nek vízáteresztónek, tömörnek, 
és teherbírónak kellett lennie, 
ezért a tervező a MAV cikk
listában 25 Ft, köbméter egy
ségárral szerepló betonkavi
csot írt elő, melyet nagyobb 
távolságról vasúton kellett vol
na szállítani. 

Az újítók az elutasító haU.
rozat miatt a szakszervezd.hez 
fordultak. A Vasúti Főosztá
lyon elfekvő ügyirat, valamint 
a főnökségen tartott megbeszé
lés is csak a szállítás és nem a 
két anyag közötti különbségre 
irányította a figyelmet, így a 
szakszervezet részéről sem 
kezdeményeztük a javaslat fe
lülvizsgálatát. 

Az újítók azonban nem nyu
godtak bele a szakszervezet 
állásíoglalásába, hanem újabb 
vizsgálatot kértek. Egy újabb 
megbeszélésen tisztázódot a ja
vaslat lényege. Az újítók 
ugyanis nem azonos feltöltési 
anyag helyi szállítását. hane,m 
egy olyan helyben fellelhető 
anyag alkalmazását kezdemé
nyezték, mely a tervben előírt 
követelményeknek megfelel. 

A javaslat műszaki jellegű, 
mert két anyag helyettesítésén 

A ?  úji'ók és az újítást elbí
rálók norryon sokszor nem a 

javaslat lényegét, a célját, ha
nem annak csak egy részletét 
elvonatkoztatva vizsgálják, 
mely sok esetben helytelen kö
vetkeztetés levonásához vezet
het. Mindig a javaslat céljá
ból, a megoldás lényegéből 
kell tehát kiindulni. Tanulsá
gul szolgálhat az is, hogy az 
újítóknak megalkuvás nélkül 
kell harcolni igazukért. 

A javaslat körüli vita még 
nem zárult le, de a lényeg 
megismerése elő fogja segíteni 
az újítás mielőbbi érdemleges 
lezárását. s. J. 

A feltöltési és zsaluanyag 
hiánya a munkát akadályozta 
volna, ezért az újítólc közúti 
szállítással, helyileg beszerez
hető feltöltési anyag alkalma
zását javasolták. A beruházó 
és a tervező a helyi anyagot a 
minőségi követelmények figye- i----------------------------

lembevételével jónak minósí- ldo"ben mega' ilt a gyorsvonat tette és alkalmazásához hozzá-
járult. 

A MÁV Magasépítési Főnök
ság mivel korábban Almásfü
zitő állomás építés�nél a fel
töltési munkák elősegítésére 
már fogadott el olyan újítást, 
ahol azonos minőségű feltölté
sű anyag szállításának meg
változtatását javasolták, a 

MÁV Vezérigazgatóság elvi ál
lásfoglalását kérte. A kérelem 
- az újítási javaslat felterjesz
tése nélkül - lényegében a he
lyi erőkkel való helybeli szál
lítást hangsúlyozta ki a vasúti 
szállítás helyett, mert a koráb
ban már újításként hasznosí
tott javaslatnak ez volt a lé
nyege. 

A szakosztály az 57/1967. 
(XII. 19.) Korm. sz. rendelet 
és a VUSZ szellemében - a 
javaslat lényegét nem ismer
ve - a feltett kérdésre helye
sen azt válaszolta : ilyen eset
ben viszonylagos újdonság 
nem állapftható meg. A főnök
ség ezen állásfoglalás alapján 
a javaslatot annak ellenére, 

- Ailjon meg a gép a csarnok kettőn . . .  ! - hangzik 
a figyelmeztetés a Nyugati pályaudvar hangszóróin keresz
tül. Közben vészit jelentő módon lengenek a vörös zászlók 
mert a V. 43 1135 számú villanymozdony engedély nélküi 
mozog előre a behaladó 7707-es makó-hódmezóvásárhelyi 
gyorsvonatot veszélyeztetve. 

Óriá�i a, riadil.lvm ! Aztán Ger Mihály térfelvigyázó, Fa... 
zekas Laszlo forgalmi szolgálatvezető, Kelényi György tér
felvigyázó és Pásztor Mihály váltó!<ezeló éber szolgálata 
eredményeként - még időben - megáll a gyors és a vesze
delmet jelentő gép is. 

Beláthatatlan következménnyel járó balesetet hárított 
el a négy éber vasutas. Az történt ugyanis, hogy a csarnok 
II. vágányára korábban bejáró 261 5 számú vonat villanymoz
donyvewtóje, miután szerelvenye új vonattá alakulva 10 óra
kor kihaladt, öntevékenyen, vágányhatárig előre akart menni 
de valamilyen okból a fékberendezése elromlott és nem tu� 
dott megállni. UgyanPbben az időben a gép vágányútját érin
tő irányban szabályosan, jelzővel le volt fogadva a 7707-es 
gyorsvonat 

Pillanatokon múlt a dolog. Ha csak valamivel később ve
szik észre a mozgó g.!ipet, vagy csak egy pillanatra is meg
feledkeznek a közelE-dó gyorsvor;a1ról. nagy baj történhetett 
volna. De az I. számú állítóközpont dolgozóinalc helyén volt 
az eszülc és a szívük. 

. :Éber és példamutató szolgálatukat a budapesti igazgató
ság vezetóje - megosztva - 9000 forinttal jutalmazta. 

- Iyf -

A szombathelyi jármií.javí
tóban ez évben ugrásszerűen 
megnőtt a véradók száma. Az 
üzemben három éve tart a 
helyszíni véradás. 1968-ban 
18-1, 1969-ben 224 dolgozó adott 
vért. Az idén az első negyed
évben 26, a második negyed
évben 78, az október 16-án 
megtartott véradás alkalmából 
pedig a 256 jelentkezőből 236.-

an adtak vért az üzemben. 
Az önkéntes véradók számá

nal, növekedésében az orvo
si oktatás és vetített képes tá
jékoztatók mellett nagy részük 
van a swcialista brigádok tag
jainak, akik közül többen sze
mélyes példamutatásukkal 
nagy hatással voltak munka
társaikra. 

Cserháti Kálmán 

Fiuk lett és Péter a neve 
A szülölc nem 

vo llak odahaza. 
A gyerekelc fel-

ügyelet nélkúl, 
szabadon játszot
tak a vasúti őr
ház szomszédsá
gában. A fiúk a 
híd alá szaladtak, 

és ott indián 
módjára hallgat
ták, jön-e a vo
nat. Erzsike ti
zennyolc hónapos 
vclt, amil,01· kito-

tyogott a „na
gyobbak" után. ö 
nem m.ent messzi
re. A két sínszál 
közé ült. ösztö
nösen összehúzta 
magát, amikor 

kocsik gurultak 
fölötte. Aztán 

megúnta a vára
kozást. Elindult 
kúszva kifelé, s 
bekövetkezett a 
tragédia. A négy
kézláb mászó gye
rek karjait levág
ta a vonat. 

Az eset 18 év
vel ezelőtt, a 9-es 
őrháznál, Aszó::! 
és Balassagya r
mat között tör
tént. Közben Dal
los Erzsikéből Er
zsébet lett. Láb
bal tanult meg 

írni, fésülködni, 
kézimunlcázni. 

Hihetetlen lelki
erő van benne. 
Elvégezte a nyolc 
általánost és a 
négy gimnáziu
mot is. Csak az 
érettségi van hát
ra. 

Erzsi egy szép 
napon művégta

. got kapott, kezére 
fehér kesztyü kc
rúlt. Sok fiú meg
fordult utána, hi
szen bájos, kedves 
mosolya és m�g
nyerő külseje volt 
A szép arcú !ány 
senki előtt sem 
sejttette, hogy ka
rok nélküli. Ki 
tudta róla, hogy 

fehér kesztyűi 
művégtagot ta-
karnak. 

Az elmúlt év
ben, amikor Erzsi 
kórházba került s 

művégtagot ka
pott; ott ismerke
dett meg - há-

rom hónapi 
együttlét alatt -
Tóth József vasu-

tas dolgo:;óval, 
aki Nyíregyházán 
vesztette egyik. lá
bát sínhegesztés 
közben. 

Az ismeretség
ből házasság lett. 
Egy évvel ezelőtt 
esküdtek, s Gö
döllön, a Szabad
ság tér 15-ben 
kaptak lakást. 

A fiatal asszony 
Gödöllőn, a MÁV 
Józsefvárosi Pá
lyafenntartási Fő
nökség V. gépesí
tftt mozgó pé.lya-
fenntartási sza-
kaszának létsz!i-
mában van. A 

nyáron került 
oda. A férj a 

MÁV Géptelep 
Kőér utcai tele
pén dolgozik. 

Anyai örömök 
táplálták az ifjú 
asszonyt, amíg el
jött a nagy pil
lanat, és szeptem
ber 21-én megszü
letett a várva várt 
gyermek a gödöl
lői városi kórház
ban. · 

Nehéz helyze-
tükben Péter lesz 
a kapocs, amely 
betölti majd áb-

ránd-világulcat. 
Ma így élnek hár
masban a gödöl• 
lői kis lakásban. 

Csiba József 
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Csengeri mérleg: 

Kilencvenö nap a att 95 ház 
Amit a pusztító árvíz után csak kevesen hittek: valóság 

lett. Sokan még ma is alig mernek szembe nézni makacsul 
kimondott hi tetlenségükkel. Am az ígért házak ezersul,mra áll
nak a Szamos-közben, s ezek közül kilencvenötöt éppen a 
rnsutasok építettek. Atadásukra november 10-én került sor 
rJjcsengerben. 

A település egyik útvonalát Új .tlet utcának nevezték el a 
beköltözők, egy másik utca névadójául Jókai Mórt választot
ták. E két utca találkozásának sarkán állították fel az átadási 
ünnepség vörös-drapériás emelvényét. A szemközti ház hom
lokzata aranybetűs márványtáblát visel. Felirata sokáig em
lékezteti majd az itt élő, járó embereket egy tragikus majd 
hősi időszakra: 

' 

,,Az 1970. évi árvízkárok pótlására a vasutas dolgozók tár
sadalmi összefogásával felépített lakóházak átadásának emlé
kére állította a Vasutasok Szakszervezete és a MAV Vezér
igazgatóság". 

Az átadási ünnepségen megjelent Rödönyi Károly minisz
terhelyettes, a MAV vezérigazgatója, Szabó Antal, a vasutas 
szakszervezet főtitkára, Tóth Kálmán, az Építési- és Városfej
lesztési Minisztérium újjáépítési biztosa, Szegedi Nándor, a 
debreceni igazgatóság vezetője, Lovász Imre, a vasutasszak
szervezet debreceni területi bizottságának titkára, Jenei Lajos 
Csenger nagyközség tanácsának vb-elnöke. 

A vasutas építők nevében Dézsi Zoltán, a MA V Debrece
ni Építési Főnökség vezetője tett jelentést Rödönyi Károlynak 
az elvégzett munkáról, majd a miniszterhelyettes a vasutasok 

árvízi és újjáépítési helytállását méltatva átadta a lakásokat 
a községi tanács jelenlevő képviselőjének. 

A házakba beköltöző árvízkárosultak nevében Ari István 
a helybeli Lenin Tsz főkertésze mondott köszönetet. 

' 

Az ünnepség végén megjutalmazták az építésben kitűnt 
vasutasokat. 

Sarló, kasza es egy jegyzőkönyv 
A kiáradt folyók még visz

sza sem húzódtak a medrük
be, amikor Papp Lajos mű
szaki intézőt, a debreceni 
igazgatóság építési és pálya
fenntartási osztályának ma
gasépítési csoportvezetőjét a 
vezérigazgatóságra rendelték. 
A fiatal, 35 éves, de már ti
zenhat esztendeje a vasútnál 
dolgozó szakemberrel közöl
ték, hogy reá bízzál< a MA V 
által Csengerben felépítendő 
házak építési munkálatainak 
vezetését. 

- Ez június 26-án történt 
- emlékezik most is ponto-
san a dátumra. 

Azonnal a helyszínre uta
zott. Három nappal később, 
június 29-én megnyílt Csen
gerben a KISZ első ifjúsági 
építőtábor�, s az odaérkezett 
csaknem 400 fiatalt szintén 
Papp Lajos irányítása alá he
lyezték. Hamarosan jöttek 
vasutasok és katonák is az or
szág minden részéből. Am 
ennek ellenére, merész, szinte 
fantasztikus álomnak túnt, 
hogy alig három hónap lefor
gása alatt minden ház tetó 
alatt legyen, és megvalósít
hassák a 16 millió forintos 
beruházást - a semmiből. 

- Csakugyan azt mondhat
;uk, hogy a semmiből - bó
lint az építésvezető. - Itt, 
ahol most az új utcasarok 
állnak, semmi nem volt, csak 
hullámzó gabonatáblák, illet
ve füves rétek és néhány fa. 
Az építők munkája kaszálás
sal kezdődött. Akinek nem 
jutott kasza, az sarlóval állt 
neki, hogy utakat vágjunk a 
gabonában és megtalálhassuk 
a tervrajzokon kijelölt ház
helyeket. 

Közben történt még valami. 
Egy rendkívül fontos aktus a 
megbízatása után. 

- Mielótt az építkezést 
megkezdtük volna, a MAV és 
• vasutasok szakszervezetének 
megbízottaival felkerestük a 

Nyíregyházán székelő újjáépí
tési kürmánybizottságot. Meg
állapodtunk abban, hogy hán1• 
házat építünk fel - először 
nyolcvanról volt szó, azután 
94-ről, végül 105 lett az igény 
-, amit el is vállaltunk -. d,
feltételként kikötöttük é5 
jegyzőkönyvbe foglaltuk, hogy 
a Szabolcs-Szatmárban ár
vízkárokat szenvedett vasuta
sok házát ugyanígy, határidő
re újjáépítik a területileg il
letékes kivitelező vállalatok. S 
ezt az újjáépítési kormánybi
zottság, a tanácsokkal és a ki
vitelezőkkel együttműködve 
garantálja. A jegyzőkönyv 
egyik aláírója az Építési- és 
Városfejlesztési Minisztérium 
képviselője, Tóth Kálmán mi
niszteri biztos volt. 

A munka tehát elkezdődött. 
- A fő célkitűzésen belül 

az építésvezetőség meghatá
rozta, hogy szeptember 30-ra 
minden háznak tető alatt kell 
lennie, egy hónappal késóbb 
pedig - az eredetileg vállalt 
95 háznál - az összes külső
és belsővako!ásnak, valamint 
a belsőtéti aljzatbetonozásnak 
is el kell készülnie. Ezzel 
szemben a dolgozók pótválla
lásainak teljesítéseképpen ok
tóber végére hetven épületben 
már a padlóburkolás is el!{é
szült, 80 házban végeztek az 
üvegezéssel. Huszonötben pe
öig a mozaiklapokat is lenak
ták - terven felül. 1.V!1n"dezt 
úgy, hogy közben az építési 
szerződések csak lassan, von
tatottan „kerültek tető alá", 
sót az utólag vállalt tíz ház 
közül háromra még ma sincs 
szerződés. 

- A legelső erőpróbát az 

építésvezetóség központját és 
a 300 vasutast, valamint a 400 
-420 katonát befogadó száz
húsz vasú.ti lakókocsi Csenger
be telepítése képezte. Ezek a 
járművek nem maradhattak 
az állomás vágányain, hiszen 

Papp Lajos főé!lítésvezctö (balról) rövid megbeszélést tart 
Barcsai Jenő gépkocsivezet-0vel és Kurilla Vince főintézővel, 
111d a pécsi vasútigazgatóság pénzügyi osztályának anyagrevi-

zora, s két hétig brigádvezetőként dolgozott Csengerben 

az építési anyagokat hozó va
gonoknak is szúk volt a hely 
- mondja Papp Lajos. - Ko
csijainkat tehát kiemeltük e. 
futballpálya melletti térségre, 
s ezekben berendeztük az em
berek szállását, a konyhát, a 
fürdőt, a raktáral<at, sót még 
kultúrkocsiról is gondoskod
tunk. Közb-en egymásután ér
keztek a gépek, berendezések 
az ország minden részéből, s 

az építkezés szfnhelyén a 
munka ténylegesen július 
13-án kezdődött el. 

Az építésvezetőség központ
jától viszonylag túlságosan 
messze, mintegy 5-6 kilomé
terre fekszik a felépített lakó
telep. Hogyan tudták áthidal
ni a távolságot? 

Kezdetben gyalog jár-

tunk, később már gépkocsival 
szállítottuk a munkásokat -
hangzik a válasz. - A mun
kaidő reggel 6-tól e�te 1 órúig 
tartott. Mi, az építkezés veze
tői, persze, nem szakadhat
tunk el az adminisztrációs 
munkától sem, ezért naphosz
szat pendliztünk az építkezés 
helye és a központ között. Ek
kor Szegedi Nándornak, a deb
receni vasútigazgatóság veze
tőjének személyes intézkedé
sére URH-rádió adó-vevő be
rendezést kaptunk. Ezáltal ál
landó összeköttetést tarthat
tunk fenn a központ és a 
munkahelyek között, sőt út
közben, a „parancsnoki" gép
kocsiból is bármikor érintke
zésbe léphettünk az építkezés 
helyszíni irányítóival. 

„Az egész vasutassagot 

mögöttünk éreztük" 

! 

Ahol ez a villany- és vízvezetékkel, kövesúttal ellátott utca 
felépült, júniusban csak füves rétet és néhány akácfát talál

tak az építők- Az utcát ők még most is Fasornak nevezik. 

A rádiótelefon csupán 
egyetlen szimbóluma annak a 
gondoskodásnak. segítőkész
ségnek, amelyet a MA V illeté
kes vezetői, szakszervezeti és 
más tömegszervezeti testületei 
tanusítottak irántunk - ma-
1P7arázza Papp Lajos. 
Mondhatnám: mi, akik mind
végig itt dolgoztunk, az egész 
vasutasság figyelmét, aggódá
sát, tenniakarását magunk 
mögött éreztük. Enélkül talán 
n�m is tudtunk volna megbir
kózni az óriási feladattal. 

A budapestiek kezdték, 
majd felváltották őket a sze
gediek és a miskolciak. Az
után a szombathelyiek követ
keztek. Legutóbbi látogatá
sunkkor, ismét a budapestiek 
és pécsiek 150-160 főnyi bri
gádját találtuk az építkezése
ken. 

Beszélgetés közben az épí
tésvezető neveket sorol. A 
szombathelyiek közül megem
líti Szandi Lászlót, az igazga
tóság tervosztályának dolgo
zóját. Csoportvezetői teendő
ket végzett Csengerben. egé
szeri kiválóan. A MAV Terve
zó Intézet 18 tagú brigádja -
segédmunkát végző, habarcsot 
keverő mérnökök, techniku
sok kollektívája - szintén di
cséretet érdemel. S folytatódik 
a hosszú lista. Szóba kerül
nek a MA V tisztképzőról ide 
irányított fiatalok. köztük Jo
van György és Kárpi Béla, 
akik művezetói feladatot lát
tak el az építkezésen. Lencsés 
Lajos százados, Gulyás Isti•1n 
alhadnagy és a vezetésükkel 
itt dolgozó katonák. A „han
gyaszorgalmú mindenes"-nek 
titulált Braun Pál. a buda
pesti építési főnökségtől ide 
vezényelt anyagátvevő és be
szerző, fáradságot nem isme
rő, lelkes munkáját is nagyra 
értékelik az építésvezetőségen. 
A felsorolásból a gépkocsive
zetők és a gépkezelők sem ma
radnak ki. A sofőröknek pél
dául - azon túl, hogy sem 
ünnepük, sem vasárnapjuk 
nem volt - hajnali fél öttől 
este nyolcig tartott a munka
idejük. őket zilmmel a buda
pesti Kőér utcából, a MA V 
Építési Géptelep Fónöksé
géról irányították ide. Kö
zéjük t::irtozik Barcsai Je
nő és Bartha Jenő. So
kat fáradozott Kovács Lász
ló, a szentesi építési főnökség 

gépkocsivezetője is, aki pél
dául októberben egyetlen na
pot sem töltött otthon, a csa
ládjánál. 

A debreceniekról külön is 
szó esik, hiszen ők adták a 
legtöbb szakembert. 

- Illyés András műszaki fő
intéző, a debreceni MAV Epí
tési Főnökség II. számú. építés
vezetőségétől került ide. Papp 
Lajosnak ő volt mindvégig a 
helyettese, legközvetlenebb 
munkatársa - halljuk Dézsi 
Zoltántól, a főnökség vezető
jétől. Egyébként Dézsi Zol
tán is gyakori látogató volt 
Csengerben az elmúlt hónapok 
alatt. Ezen kívül közvetlen 
megbízottja révén, Kulcsár Jó
zsef, műszaki főcsoportvezetőn 
keresztül állandóan tartotta 
Papp Lajossal a kapcsolatot. 

Ugyancsak építésvezetői 
munkakört látott el Sarlladí 
András intéző, és főmúvezetői 
megbízatását hozzá hasonlóan, 
kiválóan oldotta meg Demkó 
Mihály. A csoportvezetők kö
zül a már nyugdíjazás előtt 
álló Kiss Zoltán, valamint a 
debreceni déli pályafenntartá
si főnökség V-ös szakaszáról 
vezényelt Balogh Sándor vizs
gázott nagyszerűen. 

Kiss Zoltán például az á11o
más szomszédságába telepített 
központi ács- és vastelepet 
vezette, ahol az összes ház te
tőszerkezetét és előregyártott 
zsalutábláit készítették. Ba
logh Sándor pedig a központi 
habarcstelep dolgozóinak mun
káját irányította, majd a va
kolási munkák megkezdése 
után ő szervezte és mozgósí
totta a vakolóbrigádokat. 

Naponta egy hoz 
Vajon mondhat-e valamit 

az olvasónak, hogy fogalma 
legyen e néhány hónap meg
feszített munkájáról: mennyi 
anyagra volt szükség az el!{é
szült házakhoz? 

- Beépítettünk 1,6 millió 
kisméretű téglaegységnek 
megfelelő falazóanyagot, ti
zenegyezer köbméter betonka
vicsot és homokot, nyolcezer 
mázsa cementet, 1200 köbmé
ter fa- és fürészárut - jegy
zi meg az építésvezető. 

A munka ütemét pedig ér
zékelteti, hogy az előkészüle
tek befejezésének idópontjá-

A december 15-ig felépülő újabb tíz ház egyikénél a napok
ban láttak munkához az ország 1,ülönböző területéről érkezett 

vasutasok. 

tól számítva, végeredményben 
mindennapra jutott egy lakó
épület teljes elkészítése. Ki
lencvenöt nap alatt, 95 ház -
nem akármilyen teljesítmény! 

De milyenek is ezek a há
zak? S kik !,öltöztek be a no
vember 10-i átadás után? 

A házakat - amint járjuk 
az új település utcáit -, igen 
tetszetősnek találjuk. Legtöbb 
- pontosan 42 lakás -, az 
úgynevezett Sz-8-as típus
terv alapján készült. Kétszo
básak, konyhával, kamrával. 
fürdőszobával. Még praktiku
sabb elrendezésű a T-3-as, 
amiből húszat építettek a 
vasutasok. Ezek a házak is kél 
nagy szobát, tágas fürdőszo
bát, kamrát. előszobát, veran
dát foglalnal, magukban, de a 
konyhájuk olyan, hogy az ét-
1:ező, valamint a fózőkonyhai 
rész együtt is, külön is hasz-

Többet tettek, 
Amit vállaltunk, becsü

letesen teljesítettük - mond
ja Papp Lajos, az építők ne
vében. S ez bizony nagyon 
szerény fogalmazás, mert a 
vasutasok többet tettek, mint 
amit vállaltak. Azt ugyanis 
már a lakók mondták el, hogy· 
a vasutas építők átadás előtt 
elvégezték a külső vakolást és 
a csatornázást is, amit a „ci
vil" vállalatok teljes egészé
ben a tulajdonosokra hagy
nak. Különben a vállalás min
denütt úgy szólt, hogy a tél 
beálltáig egy szoba lesz be
költözhető. Itt a::onban vala
mennyi ház összes belső he
lyiségét birtokba lehet venni. 

A november 10-i átadással 
persze, a munka nem ért vé
get, hiszen a később jelentke
zett igénylők részére még tíz 
házat fel kell húzni. 

- Igen, reméljük, hogy az 
időjárás kegyes lesz továbbra 
is, s nem akadályozza meg, 
hogy december 15-ig a tíz há
zat külső vakolás nél!{ül át
adjuk tulajdonosaiknak 
halljuk az építésvezetótől. 

Végezetül megkérdeztük 
Kovács Jánostól, az ÉVM új
jáépítési bizottságának mun
katársától és Jenei Lajostól, 
Csenger nagyközségi tanács 
vb-elnőkétól: 

- Hogyan értékelik a MAV 
által adott segítséget, a vas
utas építők munkáját? 

- Mi, természetesen min
den olyan munkahelyi közös
ség, vállalat, intézmény köz-

(A szerző felvételei) 

nálható. Kétszobásak még a 
T-4-es és a T-5-ös típusú 
házak - ezekből egy tucatnyi 
készült -, a többi lakás pe
dig bármikor bővíthető egy
szobás de ezek között is csak 
a ny�lc C-1-es típusúban 
nincs fürdőszoba. 

A beköltözők a Csenger 
nagyközséghez csatolt falvak 
lakói közül, vagyis a Szamos 
túlsó partjáról kerülnek ide. 
Komlódtótfalu, Nagygéc, 
Csengöld semmi nél!{ül ma
radt lakossága költözik át 
Csengerbe. Ezekbe a házaikba 
is, amelyeket a vasutasok épí
tette!< és abba a több százba 
is, melyeket a Hajdu-Biha1' 
megyei Állami F:pítőipari Vál
lalat és más kivitelezők léte
sítettek a jókora településen, 
amit Újcsengernek neveznek. 
A villany-, a vízvezeték és az 
utak sem hiányoznak már. 

mint ígértek 
n,működését nagyra becsül
jük, akik részt vettek az ár
vízi újjáépítésben vála
szolta az EVM képviselője. -
Altaláb:m mindenütt, az egész 
Szamosközben nagyszerűen 
hajtották végre feladatukat. A 

vasutasok azonban méginkább 
rászolgáltak az elismerésre, 
hiszen a MA V csengeri épf
tésvezetőségét kizárólag e la
kóházak felépítésére hozták 
létre és várakozáson felül bir
kózott meg az előre nem lá
tott problémákkal. 

A tanács vb-elnöke ehhez a 
következőket fűzte hozzá: 

- Községünk és a környék 
lakossága nagyon nagyra ér
tékeli a MAV segítségét, a 

vasutasok áldozatvállalását. A 
munl,át öntevékenyen végez
ték, ezért építés közben keve
set tárgyaltunk. Esetleg Papp 
Lajos építésyezetővel beszél
tünk meg egyet s mást, ha 
szükség volt rá. Külön szeret
ném hangsúlyozni, hogy a 
vasutasok kiérdemelték az el
ismerést azzal is, hogy mind
végig fegyelmezetten, maga• 
tartásukkal másoknak is pél
dát mutatva éltek közöttünk 
az elmúlt hónapokban. Az ár• 
vízi veszély első perceitől 
kezdve - a mentt',3 időszaká
ban, majd a közlekedés hely
reállításában - egészen az 
újjáépítésig becsülettel álltak 
helyt a vasutasok s ez.t szív� 
bői köszönjük nekik. 

Kovács J'ór.sd 

Fiatalok, keressétek fel az esztergomi Volántourist Szá!Itt! 

Volán autóbusszal l::sztergomba a Volán Szállóba. 
A 25 szobás szálló minden ablaka a Kis-Dunára nfz. 
KETAGYAS SZOBAK! F.TTERF.1\1! ESPRESSO! SZOL1D ARAK! 

Csend, nvugalom, új élmény a régi városban, 
patinás \..irténelml keretben. 
Mindez hüsz lépésrr az autóbuszmegállótól, 
büsz méterre a Duna partjától. 

Részletes felvilf.gositá.s: 

VOLANTOURI�T VALLALAT 
Budapest VI., Lenin körí1t 98. 
Telefon: 314-902. 123-171. 
VOLA. -TOURIST UDCI.O SZALLODA 
Esztergom, József A. tér 2. 
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Melbourne 1956  

A vasutas spórt negyedszázada 
az olimpiák tül,rében 

Szinte napra pontosan 14  
éve, 1956. november 22-én egy 
csütörtöki napon tö;té;;'t. 
Ausztráli<i, a legfiatalabb vi
lágrész, első olimpiájának meg_ 
nyitójára tízezrével tolongtak 
a melbourne-i stadionba a né
zők, a sportbarátok. A lelátó
kon és az ülőhelyeken talp
alattnyi hely sem maradt, ami
kor Edinbourgh hercege. Er
zsébet an�ol királynő férje; 
tengernagy, egyenruhájában 
megnyitotta a XVI. nyári olim
piát. Megszólaltak a harsonák, 
és Ron Clarke, a ragyogó ké
pességű ausztrál középtávfutó 
érkezett be a stadionba a lo
bogó olimpiai fáklyával és 
meggyújtotta az olimpiai tüzet, 
amely ezután. december 3-ig, 
e. játékok végéig égett, hirdet
ve a békét, a megértést, a né
pek barátságát: az olimpiai 
eszmét. 

A . •u h ' k z „1gaz1 eJyze1 ép 
Bármilyen ünnepélyes, a bé

ke hangulatát árasztó volt a 
XVI. újkori olimpia látványa, 
nyugodt békét ígérő a kulisz
szája, a világpolitikában 
sajnos - egészen más Yolt a 
helyzet. Valójában rengeteg 
bonyodalom előzte meg a mel
bourne-i olimpiát, amelyet 
már-már az a veszé!y is fe
nyegei!ett, hogy az 1916., 1940., 
1944. évi - elmaradt - olim
piák sorsára jut. A szuezi 
konfliktus következtében n:1-
gyon feszültté vált a nemzet
közi helyzet, emiatt néhány or
szág - Hollandia, Svájc, Spa
nyolország, Egyiptom és a Kí
nai NK .- le is mondta rész
vételét. 

József, a helsinki olimpia ka
lapácsvető aranyérme.'>e otthon 
úgy jutott az indulási gyüleke
ző helyre, a tatai edző
táborba, hogy előzőleg saját 
sze1nével olmisha.!ta halálhírét 
egy magyar újságban. A buda
pesti harcokban vesztette vol
na életét. Szerencsére a hír 
nem \'Olt igaz, de nem nehéz 
elképzelni, hogy a ta9olcai va
sutas sportoló mily•en le-lkiálla
potban lépett a kalapácsvető 
,,karámba". Hazai eredményei
vel - nen1 kétséges - a do
bogó valamelyik fokára is fel
került volna, így azonban az 
V. helyezéssel kellett megelé
gednie. miután csak 60,70 mé
terre hajította a ka!apácsot. 

A vasutas vívók 

csak Székely Évának sikeriUt 
egy második he'.yezést 200 mé
teren meg3zereznj e. Kelle1nes 
meglepetést keltett a BVSC-s 
Gerla.ch József, a!d a torony
ugrásban a negyedik helyen 
végzett, de csak tizedpontok 
választottál, el az érmet hozó 
harmadik helytől is. Gerlach 
müugrásban a 8. lett, és itt 
sem hiányzott solt ahhoz, hogy 
a már pontot jelen tő 6. helyre 
kerüljön. 

A magyar birkózók számos 
jó helyezéssel segítették elő a 
melbourne-i magyar sikert, 
bá1· a vasutas birkózók ezúttal 
kevesebb részt vállaltak. Igaz, 
kevesebben is volta!, Mel
bourne-ben, így csak Hódos 
Imre tudott a légsúlyú kötött
fogásúak mezőnyében egy IV. 
helyet megszerezni. 

. . . . . A magyar vízilabdacsapat 
A �elsmk1 ol1mprn1 , rekord fölényes győzelmekkel haladt meg��nté_s�re. de meg • 

c·ak a döntő felé és nyerte meg a megkozelitesére sem lehe,ett a maayar olimpiai csapat szám!;�Y�r c:apatna� __ r_e��nye.• má;a az utolsó, a kilencedik M�o igy 1�, __ ren?-kivuli kor�- ötkarikás bajnokságot. A siker 
menyek kozott 1s, 9 �-rany,r- részese volt ezúttal is a vasmet szereztek sportoloinlc, to• utas vízilabdázó Bolváry An-
vábbá 9 ezüstérmet, 7 brnnz- tal. 

' 
érmet és számos - még érté- A hazaérkezés sem volt sok
lces pon.!okat jelentö IV-VI. kal simább mint az elindulás. 
helyezést. A 67 . ország ö_ssze- Az ellenséges propaganda nem 
tett pontversenyeben pedig - szalasztotta el a lehetőséget 
ai; el�ő íz!'.>en közös_e�. indult hogy kételyeket ébresztő vála� 
ket nei:iet csapat mogott - a szokat adjon az aggodalmas 
nem hivatalos _pontversenyben kérdések.re. Néhány magyar 
az V. helyen vegzett. sportoló hitt a hamis híreknek 

A hazai vasutas sportegye- és úgy döntött, hogy hazát cse
sülctek versenyzői közül szám- rél. De - mondja a költő -
szerúleg kevesebben jutottak szívet is cseréljen, aki hazát 
az au.,ztrál kontinensre, mint .:::5r cserélni. Az idege!l be sza
Helsinkibe. A vívók azonban kadt magyar sportolók közül 
így is dere:;:asan kivették ré- is mind többen ismert;�k fel 
szüket a vil;íg tiszteletét és el- ezt az igazságot. Legtöbbjük 
ismerését ismét elnyerő ma- hamarosan visszatért Magyar
gyar sport melbourne-i sike- országra és újra megkezdte a 
reiből. A győztes magyar kard- kemény munkát, hogy a kö
csapatban a Bp. Törekvés két vetkező, a római olimpián már 
vívója, Magay Dániel és Ke- ismét a Magyar Népköztársa
resztes Attila; az ezüstérmes ság színeiben vehesse fel a 
párbajtőrcsapatban dr. Baltha- versenyt a világ legjobbjai el-
zár Lajos, dr. Rerrich Béla és len. Vedres József 
dr. Sákovits József kapott he

A nyugdíjasok 

figyelmébe ! 
A nyugdíjak évi 2 százalékos emelése a vasutas 

nyugellálottakra is vonatkozik 

Mint ismeretes, a Miniszter
ta1;ács, a Szakszervezetek űr
szagos Tanácsa és a munka
ügyi miniszter előterjesztésére 
a nyugdíj- és egyéb rendszeres 
ellátások összegének évenkénti 
emelésére október 22-én ren
deletet hozott. Ennek értelmé
ben 1971. január l-től a ko
·rábban megá.Llapított nyugdí
jat és több más el!á-!cist 2 szá
zalék/cal felemelt összegben fo
lyósítják. 

A kormányrendelet megje
lenése óta a MAV Nyu.gdíj Hi
vatal címére naponta nagyon 
sok levelet kézcbesít a posta. A 
leve!ek többségében a vasutas 
nyugellátottak az iránt érdek
lődne!,, hogy őket érinti-e a 
kormányrendelet. Tekintette-! 
arra, hogy ezeknek a levelek
nek a megválaszolása hosszú 
időt venne igénybe, megnyug
tatásul ezúton is közöljük, 
hogy az új kormányrendelet 
minden nyuge!látoUra vonat
lwzik. A nyugdíj és az egyéb 

ellátások összegének évente 2 
százalékos emelkedése - kü
lön kérés nélkül - automati
kusan történik. 

A követendő életszínvonal
politika részeként a párt és a 
kormány arra törekszik, hogy 
az ármozgások negatív hatását 
azok se érezzék. akiket jórészt 
a szocialista állam tart el, 
évente immár 13 milliárd fo
rintot juttatva a nyugdíjasok
nak. S miután a nyugdíj és 
egyéb járulék 2 százalékos 
emelése 1971 januárjától min
den eszte-ndőben bekövetkezik, 
a negyedik ötéves terv végéig 
több, mint 10 százalékk.al emel
kedik mindenfajta nyugdíj. Az 
új kormányrendelet humaniz
musát mi sem példázza job
ban, mint az a tény, hogy a 
világon mindössze 15 o1yan or
szág van, amelyben a nyug
díjjogosultak automatikusan 
emelkedő nyugdíj-kiegészítést 
élveznek. 

A Vasúti Főosztály pártbizottsága és szakszervezeti bizottsá
ga, november 6-án névadó ünnepséget rendezett a föosztály 
kultúrtermében. A 11 kislány és kisfiú névadóján a szülők, 
névadói, mellett a munkatál"sak közül Is sokan megjelentek. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

- Menetjegyiroda. Az utób
bi hónapokban fellendült a 
forgalom a MA V zalaegersze
gi miinetjegyirodájában, ame
lyet két évvel ezelőtt hoztak 
létre. A harmadik negyedév
ben például havonta átlago
san 4200 jegyet adtak el, köz
te 1500 darab helyjegyet és 
120 nemzetközi forgalomra 
szóló jegyet. 

- Megtorolták a sztrájkot. 
A Japán Allamvasutak igaz
gatósága megtorlással élt 574 
dolgozójával szemben, mert 
részt vettek a szeptemberi 
sztrájkokban. Negyven dol
gozót elbocsátottak, 270-nek 
csökkentették a fizetését, a 
többit pedig megrovásban ré
szesítették. 

ÖREGEK NAPJA. A 
kecskeméti MAV kultúrott
honban 135 vasutas nyugdíjas 
vett részt azon a találkozón, 
melyet az öregek napja alkal
mából rendeztek. A- részvevő
ket Feleki Pál, a kecskeméti 
pályafenntartási főnökség ve
zetője, a vasutasszakszervezet 
elnökségének és központi ve
zetőségének tagja köszöntötte. 

- öt újabb vonalon vették 
fel a villamosüzemet a Német 
Szövetségi Köztársaságban. 
Hamarosan befejeződik a vil
lamosítás Augsburg és Essen 
környékén is. Ezzel a DB vil
lamosított vonalhálózatának 
hossza megközelíti a 8600 ki
lométert. 

- KÖNYVKIALLITAS. A 
múszaki könyvnapok kereté
ben, október 19-24. között, 
kiállítást rendeztek a miskol
ci jármüjavító tanácstermé
ben. A jól sikerült kiállítást 
tudományos müszaki filmvetí
téssel zárták. 

A magyarországi ellenforra
dalom sem kedvezett az igazi 
olimpiai eszmének. Az október 
23-án kezdődött események 
derékba törték sportolóink ha
z:ii előkészületeit. Nyugtalanul, 
zavaros politikai helyzetben -
több napos késéssel - indul
tak útnak a csapat tagjai, és 
így szinte az utolsó pillanat
ban érkeztek meg. Aklimatizá
lódásra, az ottani időjárási vi
szonyok megszokására termé
szetesen nem volt alkalmuk, 
gondolataik pedig - nyugtala
nul - inkább hazafelé száll
tak. Vajon mi lehet otthon, 
Magyarországon? A különböző 
álhírek rejtett szennycsatorná
kon juJottak el a magyar ver

lyet. Dr. Sákovits József a -----------------------------------------

- "Komfortwagen." Ezt az 
elnevezést kapta az az uJ sze
mélykocsi, amelyet az osztrák 
jenbachi vagongyár készít az 
ÖBB részére. A kocsi négy ki
sebb és két nagyobb fülkéből 
áll, melyekben klímaberende
zés, hideg és meleg vízzel el
látott mosdókagylók, tükrök 
találhatók. A „kényelemva
gon" abból a célból készült, 
hogy a nagyobb távolságokon 
közlekedő expresszvonatokon 
az utasoknak vonzóvá tegyék az 
utazást. 

bronzérmes tőrcsapatnak is 
tagja volt, míg dr. Balthazár 
Lajos a párbajtőr egyéniben is 
pontot szerzett V. helyezésé
vel. Kovácsné Nyári Magda, a 
BVSC nagyszerú női vívója 
idegeit különösen igénybe vet
ték a hazai események. Már 
az első fordulóban kiesett. 

Kiskundorozsma allomas új arca A szerkesztőség uzeni 
Marosán Pál, Kiss János Deb

recen : Cserháti Kálmán Szombat
hely; Pál István Miskolc; Boldi
zsár Gyula Békéscsaba ; l\'Iarkos 
József Zalaegerszeg ; Pintér Lajos 
Vácrátót: Szücs Ferenc Hatvan; 
Halmai János, Thier-Szabó Ru
dolf Pécs; Kiss Lajos Alsóőrs : Le
veleiket lapunk anyagához felhasz
náljuk. 

senyzőkig. 
Csak egy pé\da: 

Kellemes meglepetés 
A Helsinkiben káprázatosan 

Csermák szerepelt női úszók közül is 

Az időse-bb vasutas dolgozók 
még jól emlékeznek a kiskun
dorozsmai szállásvágányra. A 
felszabadulás után, de külö
nösen az utóbbi 20 év alatt, a 
régi szállásvágányból Szeged 
város ipari fejlődését szolgá
ló, jelentős szerepet betöltő 
központ lett. 

A város nyugati ipari öve
zete évról évre nagyobb terü-

leteket hódít. Kiskundorozs
ma térségében számos új lé
tesítmény született. Ezeket 
egyre több iparvágány hálóz
za be. Az iparvágányok for
galma Szeged rendezö- és 
Kiskundorozs.ma állomásokhoz 
kapcsolódik. 

Kiskundorozsma állomás 

Somogy! Sándor Budakalász; 
Varga András Nyársapát; Vass 
József Szeged ; Végh .Tózsefná 
Budapest; Bold1zs3.r Gyula Bé
késcsaba: Leveleiket llletékes 
helyre továbbítottuk. 

mind nagyobb srerepet tölt be. 
Küszöbön van körzeti pálya
udvarrá való szervezése is. --------------------------------------------1 Iparvágányain hiwonta 594 

K E R E S ZT R E J TV É N Y  
Vfzszintes: t. 1971. március n-

1%-én lesz. 11. Zavar kezdete. 12. 
Római 51. 13. Turku másik neve. 
14. Személyes névmás. 15, Kiváló 
minöség jelzője lehet. 16. Kémiá
ban fellelbet6. 18. Palesztin város 
volt Jeruzsálemtől északra. 21. Sí, 
idegen nyelven. 22. Török váltó
pénz. 24. Heves megyei fürdőhely. 
25. Időtattam meghatározója. 26. 
Szellemi munkahely. 27. AZ e16zó 
szó közepe. 28. Magyar generális, 
Berlin megsarcolója. 29. Tó Etió
piában. 32. Lakásbérlő. 33. Zúdít. 

• 

34. Gabonafélék termése !s ez. 36. 
Tejszinből nyerhetik. 38. Német 
elöljárószó. 39. Meggyulladt. 40. 
A magasabb kor alapján való 
utódlás. 43. Hangtalanul súg. 44. A 
szamarium vegyjele. 45. Tolna me
gyei község. 46. Zúg szélei. 48. Tó 
a Dunántúlon. 50. Komisz része. 51. 
• . . ográfia, életrajz, görögül. 52. 
Nézi, .figyeli. 54. Görög beta. 55. 
Allóvlz. 57. Jugoszláv folyó. 59. 
NyugateurópaJ folyó. 60. Azonos 
belük. 61. Előde. 63. Visszhangjá
ról híres szikla a Rajnában. 65. 

Gyom. 66. . • •  pin, rendkívül erős 
méreg. 68. Vízi tündér. 69. Emelő 
szerkezet. 70. Görög mitológiai 
alak. 72. Súrol páratlan betűi. 73. 
Nem derűs. 

Ffigg6Ieges : t. A vasutasok 
egyik legfontosabb feladata. 2. Ki
kötőváros Jáva szigetén. 3. Rang
jelző. 4. A gyorsulás egysége. 5. 
Nógrád megyei község. 6. Ger
man-belga néptörzs a Maas men
tén. 7. SUteményfajta is lehet. 8. 
Fürdőhely az NSZK-ban. 9. Ziva
tar kezdete i 10. Mesterkedő. 17. 
Ceruzát. 19. Nyugati hírUgynökség 
rövidítése. 20. Buda közepe. 21. 
Francia város, 23. Becézett női 
név. 25. Vízi állat. 30. Portugál fo
lyó. 31. . . .  Hari, világszerte ismert 
kémnő. 34. Nem tegnap. 35. Szi.get 
Málta közelében. 36. Kalandjait 
Kodály zenésítette meg. 37. Bánat. 
40. Latin anya. 41. Európa! fővá
ros. 42. Rosta. 44. Mint 72. vízszin
tes. 47. Portupál gyarmat Incliában. 
49. Szii:ret a rie'ai öböl beh'iratánál. 
51. csecsemö. 53. Görögkeleti 
szentkéo. 54. Jui?oszláv város. 56. 
A rél!i Róma kikötővárosa. 53. Ré
gi mértékegvsél?. 59. A jó befőttre 
mondják. 60. Foglalkozás a vas
'ú.ton. 62. Leroe;y a végek nélkül. 
64. Keverten jár-e? 65. Bács me
"'vel közsél! (ék. fel.) .  67. Toboz a 
közenén. 69. VégtelenUl dotál! 71. 
Eke kétharmada. 73. A bizmut ké
mia! Jele. 

Bek0ldend4: vfzsz!nte• !. �s flll!
gőleges 1. Beküldés! határidö :  de
cember 10. 

Az el6z6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése :  Törvény a negyedik 
ötéves tervr&. 

F.,:y-eey k3nyvet nvertek a2 
1970. évi 20. szá.mut1kban meg.1e-
1ent kf'resztre1tvény helves meg„ 
feitéséért: Szücs János. Hatvan 
MÁ V-tHiomAs. Juhás,; József. No
vaitdránv. BodrOl?f János. Tápió� 
571:!CSf'i MÁV-állomás. F1�'3: Tstván
J'H�. Pannonhalma MÁV-�llom��
B�nyal Pálné, Bp. II., Kandó Kál
mán u. 6. 

kocsi Takodik. Az érkezett 
áruk súlya 50 700 tonna, mely 
2171 kocsiban került leadás
ra 

Az állomás szeptembe-rben 
1529 óra túltairtózko�ért 
192 054 forint  kocsiálláspénzt 
számolt fel a fuvaroztatóknak. 
Ezenkívül az idegen kocsik 
után 401 órára 18  636 forint ke
rült a vasút kasszájába. 

Sziládi Sándor 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A H1vatalos Lapból a szakszer

ve.z�ti bizottságok é.s a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a követke
zöket : 

H. számból: 119 001/1970. 3. e. 
Egyes gépek, berendezések, jár
művek minös:ftéséröl, az egészsé
ges és biztonságos munkavégzés 
kö':7etelménye1 szempontjából. 

119 720.11970. 11. B. MA V nyugdí
jasok és családtagjaik arcképes 
igazolványának kiállitása. 

ARUFELADÁS 

- &-tem, a.z őszi küldeményeket külön fektessem fel. 
(Gerse László rajza) 

GRILLEXPRFSSZ. °A 
francia vasútak 40 ön.kiszol
gáló bisztrókocsit, grillex
presszt szereznek be. Minden 
új bisztrókocsiban van egy 
10 asztalt magában foglaló ét
kezőrész, egy kávézó és egY, 
konyharész. 

- Csökkent a kocsltartóz.. 
. kodás. Alsóőrs állomás dolgo
zói a X. pártkongresszus tisz
teletére célul tűzték a kocsi
tartózkodási idő csökkentését. 
A tervet 1 11  százalékra telje
sítették. A rakottan érkezett 
kocsik gyors kirakásában az 
állomás szabadnapos dolgozói 
is sokat segítettek. 

- �lénk honvédelmi tömeg
munka folyik a Miskolc-Tiszai 
pályaudvaron. A forgalmi uta
zószemélyzet lövészcsapatal 
egy negyedik és egy ötödik he
lyezést értek el Miskolc vá
ros honvédelmi összetett baj
nokságán. 

Kérem a v. Budai Onkénte! 
E7red vasutas bajtársait. hogy 
1970. december 6-án (vasárnap) 
de. 10 órakor, a Belvárosi Kávé-
házban, (Bp. V.; Szabadsajtó u. 
5.) tartandó bajtársi összejövete
len megjelenni szíveskcdjenek t 
Buru János dr. B. 0. E.-üg)inté• 
ző. Bp. X., Teherkocsi utca 10/C. 
Telefon : üzemi: 65-54, városi : 
349-136. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztt5 bJzottság 
Föszerkeszt/5 : Gulyás János 

Felelős szerkesztő : Vtsi Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budapest VI .• Benczúr utca CL 
Telelon. városi : 229-872, 

Uzem! : 19-77 
Kiadja és terjeszti : 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
Budapest VII.. Mkóczl út u. 

Telefon: 224-819 
Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Népszava Lcpkladó Vállalat 

tgazgátója 
UJ esekkszámunk: MNB 215-11 8!9 
1970. Xll. 31-lg a régi csekk Is 

felhasználbaté r 
SZ!kra Lapnyomda 
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Kiemell,edii munkasikerek 
a kongressz11si versenyben 

Azokban a napokban, ami
kor a X. pártkongresszus ülé
sezett, továbbra is ér1ceztek le
velek szer1cesztőségün1cbe, be-
számolva a vasutaso1cnak 
azokról az erőfeszítéseiről, 
amelyek a kongresszus iránti 
tiszteletet, a párt politikájával 
való legteljesebb egyetértést is 
kifejezték. A kongresszusi ha
tározatok végrehajtásának leg
értékesebb záloga rejlik az 
odaadó helytállásban, amely
ről a levelei� beszámolnak. 

SZEG E D :  

Helyettes fönök 
a vonatvezető 

Sziládi Sándor, szegedi tu
dó.sítónk bevezető soraiban 
utal arra, hogy vasútvonalain
kan a tavaszi árvíz és belvíz 
óta állandó csúcsforgalom van, 
s a nehézségeket a jubileumi, 
majd a kongre&szusi munka
verseny segitett legyőzni. Tu-
dó.sítását így folytatja :  

- A verseny nem zárult le, 
hanem új szakaszba lépett. A 
szegedi igazgatóság területéről 
a sarkadi cu1corgyá1-ba 18 863, 
a mezőhegyesi cukorgyárba 
pedig 242 350 tonna cukorrépát 
kell vasúton beszállítani. Fo
kozza a dolgozók megterhelé
sét, hogy a feldolgozó üzemek 
december 15-i,g be almrják fe
jezni a tervezett szállítást és 
feldolgozást, s csupán a répa 
szállításához mintegy 26 OOO 
teherkocsit kell biztosítani. A 
répaszelet, majd a kész cukor 
szállítása újabb feladat. A 
vasutasokon azonban semmi 
esetre sem múlik majd, hogy 
a december 1 5-re megjelölt 
határidőt a cukoripar teljesít
hesse. 

Dr. Bánkfalvy Gyula ugyan
csak Szegedről küldött tudósi-

Tttráni 'l�i.lo:1' _mű_v:z:tő és Koncz Menyhért oszlopállitó-csopo,:-t_yezetö _ rrany1tásaval végzi munkáját a MAV v·11 Felso_ve_zetek �p<tési . l'őnökség egyik betonozó n.nata. 
1 

:t;í� eg�h�z':n, a mar lrnrabban megépült felsővezeték-hálóza.t kiegesz1tesel)e":. 1.1oyember 28-ra befejezték mintegy hatvan tartóoszlop .felalhtasat. A felsővezetékek szerelése is jó ütemben 
halad. 

(Kovács József felvéte-le) 
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Tíz hónap alatt 

97 millió tonna árut száll ított a vasút 
A kedvezőtlen, zord téli idő- árvízi katasztrófa, a hosz- A vasutasok teljesítették 

járás már az első negyedév- szan tartó védekezés azonban vállalt kötelezettségeiket. Ha
ben igen nehéz helyzet elé ismét rendkívüli helyzet elé táridőre elszállítottá1c az újjá
állította a vasutat. A közle- állította a vasutat. építéshez szükséges építőanya
kedés fenntartása nagy erőfe- Az országot ért károk pót- golcat, felépítették Csenger 
szítést követeH, de a legsúlyo- lásának elősegítéséhez a községben az á.rvízkáro3Ultak 
sabb helyzetben is biztosítot- nemzeti jö, ·edelem 1 százalé- ,·észéi'e e!öirányzott 95 új 
tuk a legfontosabb szállítási kos túlteljesítésének biztosítá- családi házat. A népgazdasági 
igények kielégítését. sa érdekében _ a vrisút is károk pótlásának elősegítése 

A vasút az első negyedév- csatlakozott a felhíváshoz. A érdekében vállalt nemzeti 
ben 101,28 százalékra teljesí- saját árvízkárnk helyreállítá- jövedelem növeléséhez fel• 

tása a vasutas dolgozók egyé- egyedülálló példa. A nagyszá- tette az előirányzott áruszál- sán kívül, melyek egymaguk- ajánlott 1 százalékos önkölt• 
ni felajánlásainak teljesítésé· mú egyéni felajánlás és bri- lítási tonnamennyiséget. A ban is számo.ttevőek voltak, ség csökkentést ugyancsak 
röl ad képet : gádtelJ·esítme·ny ko"zo"tt emJ,·t,· ,  . jel<".ntős részt vállalt az ár- teljesítették. 

masodik negyedévi feladatok 
Budai Sándor főintéző ál- hogy Vass Jozsef főintéző két . vízká.rosult lakosság családi Kiemelkedő eredmények 

lomásfőnök-helyettes a kong- dolgozót soronkívül kéozett ki 
vegrehajtására már kiegyen- házainak felépítéséből. Ezen születtek az áruszállításban 

resszus tiszteletére vállalta, kocsírendezővé és vizsgázta- súlyozottabb körülmények kö- túlmenően is. A vasút 1970 első tíz hó-
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bítja a P/751-750. számú vo- mai Béla főintéző az új bárca- és nem voltak zavarok a szál- lett a vasút vállalta az ön-
97 millió tonna árut szállí-

natpárt, hogy ezáltal is eny- lítási igények kielégítésénél költ..ség 1 százalékos esők- tott, amely •l,2 mHlió ton-
hüljön a súlyos létszámhiány. (Folytatás a 4. oldalon) sem. A bekövetkezett súlyos kentését. nával több az előző év ha-
Az ily módon kiérdemelt ke- sonló időszakánál. 
resetét, az úgynevezett kilo- ,----------------------------------------- 1 
méterpénzt ugyanakkor fel- Ez az eredmény 104,3 százalé-
ajánlotta az árvízkárosultak 

A l 1 , h 
, 

ih I 
kos tervteljesítésnek felel 

házainak újjáépítéséhez. Vál-
Z e no•• z-se- g atarozata o' meg. Az árutonnakilométer 

lalását már október 26-30. -� 
1cözőtt teljesítette, s ak;kor pót-

teljesítmény 5,8 szá.zalék7cal 

ló!.a,g újabb két vonatpár to-
nagyobb a tervezettnél és eh-

vábbítására vállalkozott. A szakszervezet elnöksége mon nem v0ttek részt, vagy szét a tBrületi oktatási köz- hez hasonló szintű emelkedést 

Mint a tudósító írja, Szeged 
november 13-i ülésén az aláb- oktatásuk . _s okok miatt kü- pontokban képezik ki. mutat az áruszállításból ere-

állomáson ez egyáltalán nem 
bi kérdéseket tárgyalta: lönösen indokolt volt. Az esti tanfolyamok szerve- dő bevétel is. A tehervonatok 

1. A Kiváló ifjú munkás, a A tanfolyamok betöltötték zése, a hallgatók és a propa- átlagos terhelése, az előző évi 
---------------------------� Kiváló ifjú szakmunkás és a hivatásukat, sokoldalú isme- gandis.ták kiválasztása a terü- 1007 tonnáról 1021 tonnára 

Szakma ifjú mestere cím el- retbővítést nyújtottak. Segítsé- leti bizottságok irányításával 

Napirenden 

a közös te.lJeJ'kocsipark íejlesztése 
OPW-TANÁCSÜLÉS BUDAPESTEN 

mivember 17-től 22-i,g Bu
dapesten, a Palace Szállóban 
tar>.icskozott a szoci-a lista or
szágok közös vasúti teherko
csiparkjának lea.,magasabb fó
ruma. 

1964-ben hívták életre a 
MA V k2zdeményezésére 7 szo
cialista vasút közreműködésé
vel az OPW-t, amely a KGST 
keretében a legfejlettebb in
tegrációs szervezetnek számít. 
Az OPW le.gmagasabb szerve 
a tanács, amely évente általá
ban kétszer ülésezik. Az ülé
seken a szocialista országokat 
a ko,rmányok által megbízott 
a legmagasabb szLntű vasúti 
vezetők képviselik. A Buda
pesten most tar;ott ülés sor
rendben a tizenhatodik, m ely
nek elnöki tisztét Lindner Jó
zsef MAV vezérigazgató„he
lyettes töltötte be. 

Az OPW múltjáról. tevé
kenységéről Aranyosy · József, 
a közös teherkocsipark prágai 
üremeltetési irodájának ma
gyar igazgatóhelyettese tájé
koztatta lapunkat. Elmondotta. 
hogy 1964-ben, 

az OPW megalakulása ide
jén 92 ezer kocsival ala
kult meg a közös teherko
csip.irk. ez a szám ma már 

megközelíti a 140 ezret. 
Azóta nemcsak menny1seg1 ,  
hanem jelentős minőségi vál
tozás is végbement:  a parie 8:i 
százaléka új, na.gy sebességre 
alkalmas, nagyobb rakfelületű 
kocsikból áll. A nemzetközi 
áruszállítási megoszlásnak 
megfelelően hazánk 9 8 száza
lékos részesedéssel a közös te
herkocsi park fei!esztésének 
aktív közreműködője. 

Az OPW-tagországok mű
szaki erőfeszítéseket tesznek 
azért, hogy kialakítsák a ko
csi�a:·k egvséges típusát. A ti
piza!as re,•dl:foül meglcönnyí
te_n� a javítási munkák elvég
zeset. ugyanis a szabályzat sze
rmt a javításokat az a vasút 
vég-zi el, am.elynek vonalán a 
kocsi maghibé.sodott. 

vábbi fejlesztéséne1c lehetősé
geit a részt vevő országok te
herbírásának függvényében. 
Jóváhagyták az OPW néhány 
szabálymódosítását. Arrú pe
dig az ::>PW jövője szempont
jából igen lényeges: 

megtárgyalták a kiberne
tikai és matematikai ko
csileszámolási módszerek 

bevezetését. 
Kezdetben még nem volt szük
ség arra, hogy ilyen korszerű 
tudományos módszerek alap
ján történjék a leszámolás, 
mert a hagyományos módsze
rek iiS megfeLeJ.tek. A mai ko
csipar1c viszont 40 százalék1cal 
nagyobb, mint az eredeti par1c 
volt, és a növekvő seb,ességek, 
csökkenő állásidők miatt je
lentősen eme1kedett mozgé
konysága is. Ez már elodázha
tatlanul megköveteli a korsze
rű nyilvántartást, leszámolást, 
amely valamennyi tag.ország 
egybehangzó érdeke. 

b. i. 

nyerésének szabályozása a get adtak ahhoz, hogy a funk- a szakszervezeti bizot-tságok 
emelkedett, amely kedvezően 

M.AV területén. cionáriusok az egyre növekvő feladata. A propagandisták alakította a vontató járművek 
feladatukat minél eredménye- módszertani felkészítése és to- ltihasználását is. 

2. A gócpontí !<önyvtárak 
helyzete, az ol vasómozgalom 
fejlődése. 

3. Az alap- és középszervi 
funkcionáriusok 1969/70. evi 
oktatási tervének végrehajtá
sa. Az 1970/71. évi oktatási 
te1·v. 

A napirend első pontjával 
kapcwlatos határozattal és a 
könyvtárak helyzetével la
punk legközelebbi számában 
fog{alkozm)k. Itt részletesen a 
funli:cioná.riusok oktatásáról 
szólunk. 

Az elnökség megállapítása 
szerint a funkcionárius,ok es
ti- és bentlakásos oktatási ter
vét a szaks:zervezeti szervek 
telje.sítették. Az 1969/70 okta
tási évben 1128 esti reszortos 
és bizalmi tanfolyamon 
15 846 aktivistát oktattak. A 
központ által szerve'.llett bent
lakásos iskolán 828-an vettek 
részt. A szaksz,,_rvezetek me
gyei tanticsai által fenntartott 
iskolán 278 funkcionárius ré
szesült oktatásban. A tisztség
viselőknek tehát 74 százaléka 
végzett valamilyen tanfolya
mot. Elsősorban a:wkat oktat
ták, akik korábban tanfolya-

sebben láthassák el. , .;.bbképzése szin,tén közös A megnövekedett. -á.ruszállí-
Az 1970/71-es oktatási év- teendőjük. A tanjolyamo1c tási igényeket elsősorban a 

ben elsősorban azokat kell ok- szervezésénél a területi bi- teherkocsi gazdálkodás javí
tatásba bevonni, akik a vá- zottságolc fordítsana1c gondot tásával sikerült biztosítani. A 
lasztások során először lcerül- a vasút sajátosságaiból adódó-
tele szakszervezeti funkcióba. an szétszói-tan dolgozó, vala-

kocsitartózkodásí idő csök

Az elnökség határozata sze- mint a kis sza.7cszervezeti bi- kentése érdekében 1cülön cél-
rint: zottságolchoz tartozó .funkcio- kitűzés került kiadásra a na-

1. Az oktatásban az eddigi- náriusok képzésére. Tanfolya- gyobb forgalmú állomáso1c ré
eknél jobban ki kell dom.bo- maikat összevontan, a területi szé,·e. Ezen túlmenően a 
rítani a tisztségviselők meg- bizottságok s.rervezzék. vasútigazgatóságok munkaver
bizatásának célját, az elmélet Az esti tanfolyamok tartásá- senyében '- ' · i\zpon,ti feladat
és gyakorlat egységét, a moz- hoz a SZOT útmutatója és ként sz"' a teherkocsi• 
galom előtt álló általános és oktatási anyagai az irányadók. gazdálkod,.� ,avítása. Mind-
helyi feladatokat. Az előadásokhoz a szakmai 

2. A választások közötti idő- kiegészítőt a területi bizottsá-
ezek eredményeként 

ben a tisztségviselők 75 szá- gok biztosítják. az előző évi 14,08 óra 
zalékát szervezett oktatásban A tanfolyamok ütemezését kocsitartózkodási idő az 
kell részesíteni. a párt és gazdasági szervekkel elmúlt tíz hónapban 13,71 

3. Gondoskodni kell an·ól, időben egyeztetni kell. A órára csökkent. 
hogy a káderek oktatása a technikai feltételek biztosítá-
szaJkma sajátosságainak meg- sáért a szakszervezeti biwti- A vasutas szocialista bri-

felelóen, differenciáltan való- ságok felelősek. gádok közel hetvenezres tá-
suljon meg. Végső soron az oktatásért bora, a törzsgárda és az if-

4. Javítani. kell az oktatás a központ szervezési- és ká- júsági kollektívák munkájá
személyi- és tárgyi feltételeit. derosztálya a felelős. Mi,nden nak köszönhető, hogy a vas

A SZOT Központi Is1colájá- oktatási bizottságnak oktatási út a végrehajtó szakszolgálat

ra a jelenlegi oktatási évben tervet kell kés,zíteni. A bízott- ná.l levő nagymérvű létszám-
28 funkcionáriust irányítot- ságok az oktatás.ok előkészíté- hiány ellenére is teljesíti vál
tak. A bentlakásos tanfolyam- sét• azok tapasztalatait idő- lalt kötelezettségét. Az elért 
ra tervezettek száma 1480 közben is értékeljék és intéz- munkasikerek bi:z;tatóak arra 
fő. Ez�k egy részét a ba- kedjenek a hibák megszünt.e- is, hogy az 1970. e·v,· aru· sz"-
lat _,_ · ·-'· ,a� · · tésére. Új oktatási bizottságot o.1. 

o,w<eneser r�o......, mas re- csak ott kell létrehozni, ahol lítási terv túlteljesítésével a 
---------------------------- eddig ilyen nem működött, vasút megfelelő alapot te

vagy ahol a feladatát nem lát- remt a negyedik ötéves terv 
ta el megfelelően. indulásához. 

E gy szép küldetés 
Népes asszonycsoport be

szélget a Nyugati pályauclvar 
csarnokában. A pály-rnd var 
nőbizottsága - Jeline1c János
né nőfelelös és György Faze
kas Béláné, a vörös.keresztes 
alapszervezet titkárának ,•eze
tésével 16 állomási női dolgo
zó kíséretében meglát.ogatták 
a fóti gyennekvárost. 

A régi gróf Károlyi-kastély 
megannyi szobája, hatalmas 
parkja, a hajdani aris.ztoluácia 
fő fészke, ma 700 gyermek 
otthona, mentsvára. A '(yere
kek nagy többsége árva, vagy 
félárva. Sok az olyan gyerek 
ilS, kit a fiatal l€ányanya - az 
anya - ilyen vagy olyan élet
körülményei mi,att nem tud 
nevelrJ. 

- Azzal együtt, hogy a 

nagyszerű, mégis sajnálatra 
méltó1c, érzik rajtuk a •-z-ülői 
szeretet hiánya, a család m e

lege - hangzik az asszon:;szil
jakból. - Könnyes szemmel 
emlegetnek négy, kis szőke 
fiúgyereket, akiknek apjulc és 
anyju1c a közelmúltban köz
úti baleset következtébe 11 
halt meg. 

Mint később kiderült a 'lá
togatásnak egyéb célja is 
yolt. Asszonyos fi,nom:;ággal 
igyekeztek közelférkőzni a na
gyobb fiúgyerekhez, azzal a 
szándékkal, hogy felkeltsék 
érdeklődésüket a vasút irár,t. 

A budapesti tanácsülésen 
gazdag program szerepelt. Na
i>irendre tűzték a 1cocsipark to• 

Lindner József vezérigazgató-helyettes megnyitja a taná.�s.i:oúsl gyermekek jól öltözöttek, tisz
ták, gondozottak, ellátásuk 

A Pest megyei Babaház 3-
6 éves lakóit, sok-sok csillogó 
szemű, árva apróságot kará
csonyra ? nőbizottság ajá,1dék
csomagokkal készül meglepni,' 

(Laczkó Ildikó felvétele) -gergely-



MAGYAB VASUTAS 1970. DECEMBER 1. 

Mivel foglalkozzon a beszámoló? Fü/get/enített lunkcionli1i11fok segíti/( 
az alapszervezeteA- f e!kl!.\Zítésétl A VEZET0S2GVÁLASZTú 

taggyűlések mindig kiemelke
dő állomásai a szakszervezeti 
mozgalomnak. A választott 
vezetőtestületek az alapsza
bálynak megfelelően számot 
adnak az előző választás óta 
végzett munkájukról, arról, 
hogyan feleltek meg annak a 
bizalomnak, amelyet a tagság 
megválasztásuk alkalmával 
előlegezett számukra. 

Az utóbbi években jelentö
sen nött a választott testüle
tek önállósága, jog- és hatás
köre, s ezzel párhuzamosan 
a felelőssége. Nőtt a társa
dalmi igény a szakszerveze
tekkel szemben egyrészt a tag
ság, másrészt a különböző 
szervek részéról. 

A fentiekre tekintettel a be
számoló elkészítése nagy kö
Tiiltekintést igényel. Fel kell 
ölelnie a beszámolási Idő
szakban végzett sokrétű mun
kát, eleget kell tenni a tag
ság által támasztott igények
nek. 

Visszatekintve az elmúlt 
két évre, jelentős eredmények
ről számolhatnak be a szak
szervezeti szervek a dolstozók 
éle,- és munkakörülményei
nek javítását, a dolgozók moz
gósítását, nevelését, tudatfor
málását, az érdekvédelmet és 
az érdekképviseletet illetően. 

Módszerként javasoljuk, 
hogy a beszámoló összeá!lítá
ro elött készítsenek vázlatot, 
amely elősegíti egyrészt a be
számoló logikus felépítését, 
másrészt a helyes arányok 
kialakítását. Szüksé�es a váz
lat azért is, mivel a beszá
molók időtartama korlátozott. 
A hosszúra nyúlt beszámolók 
nem érik el a kívánt hatást. 

ATFOGóAN, röviden ele
mezzék a két év alatt vég
zett legfontosabb politikai te
vékenységet. Milyen hangula
tot keltett egy-egy kül- vagy 
belpolitikai esemény? Hogyan 
reagáltak erre a dolgozók, mi 
volt a véleményük? A X. párt
kongresszus irányelveiben 
foglaltakat e kérdés tárgyala
sánál is rendkívül elónyosen 
fel lehet használni. 

munkájukkal hogyan járul
tak hozzá az egészséges mun
kahelyi légkör kialakításához. 

SZÓLNI KELL a beszámo
lóban azokról a munkákról. 
amelyek előre nem terve
zett feladatként jelentkeztek, 
ugyanakkor megoldásuk sok
oldalú öntevékenységet köve
telt meg. Ennél a résznél ja
vasoljuk megemlíteni a tag
ság szerepét, helytállását, rea
gúlását a fontosabb kérdé
sekben. 

Milyen segítséget kaptak a 
szakszervezeti szervek és 
funkcionáriusok a felsőbb és 
helyi szervektől. Milyen volt 
az igény, az elvárás a szak
szervezeti bizottság munká
ja iránt. 

Fontos részét képezi a be
szúmolónalt a kapcsolatolc ér
télcelése. Elsősorban az, hogy 
milyen a kapcsolata a válasz
tott testületeknek. funkcio
náriusoknak a párt-. a KISZ
és a gazdasági vezetéssel, kü
lönös tekintettel a munka
megosztásra. 

Nem nélkülözheti a beszá
moló a szakszervezeti bizott
ság pénzgazdálkodásának ér
tékelését. Adjon számot a 

költséqvetés szerinti gazciálko
dásról, arról, hogy mit tett 

a szakszervezeti bizottság a 
dolpozók szociális, kulturá
lis és sportigényeinek lcielégi
tésére, mit jelent ez forint
ban kifeiezve. Ismertesse a 
s�ervezettséget, a ta�díjfize
tési készsé�et. foe(lalkozzon a 
taarlíielmaradásokkal, pótlá
sokkal. 

A számvizsgáló bizottság 
beszámolójában adjon tájé
koztatást arról, hogy a két 
évben milyen területen vég
zett ellenőrzéseket, milyen 
eredményeket, hiányosságokat 
tapasztalt, milyen intézkedé
sek megtéte!ére tett javaslato
kat és mi lett azok sorsa. A 
számvizsgáló bizottság a saját 
munkájáról adjon számot, ar
ról, hogy mivel és mennyiben 
járult hozzá, hogy · az alap-

szervezetben a pénzügyi fe
gyelem megszilárduljon, elö
irásos legyen. 

A beszámolókat az őszinte
ség, a bíráló készség és ön
bírálat jellemezze. Növelje a 
tagság aktivitását, vitakész
ségét. Olyan legyen a hang
neme, tartalma, hogy ne csak 
az elmúlt kétéves tevékeny
séget értékelje, hanem elóre is 
mutasson. 

A határozattervezetek úgy 
kerüljenek előterjesztésre kü
lönböző variánsok formájá
ban, hogy módot nyújtsanak a 
legmegfelelőbb javaslatok 
megvitatására és elfogadásá
ra. El kell érni, hogy a tervP• 
zetek növe1jék a taggyúlések, 
küldöttértekezletek meghatá
rozó jellegét. úgy kerüljenek 
ezek a javaslatok megfogal
mazásra, hozy segítsék a fel
sőbb szervek állásfoglalásai
nak kialakítását. Tartalma-i:
zanak ajánlásokat olyan kér
désekben is, melyek a helyi 
szervek hatáskörét megha
ladják. 

A VEZETOSZERVEK be
beszámolóikat testületi ülé
sen tárgyalják meg. s azok 
tígy kerül.ienek a tagság elé, 
ho'W tükrözzék a kollektív ér
téleelést, a végzett munka 
elemzését. Túniék ki világa• 
san a beszámolóból. hozy az 
eredménveket közi\s erőfe
S7.ítésekkel t!-rték el, amely
ből nem hiánvozhat a reszor
tosok. funkcio'1>1riusok ál
do>.atkész mur.'klája sem. 

A bes?ámoló és a tartal
ma� vita sem lehet a?.Onban 
ti>k!nt<>t n�ll,iiJ a m�sorlik na
plrPn<i! pont. a választ;\� za
varta.tan meeta.rt�spra. f1el,1p.• 
ir1őbeosztá.�sa7 serrftsük elö. 
horni a vez0tfl•Jn,,,!lasz'6 ta11-
gyú1.h0k ll kl<úzött céloknak 
meafelelfonek. 

Járásunkban nem töreked
tünk a teljességre. Mindössze 
néhány nagyon fontos kér
dést kívántunk a beszámolók 
elkészítt!-sekor az érdekeltek 
figyelmébe ajánlani. 

Hajdu József 

Beszélgetés llékasi ht váanaal. 
a budapesti terült•ti hizolfsa� • i t kií1·ával 

November 15-én valamennyi 
szakszervezeti alapszervezet
nél, s így a vasút szolgálati 
helyein is megkezdődtek a bi
zalmi választások, s ezzel el
kezdődött a szakszervezeti 
mozgalom valamennyi tiszt
ségviselőjének újjáválasztása. 
Most a választások első szaka
szában Rékasi Istvántól, a bu
dapesti területi bizottság tit
kárától arra kértünk választ: 
milyennek értékeli a felkészü
lést? 

Éltek a lehetóséggel 
- A választásra már az év 

eleje óta készülünk. Szerveze
tileg olyan patronálási rend
szert alakítottunk ki, ami le
hetövé tette, hogy minden 
alapszervezet a területi bizott
ságtól megfelelö segítséget 
kapjon. Az alapszervezetek 
többségét függetlenített funk
cionárius segíti. A megyénk
ben ettől el téró a helyzet, 
mert ott a titkárhelyettesek 
gazdag tapasztalattal rendel
kező társadalmi aktívákat is 
foglalkoztatnak. Orvendetes, 
hogy a területi bizottság elha
tározását a függetlenített 
funkcionáriusok kelló megér
téssel fogadták és készek a na
pi feladatok mellett a sok 
gonddal küzdő szakszervezeti 
bizottságok segítésére is. 

A választások jelentőségét 
fokozza, hogy Időben egybe 
esik a Magyar Szocialista 
Munkáspárt X. kongresszusá
val, valamint azzal, hogy az 
1970. év, a harmadik ötéves 
terv befejező éve, s a negye
dik ötéves terv előkészítő idő
szaka. 

Most készítjük elő a vasuta
sok széles tömegeinek bevoná
sával, az öt évre szóló kollek
tív szerződést. A szakszerveze
ti bizottságokat arra kértük, 
hogy a választás során olyan 
szervezeti kereteket alakítsa-

nak ki. amelyik megfelel az új 
követelménynek. 

A szakszervezeti bizalmi 
csak akkor tudja hatáskörét, 
jogkörét érvényesíteni. ha cso
portja érdekében a csoportve
zetóktől, brigádvezetóktól in
tézkedéseket is tud tenni. A 
műhelybizottságoknak ott van 
csak létjogosultságuk. ahol 
megfeleló a gazdasági partner. 
ahol a dolgozók érdekeit kép
viselni tudja annál a gazdasá
gi vezetőnél. akinek irányítá
sa alá tartozik a gazdasági 
részleg. A szakszen•ezeti bi
zottságok éltek a lehetöséggel. 
Ahol a műhelybizottsáP- létjo
gosultsága megszűnt. ott meg
szüntették azt. Ahol újabb 
gazdasági egységek létesültek, 
ott műhelybizottságot hoztak 
létre. 

(:Ondos káderkiválasztás 

- A választás akkor lesz 
csak igazán eredményes, s ak
kor értékelhetó jónak az elő
készítés, ha a mozgalomba 
olyan szakszervezeti tisztség
viselők kerülnek, akik képe
sek lesznek ellátni azt a mun
kát, amit az évről évre növek
vő feladatok a szakszervezeti 
mozgalomtól megkövetelnek. 
Egyszóval, az előkészítés egyik 
legfontosabb és egyik legnehe
zebb munkája a megfelelő em
berek kiválasztása. Mi erről a 
véleménye? 

szervezeti bizotisagok, a funk
cionáriusok megíelelóen segít
sék őket ebben a munkában. 

Mi is egyetértünk ezzel a 
véleménnyel. hiszen már eddig 
is nagyon sok nö bizonyította, 
hogy gazdasági munkája mel
lett sokszor férfiakat megszé
rmenitö rátermettséggel képes 
társadalmi funkciót ellátni. A 
fiatalokkal kapcsolatban is 
többször hallani : nem szíve
sen vállalnak szakszervezeti 
tisztséget. Ezt ugyancsak m•m 
lehet elfogadni, mert a fiata
lok több.�ége is szívesen végzi 
ezt a munkát. 

lntezkPdPsi lerv alapján 

A területi bizottságh02 
tartozó szakszervezeti bizott.
ságok felkészülését hogyan ér
tékeli? 

- A szakszervezeti bizotf• 
ságok a választás lebonyolítá
sára· a területi bizottság intéz
kedési terve alapján készültek. 
Munkatervükben részletesen 
meghatározták a tennivalókat. 
A választással kapcsolatOI! 
kérdéseket titkári értekezlete
ken részletesen megbeszéltük. 
A szakszervezeti bizottságok 
nagy többségének választási 
intézkedési terve körültekintő, 
alapos felkészülésről tanúsko
dik. Különösen jónak értékel
jük az Eszaki járműjavító, :-. 
MAV Magasépltési Főnökség, 
a budapesti igazgatóság és 
Szolnok állomás választási eló
készületeit. A jók között per
sze még nagyon sok szakszer
vezeti bizottságot sorolhat
nánk fel. 

Alapvető kérdésként fog- r-------------------------------------

- A szakszervezeti bizottsá
gok a választási célkitűzések
nek megfelelően törekednek a 
testületek összetételének a ja
vítására. Választott funkcióba 
olyan dolgozókat jelöltek a je
lölő bizottságok, akik a foko
zottabb igényeknek minden 
bizonnyal megfelelnek majd. 
A megválasztott tisztségvise
lőknek nem kisebb feladatot 
kell megoldani, mint a X. 
kongresszus, a szakszervezetek 
XXII. kongresszusa, illetve a 
vasutasszakszervezet VIII. 
kongresszusa határozatának 
végrehajtását. Az eddigi ta
pasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a pártszervezetek. KISZ
szervezetek sokat segítenek a 
káderek kiválasztásában. 

A szakszervezeti bizottsá
goktól azt kértük, hogy a be
számolókban bátran értékel
jék az eredményeket, a fogya
tékosságokat, hogy a hibák 
feltárásával az elkövetkezendó 
két évben még eredményeseb
ben tudjanak dolgozni. A be-
számolók elkészítéséhez segít
séget adott a szakszervezeti 
központ által kiadott érvgyűj
temény, amelyet a beszámo
lóknál hasznosítani tudnak. 

lalkoz-itak a beszámolók a fei
sőbb szakszervezeti szervek és 
a saját határozataik végreha3-
tásának értékelésével. Konk
rétan adjanak számot, mi
l)'en eredményeket értek el 
a határozatok végrehajtásá
ban, a megnövekedett jog
és hatáskörök érvényesítésé
ben, a helyi politika kialakí
tásában. 

A vezető testületek értékel
jék az irányításuk alá tar
tozó funkcionáriusok és szer
vek, valamint a pártértekez
leteken felmerült, a szakszer
vezeti munkával összefüggö 
kérdéseket. Adjanak választ 
a tagságot érdeklő kérdések
Te. A felvetéseket, azon túl. 
hogy a beszámolókban figye
lembe veszik, indokolt, hogy 
a jövóbeni feladatok, illetve 
célkitűzések megjelölésénél is 
hasznosítsák. 

A beszamoló tagolódik és a 
különtéle telaclaw,;: Vt:&,l�s<=ről 
ad táJékoztatást. lsmellett Lan
tos, hogy szerves egys.eget ke
pezzen. l!Jrték.e,jeK a besza
molók a terme,ómunkában el
ért eredményeket. Ne olyan 
ertelemben, mint a gazdasagi 
vezetők, hanem úgy, hogy 
abból a szervezett ao!gozok 
világosan lássák a szakszerve
::et ternielést elösegitö munká
ját. Milyen eredményességgel 
szervezték, mozgósították a 
tagságot a különböző verseny
mozgalmakban való részvé
telre, aktív közremüködésre. 
Hogyan segítették eló az 
anyagi és erkölcsi ösztönzók 
ielhasznáiását az eredménye
sebb munka érdekében. Mlt 
tettek. hogy azok a szocia
lista bérezés elvének megfe
lelően érvényesüljenek a gya
korlatban. 

A beszámolóban behatóan 
foglalko�zanak a dolgozók 
élet- és inunkakörülményei
nele jttvítására tett intézlcedé
sekkcl. Hogyan javult he1yi
leg a dolgozók élet- és mun
J;akörülménye. Mit tett a 
szakszervezet a gazdasági ve
zetéss<>I együtt a vasutas dol
gozók helyzetének javítására. 
Mil!Jen tény,,�ök bcfolytis.,lták 
a dolgozók hangulatát. A 
S7.'.lks;:ervezeti aktivisták sze-

<' yes példamutatásukkal és 

Ferencvárosi bizalmiak · - Az alapszervezeti válasz
tások befejezése után sor ke
rül a budapesti területi bizott
ság tisztségviselőinek újravá
lasztására is. Hol tartanak a 
felkészülésben? 

A bizalmi tanácskozásokkal 
a Ferencvárosi pályaudvaron 
is �gkezdődött a szakszerve
zeti tisztségviselők újjáválasz
tása. Az eddigi eredmények 
kedvezőek : a tagság a legtöbb 
csoportban ismét a régi bizal
mit erősítette meg tisztségé
ben. 

Elégedettek munkájával 

- Hogyan fogadta újjává
lasztását? - tettük fel a kér
dést három olyan szakszerve
zeti bizalminak, akiknek a 
tagság a következő időszakra 
ismét bizalmat szavazott. 

- Nagyon örültem, amikor 
csoportom tagjai a minap újra 
megerösítettek tisztségemben 
- mondotta Mikó Istvánné, 
aki nyolc éve a pályaudvar 
munkaügyi ügyintézője és 
csaknem ugyanennyi éve szak
szervezeti bizalmi is. - Azt 
látom ebből, hogy csoportom 
tagjai elégedettek a társadal
mi munkám elvégzésével, s 
ez igazán jóleső érzés . . .  

- S min-t bizalmi, ön elé
gedett a csoport tagjaival ? 

- Nem azért mondom, mert 
csoportomat jórészt a pálya
udvar vezető gárdája alkotja, 
de mindenkor pontosan ele
get tettek tagdíjfizetési köte
les:;égüknek és nemcsak szíve
sen fogadták a szakszervezeti 
rendezvényekre szóló meghí
vásomat. hanem mi'l1den alka
lommal meg is jelentek tag
gyúléseinken. Bízom abban, 
hogy ezután is így lesz. 

Tíz éve bizalmi 

Tizenöt szak.szervezeti tag; 
kapusok. értesítők, átmenesz
tők és forgalmi irodai dolgo
zók tartoznak Styasznyi Gyu
la forgalmi átmenesztéí bi1..al
mi cso))Ortjába. Szerény, de 
annál lelkiismeretesebb dol
gozoJa a pályaudvarnak 
Styasznyi Gvula, aki a, sok 
szakvon'!li feladat mellett több 
mint t!z éve kifogástalanul 
látja el bizalmi teendöit is. 

- Szívesen vállaltam újra 
a bizalmJ tisztséget - mon
dotta -, hiszen ellátása eddig 
sem okozott nehézséget. Fő
ként azért, mert a hozzám tar
tozó tagok mind nagyon ren-

fg�:tze� ��:�:f ;:
n

icem 
útbaigazítással segítek a biza
lommal hozzám forduló mun
katársaknak. 

Abban, hogy csoportja tag
jai ismét bizalmat szavaztak 
Styasznyi Gyulának, döntően 
értékelhető érdekeik követke
zetes képviselete. A múlt év
ben például öt segélykérelmet 
továbbított, és indokolt javas
lata alapján mind az öt kérel
mezö meg ts kapta a 3-400 
forintos szakszervezeti támo
gatást. 

mondta az őszhajú bizalmi, 
aki egyben a kirendeltség ve
zetője is. - Mindössze hatan 
dolgozunk i tt, és m.i.nden te
kintetben kifogástalan az 
összhang. Csak azt sajnálom, 
hogy a teljes választási idő
szakot nem tölthetem majd le 
ebban a tisztségben . . .  

- Talán más munkahelyre 
készül? 

- Dehogy, csak hát, mivel 
már a hatvanadik évemet „ta
posom", a jövö júniusban le
telik a, szolgálat. Persze, gon
doskodtunk. arról, hogy a bi
zalmi poszt se maradjon majd 
gazdátlanul. Helyettesemet 
máris megválasztottuk Fülep 

József raktárnok személyében. 
L. J. 

El kell azonban azt is mon
dani, hogy helyenként idegen
kednek a fiatalok és a nölc 
funkcióba állításától. Talál
koztunk olyan véleményekkel, 
hogy a nők túlzott leterhelt
ség, a második műszak és 
egyéb elfoglaltság miatt nem 
szívesen vállalkoznak társa
dalmi munkára. Ezekkel a vé
leményekkel nem lehet egyet
érteni azért sem, mert a terü
leti bizottság az igazgatóság 
személyzeti osztályával a kö
zelmúltban több csomóponton 
tartott r'.ktívaértekezletet, ahol 
maguk a nők mondták el, 
hogy szívesen vállalnak szak
szervezeti funkciót, szívesen 
törödnek mások gondjaival. 
Azt kérik csupán, hogy a szak-

- A területi bizottság írá
sos beszámolóját - amely az 

elmúlt négy év munkáját ér
tékeli - a szerkesztő bizottság 
már összeállította. úgy véljük. 
hogy a szakszervezeti bizott
ságok választási tapasztalatai 
alapján a területi bizottság a 
kongresszusnak megfeleló ja
vaslatokat tesz a vasutas dal• 
gozókat foglalkoztató problé
mák megoldására. Továbbít
juk azokat a jogos kéréseket, 
amelyben a kongresszusnak 
kell állást foglalni - fejezte 
be nyilatkozatát Rékasi Ist
ván. 

Szerényi József 
- Mit vár a további mun- 1---------------------------------------

kájától ? 
- Nem azért mondom, 

mintha a, szakvonali munká
ban nem volna éppen elég 
tennivalónk - felelte -, de 
az elmúlt idöszakban úgy 
éreztem, hogy múhelybizottsá
gunk nem támaszkodik eléggé 
reánk, bizalmiakra. Nagyon 
ritkán hívtak össze bennünket, 
pedig talán kölcsönösen lett 
volna mondanivalónk . . . No
vember 25-én lesz nálunk a 
műhelybiwttságl választás. 
Titkárunk, Bíró Lajos, a nyu
gati rendező forgalmi szolgá
lattevője ezúttal felkért ben
nünket arra, hogy mindenkit 
hívjunk meg a taggyűlésre. 
Szívesen teszünk eleget ennek 
a megbízásnak is, és remé
lem. a jövőben gyakrabban 
találkozunk a múhelybizottság 
tagjaival. 

Az utolsó lehetőség 

A ferencvárosi pályaudvar
hoz tartozó egyik önálló díj
szabási pont ,.Sertésvásár
tér" címen a sertésvágóhfdi 
vasúti kirendelts�g. Itt is a 
régi bizalmit. Gyulai Lászlót 
választották ú §.. 

- Szívesen végzem tovább
Ta is a bizalmi teendöket -

Bizalmiválasztás éjfél után 
A Nyugati Műszaki Kocsi

szolgálati Főnökség kocsilaka
tosainak november 17--én az 
éjszakai műszakban nemcsak 
munkájukat kellett elvégezni, 
hanem eleget kellett tenniük 
társadalmi kötelezettségeiknek 
is. Már a műszak kezdetén 
úgy láttak munkához, hogy 
éjfél után, amikor kissé el
csendesedik az állomás 
időt tudjanak szakítani arra, 
hogy megválasszák bizalmlju
kat, hogy újra bizalmat sza
vazzanak munkatársuknak. 
aki majd az elkövetkezendö 
két évben képviseli érdekei
ket, segít gondjaik orvoslásá. 
ban. Ezen az éjszakán éjfél 
után 1-kor valamennyi bizal
mi csoportnál szavaztak. s 
reggel, amikor Paul Endre, a 
nyugati műszak szakszervezeli 
bizottsáiiának titkára munka
napját kezdte, asztalán már 
ott találta a gondosan vezete•t 
jegyzőkönyveket. az éjféli sza
vazás eredményét. 

A megválasztott •bizalmiak 
közül Hajdu János szerelvény
lakatost és Leé Ferenc tömlő
kapcsolót mutatjuk be. 

Hajdu Jánost munkatársai 16 éve megszakítás nélkül 
srerény, csendes embernek is- ezen a poszton. 16 éve, hogy 
merik. úgy mondják, hangját munkatársai bíznak benne, 
is ahg hallani. De ha a közös- hogy a közösség gondja az ő 
ség érdekéről van szó, akkor gondja is. 
felemeli szavát. Igy volt ez az _ Szívesen végzem ezt a elmúlt évben is, amikor a für- munkát _ mondja -, 5 jólesö dó és öltöző renoválását, rend- érzéssel tölt el az a tudat. betételét sürgette. Nem nyu- hogy munkatársaim bíznak godott addig. amíg a pálya. bennem. lgyekszem majd a.-: fenntartási főnökség eleget elkövetkezendő években is nem tett jogos kérésének k • Nem vitatkozott, írásban ter- mun amat eredményesen, 
jesztette elö kérését. mert azt 

közmegelégedésre végezni. 
tartja. a szó elrepül. de az íras Leé Ferenc tömlókapcsoló 
megmarad. Eredménves is volt már más típusú ember. Ener
a feljegyzése. mert a pálva- gikus. határozott. Ha valamit 
fenntartási fónöks-:'g ,,,�get tett a fejébe vesz, ha úgy érzi 
jogos kérésüknek. De sorr>lni hasznos ügyet, csoportjainak 
lehetne még a sok-sok kisebb- üs;rét szolgálja. addig megy. 
naevobb N-2t�t nmikor a hrí- addig beszél és vitatkozik, 
romgyerekes csalá�nr,a kiríllr amíg el. nem intézi. Kéréseit, 
bizalmi csoportja érde1'eiért. észrevételét szóban mondja el, 
Soha nem tiirekedett Jpt\•á- mert ő nem szeret írni. de s-za
nyosságra. önreklámrii, s vának fog3nat.ia van. Négy év
ennél a besz<'-11etésn�I Is in- vel ezelőtt vábsztották meg 
kább a gondnsan vezet<>tt bi- b'z'llminak. s most ismét bl· 
zalmi n.oolóin .. b<-sz..sr· mint ő z·ilmM k�pott. 
oedila' volna rr.it elmrmdania - lly!'n emberre van szűk
De Úl!Y hisszük. minde,.,n&J ségünk - mond.iá!< a munka
többet mond az a ténv. hoo-v társak -. mert Ferire mindig 
munJ<atársai most t'ála•ztottcik 

számíthatunk. 
meg nyolcadszor bizalminak. - S?J -
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A vasút fej lesztése 
a negyedik ötéves tervben 

Nyíregyházán felkészültek, 
az újabb lel:1datokra 

A sz.állítási igények növek
vó színvonalon, a népgazdaság 
1!7,ámára leghatékonyabb mó
don történő kielégítése szük
ségessé teszi a vasút nagyobb 
mérvű fejlesztését. Erre a cél
ra mintegy 29 és fél miUiárd 
forintot fCYTdítunk. 

A rendelkezésre álló pénz
ügyi előirányzatokat e!sósor-

IL rész 
ban a vasú.ti törzshálózat fej
lesztésére, a járműpark kor
szerűsítésére, a különbözó 
szakszolgálati ágak munkájá
nak hatékonyságát célzó -
úgynevezett vállalati - beru
házásokra, valamint az egész
ségügyi és oktatási célt szol
gáló egyéb állami beruházá
sokra fordítjuk. 

Legf:bb célkitűzés a hálózat korszeríísítése 

A közlekedéspolitiikai kon- folytatjuk a záhonyi átrakó
�-epció egyik jelentós célkitű- körzet fejlesztését, valamint 
zése a hálózat korszerűsítése, Budapest-Déli, Szolnok és 
amit az a tény is igazol, hogy Veszprém-kü!só állomások 
eT!'e fordítjuk a fejlesztésre korszerűsítését. A tervidószak
bZánt összeg 50 százalékát. ban elkezdjüik Kelenföld, He
Folytatjuk a korábbi években gyeshalom, Debrecen állomá
megkezdett vonal- és állomás- sok bóvítését. 

Mozgalmas napokat élnek ' 
mostanában a nyíregyházi cso
mópont dolgozói. November 
16-án kezdódött 109 szakszer
vezeti bizalmi választása, s 
nyomban utána - december 
első felében - a műhelybi
zottságok megválasztása kerül 
elótérbe. Közben javában tart 
az ószi csúcsforgalom és a vil
lamosítás finise is elkezdődött 
Nyíregyháza térségében. 

Ezekről az eseményekről be
szélgettünk a napokban Csuj
na János szb-titkárral és Kósa 
József főtanács állomás.főnök
kel. 

Ezernégyszáz választó 

- A szakszervezeti választá-
sokban állomásunk mintegy 

fejlesztést, újabb vonalakat A negyedik ötéves tervben 
villamosítunk és fokozódó villamosítjuk a Budapest
mértékben alkalmazzuk a Szob, a Rákos-újszász-Szol
oorszerű biz.tosítóberendezé.. nok, a Szajol,-Lökösháza és 
seket. a Miskolc-Sajóecseg közötti 

nak tekinti a népgazdaság 
fejlódését determináló tenne
ló ágnak, a vasúti közlekedés
nek fokozottabb mérvű fej
lesztését és korszerűsítését. Az 
állóeszközfejlesztési tervben 
biztosított előirányzatok nem 
teszik lehetóvé a vasút kelló 
mértékű fejlesztését az adott 
pénzügyi f�rrások és a bizto
sítható építési kapacitás mel
lett. Számolnunk kell ugyanis 
a jelenleg is létező feszültsé
gek fokozódásával, ha a nép
gazdaság a következő évek fo
lyamán a jelenleg tervezettnél 
nagyobb száliítási igényekkel 
jelentkezik. Hangsúlyoznunk 
kell ugyanakkor azt is, hogy 
a feszültségek nem csak új 
beruházások révén szüntethe
tók meg. Az üzemviteli mun
ka megjavítása, korszerű 
technológiai folyamatok alkal
mazása, az irányítás haté
konyságának fokozása, a mun
kafegyelem megszilárdítása 
mellett egyre inkább közpon
ti kérdéssé válik az állóeszkö
zökkel való törődés, az álló
eszköz-gazdálkodás megjavi
tása. 

1400 dolgozója vesz részt 
mondotta az szb-titkár. - A 

forgalomnál három műhelybi
zottság van. Az egyikbe Nyír
egyháza, Nyíregyháza-külső, 
Oros, Napkor, Levelek-Magy, 
Apagy, Nyírtelek, Görögszál
lás, Bashalom, Tiszaeszlár ál
lomás dolgozói, a másikba a 
vonatkís,érők, a harmadikba 
a kereskedelmi szakszolgálat 
dolgozói tartoznak. Az elóbb 
említett két múhelybizottság 
vezetősége hét-, az utóbbié öt-

Farkas János állomásirányító és Franczel János rettdelkező 
forgalmi szolgálattevő gondosan készül a nagy eseményre: az 

újonnan villamositoti pályarész megnyitására. 

A pályakorszerusítések ke- vonalat, összesen 280 kilamé
retében nemc-sak az érintett ter hosszban. Ez többek kő
vonalszakasz vágányzatának zött azt is jelenti, hogy az 
fel.újítása történik meg, ha- észak-déli irányú nagy forgal
nem arra is törekszünk, hogy mú tranzitvonalon korszerű 
a felújított vonalhálózat és a villamos.mozdonyok vontatják 
hozzátartozó állomások a kor- vonatainkat. Kulcskérdés 

osztottunk szét a dolgozók kö
zött, majd november 28-án 
újabb 204 ezer forint jutalom 
került kifizetésre. A sok jó 
eredményt az teszi még érté
kesebbé, hogy hosszú ideje 
dolgozunk baleset nélkül. 

Az elmondottak - bár jól 
sejtetik a csomópont dolgo
zóinak helytállását - még 
számos adattal kiegészíthető. 
Ide kívánkozik például, hogy 
Nyíregyháza állomáson isme
retlen a létszámhiány. Kevés 
szolgálati hely dicsekedhet ez
zel. Igaz, hogy Szabolcs-Szat
már munkaeróhelyzete általá
ban kedvezőbb, mint más me
gyéké, mégis: a város gyárai, 
vállalatai súlyos létszámgon
doklro,l küszködnek. 

szerű üzemvitel igényét min- A balesetmentes közlekedés 
öen vonatkozásban kielégít- megvalósítása érdekében foko
sék. A teTvidőszakban közel zottabb mértékben folytatjuk 
2000 vágánykilométer komp- ci biztosítóberendezési és táv
!ex k.orszerilsítését kell elvé- közlési hálózat bővítését. A 
gezni és ezzel a vonalvágány- fejlesztések eredményeként az 
hossz mintegy 60 százalékán a állomási jelfogófüggéses biz
megengedett tengelynyomás tosítóberendezések száma több 
legalább 20 tonnára emelke- núnt 106 százalékkal, a villa
dik. 15 százalékkal csökken a mos hajtóművek száma 70 szá-
40 évnél régibb felépítmény és zalékkal, az önműködő tér
több mint 50 százalékkal nő a köz.biztosító-berendezéssel fel-
120 km/óra, vagy ennél na- szerelt vonal pedig mintegy 
gyobb sebességre alkalmas két és félszeresére nó. A terv
pályák hO<SSZa. A törzshálózat időszak végére a tervtörvény
fejlesztése mellett tovább foly- nek megfelelően a törzsháló
iatjuk a gazdaságtalanul -üze- zat közel 50 százaléka, az ál
meló vonalak forgalmának lomásoknak pedig mintegy 75 
közútra terelését és a körzete- százaléka rendelkezik biztosí
sítesi program keretében tóberendezéssel. A távközló 
mintegy 160 állomás forgal- háwzat fejlesztésének egyik 
mának megszüntetésével szá- fontos célkitűzése a nagy 
molunk. megbízhatóságú adatátviteli 

A vasúti állóeszköz-gazdál- tagú. A jelölőbirottságok mM" 
kodás kiemelkedő gazdasági rendben, körültekintóen vég
fontosságát aláhúzza az a zik a feladatukat. A bizalmi 
tény, hogy a közlekedés _ választások eddigi tapasztala
ezen belül elsősorban a vasúti tai szerint: lényeges személyi 
közlekedés - a népgazdaság- változásra sehol nem kerül 
11ak legtöbb állóeszközt kívánó sor, ha csak azt nem tekint
ágai közé tartozik, így vi- jük annak, hogy vannak, akik 
szonylag nagy volumenű álló- eddig bizalmiként tevékeny
eszközzel gazdálkodik. A gaz- kedtek, most pedig bizalmi 
dálkodás jelentősége még fo- helyettesek lettek. A mozgal
kozódott az új gazdaságí me- mi munka még jobb, hatéko
chanizmusban, mivel a beve- nyabb végzésének ez szintén 
zetett új ösztönzők, adófor- egyik feltétele lesz. 

Condosftodni az emberekről ! mák, elszámolási és gazdálko- Kósa József állomásfőnök 
dási konstrukciók a gazdasá- rendkívül nagyra értékeli azt 
gi tevékenység egyik közpon- a segítséget, amelyet a szak- - Meg lehet tartani a dol
ti kérdésévé tették az állóesz- szervezeti bizottság irányítá- gozókat, ha gondosan, lelkiis
közökkel való töródést. Dön- sával dolgozó műhelybizottsá- meretesen foglalkozunk egyéni 
tó hatással van például a vas- gi reszortosok, bizalmiak, bi- vagy közös gondjaikkal 
út egész gazdaságí életére az zalmi csoportok adnak a vas- vallják a nyíregyházi csomó
a körülmény, hogy a MAV ál- útra háruló feladatok megol- pont vezetói. - A szakszer
lóeszközei után az összköltség dásában. vezeti bizottságnak ebben is 
22,2 százalékát kitevő amor-

_ Már több mint egy évti- nagy szerepe van. Többször 
tizácíót kell elszámolni. Nem 

zede, minden évben teljesítjük ráirányítja a figyelmüket 
közömbös tehát, hogy milyen 

az e'lu··,..em '"'m elnyerésének egy-egy problémára. Az állo-

A hálózat korszerúsítése ke- hálózat ,fokozatos kiépítése, 
retében kerül sor a nagyobb ami az üzemi folyamatok és az 
állomások és vasúti csomó- ügyvitel automatizálásának 
pontok bővítésére is. Tovább alapjait hivatott biztosítani. 

C�iikken a vonatok zsúfoltsága 
mértékű állóeszközzel tudjuk - �· má Deb f 1"'" • · 

feltételeit - mondja. - 1964- s recen e o,1 vegen kielégíteni a népgazdaság 
to�. ha'rom ev' en keresztu··z ve- dolgozó kocsirendezők példá-

szállítási igényeit. Nem kö- , · ·ál · - ·· 
zömbös azért sem, mert álló- zérigazgatói dicséretet kap- ul hamarosan UJ szoc,, is ep�-

A hálózatfejlesztéshez ha
sonlóan nagy jelentőségű fel
oo.at a járműpark korszerűsí
tése. Erre a célra a va:;út fej
lesztésére szánt összeg több 
mint 35 százalékát fordítjuk, 
és beszerzünk 363 darab Die
sel- és villamosmozdonyt, 
1045 darab személykocsit és 
mintegy 11 ezer darab teher
kocsit. A Diesel- és villamos
mozdony beszerzés - a már 
tárgyalt vonal villamosítási 
progra.Ttmial összefüggésben -
a szállítási teljesítmények je
lenleg ismert volumenét figye
lembe véve biztosítja a kor
szerű vontatási nemnek a 
tervtörvényben előírt 90 szá
zalékos, valamint a tolatási 
munka dieselesítésének 75 
százalékos részesedését. A 
személyszállítás terén elő
irányzott jármú beszerzéssel 
lehetővé válik, hogy a terv
időszakban selejtezzük a még 
üzemben levő balesetveszélyes 
favázas kocsi>kat és a m'ilsza-

kilag már nem megfeleló acél- eszközeink jelentős részének tunk az elért eredményekért, !etet kapnak, korszerű öltözo
vázas kocsikat. Jelentős előre- használatáért eszközlekötésí majd 1967-ben Nyíregyháza vel, fürdővel, étkezővel fel
haladás az is, hogy a beszer- járulékot fizetünk, amely költ- kiváló vasúti csomópont lett. szerelve. A másik je-lentős se
zések és selejtezések hatása- ségeinknek 12,6 százalékát te- Egy évvel később elnyertük a gítség az szb részéről: a mun
ként mintegy 19 ezer többlet szi ki. Ez a százalékos érték SZOT és a Minisztertanács kaver:reny szervezése és az 
ülőhelyhez jutunk, fgy a vo- olyan jelentős, hogy már nem- vörös vánd.orzászlaját, s ta- eredmények rendszeres ismer-
natok zsúfoltsága némileg csak figyelme�et, hanem valy is megtartottuk kiváló tetése. 
enyhül és az utazás korsze- kényszerít is az állóeszköz-gaz- helyezésünket. Most, legutóbb A verseny híradó állandóan rúbbé válik. dálkodásnak a vállalati gaz- elnyertük a vasutasszakszer- friss adatokat tartalmaz. Ezek Az előirányzott teherkocsl- dálkodás eredményessége vezet területi bizottsága és a iránt mindig élénk a dolgozók beszerzésekkel nó a négyten- szempontjából kulcskérdés- debreceni igazgatósá,g egyik 
gelyes kocsik aránya és a ként történó kezelésére. kongresszusi vándorzászlóját. érdeklódése. Ki-ki önmaga 
raksúlykapacitás, de a nagy- Dr. Holló Lajos, A vele járó 35 OOO forint juta- munkájának a megbecsülését 
számú, műszakilag elavult ko- az 1. sza'.�osztály vezetője lommal együtt októberben látja abban, hogy nyilvános-
csi kényszerű selejtezése a te- (Folytatjuk) még 202 OOO forint jutalmat ságra hozzák erófeszítéseik 
herkocsi állag csökkenéséhez ---------------------------. eredményét. Az idén, főként 
vezet. Ez pedig az elszállítan- .- , - 'ta h ta dó áru összetételének válto- az =z O • so a nem pasz-
zása, az OPW forgalom nőve- # talt csúcs-eredmények szület-
kedése és egyéb okok miatt K ·J NEVE z E S E K nek az állomáson. A korábbi 
forgalmi zavarokat okozhat. évekhez viszonyítva, mintegy 
Elsősorban tehát törekednünk 12-13 százalékkal nagyobb a 
kell a meglevő kocsipark gaz- A kormány Rödönyí Károly · A kinevezéseket dr. Csaná- kocsiforgalom. A kis, ,,házi" 
daságos kihasználására és a minisztemelyettest, a közleke- di György közlekedés- és pos- gurítódombon sem engedtek dés- és postaügyi miniszter taügyi miniszter november 20-lehetóséghez képest a tervben első helyettesévé kinevezte, án _ eddigi munkásságuk még le annyi vagont, mlnt 
szerepló mennyiségnél több egyben tudomásul vette, hogy méltatása mellett _ ünnepé- most, augusztus ófla. A havon
teherkocsi beszerzésére. a közlekedés- és post3.ügyi lyes keretek között adta át ta gurított kocsik száma. a ko

3,5 milliárd vállalati beruházásokra 
miniszter Rödönyi Károlyt a Rödönyí Károly és dr. Míiszá- rábbi 36-37 ezerról 42-43 
MAV vezénigazgatói tisztsége ros Károly miniszterhelyettes- ezerre ugrott. A le- és fel
alól felmentette és dr. Mészá- ™!k. Az átadásnál jelen volt adási kocsik napi mennyisége 
ros Károly miniszterhelyettest Szabó Antal főtitkár, a Vasúti kétszázzal nótt, vagyis állana MA V vezérigazgatójává ki- Fóosztály több vezetője es a dóan ezer körül mozog. Még neveztie. vasútigazgatóságok vezetői. arra is futja a nyíregyháziak 

A hálózat és a járműpark 
fej lesztése mellett fontos fel
adatnak tekintjük a külön
bözó szolgálati ágak munká
jának korszerűsítését célzó 
,·állalati beruházások növe
lés€t is. A vállalati beruházá
sok összege három és fél mil
liárd forint. Jelentósebb téte
lei a következók: 

- A korszerű vontatási ne
mekre való áttérés, a mind 
nagyobb számban rendelkezé
sünkre álló villamos és Diesel 
vontatójármű, a növekvó és 
összetételében is változó sze
mély- és teherkocsipark javí
¼si lehetóségének biztosítá
sa megköveteli a járműjavító 
iizemek nagyarányú korsze
rusitését. Több mint egymil
liárd forint az erre a célra 
fordítandó összeg. 

- Jelentós a vontatási szol
gálat részére elóirányzott ősz
szeg is. A villamosítás és die
&elesítés kiterjesztésével pár
huzamosan kb. 700 millió fo
lintot kell biztosítani a vil-

lamos- és dieselvontatási bá
zisok kialakítására. 

- A fenntartási szolgálat
nak, az üzemvitelnek és az 
ügyvitelnek a gépesítésére 
egymilliárd forint körüli ösz
szeget fordítunk. Ebben a vo
natkozásban különösen fontos 
- az egyre csökkenő fenntar
tási mun,kaeró pótlása céljá
ból - a pá!yafenntartás gépe
sítésének fokozása és meg
gyorsítása. 

Említésre méltó az egész
ségügyi és oktatási célt szol
gáló - nagyobbrészt az álla
mi költségvetést terheló -
egvéb állami beruház.c�sok ke
rete, mely a 11:özépfokú okta
tási intézményekre, az egész
ségügyi beruházások és a tu
dományos kutatás fejlesztésére 
350 millió forint körüli össze
get tartalmaz. 

A vázolt fejlesztési prog
ram, a fejlesztésre fordítandó 
közel 30 milliárd forint, ha 
nagyvonalakban is, de reális 
képet ad arról, hogy pártunk 
és kormányunk fontos feladat-

erejéből, hogy Záhonyt rend
·=,; szeresen kise�tsék RIV-es 

szerelvények összeállításával 
t · és vonatkísérói létszámmal. 

4 
j Ezzel is nehezebb a munká

'1 iuk, ennek ellenére mégis 
• órizni, sót javítani képesek a 
::,:! ,, személy- és tehervonatok me-

netrend.szerilségében elért 
eredményeket, valamint a; 
kongresszusi verseny egyéb 
mutatóit, 

Ismerik a "leckét" 

Rödönyi Ká.roly, a közleke- Dr. Mészáros Károly minisz
dés- és postaügyi miniszter el- terhelyettes, a MAV vezérlgaz-

A villamosítási program 
határidejét is szem előtt kell 
tartanunk - mondja Jászai 
Sándor intéző, forgalmi üzem
gazdász. aki az l-es múhely
bizotfaág titkára. - Az osz
lopállítók és a felsóvez�ték
szerelök munkavonatai állan
dóa.tl mozognak az amúgy is ső helyettese &"atója 

szúk vágányhálózaton. Ha 
korlátozzuk a mozgásukat 
a forgalomra háruló feladatok 
kényszerítenek erre bennün
ket -, akkor veszélybe kerül 
a programban kitűzött határ
idó teljesítése. 

- A villamosítás újabb dia
dala �ovább javítja az itt dol
gozó vasutasok munkájához 
szükséges leltételeket - kap
csolódik a besrelgetésbe Far
kas János intézó, állomásirá
nyító, akinek nagy szerepe 
van abban, hogy a vezetése 

F2rkas József \"'onatmenes:do 
térfelvigyázó, az állomásia,k 
egyik bizalmija (balról) és Já
szai Sándor műhelybizotisági 
titkár a nap ezernyi tennivaló
ja közben is szakít időt arra. 
hogy megbeszéljék a közö� 

gondokat 
(A szerzó felvételei) 

alatt álló B-túr hón-apró! hó
napra, egész éven át első a te
hervonatok menetrendszerű 
közlekedtetésében. (A sze
mélyvonatok pontos indításá
ban Szabados Lajos intéző. 
ügyeletes tiszt és munkatársai 
érik el a legjobb eredményt, 
az A-tú,;-ban). - Kevesebb 
lesz a gépcsere, és javulnak a 
szerelvényfordulók. Növekszik 
az állomás és a debreceni vo
nal átbocsátó képessége, illet
ve nagyobb lesz a vonatok :se
bessége. 

A felkés<l:ülésból a vontatá
si főnökség dolgozói is méltó
képpen veszik ki részüket. A 
,.leckét" ők már jól tudják., 

hiszen három éve üzemeltet
nek villamosmozdonyokat Sze
Tencs-Miskolc, illetve Kis
várda-Záhony térségében. A 
sok gyakorlati tudást, tapasz
talatot átadják debreceni kol
légáiknak. sót ké1 villamos• 
mozdonyt is átirányítottak a 
debreceni vontatási fónök,;ég
hez. 

- Közösen in-dított tanfo
lyamon képeztük ki a moz
donyvezetőket. akik november 
20-án tették le a hatósági 
vizsgát - úiságolta Halász 
Ferenc főintéző, a nyín,gyházi 
vontat:isi fónök�g vezetó
mérnöke. - A jármfijat'ftó és 
fenntartó lakatosok kiké-ozése 
is megtörtént. Minden készen 
áll az ú.i. vmamositott szakasz 
decembr>r 19-i átadásához. 

Kovács József 
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T U D Ó S ÍTÓ I N K  J E L E N T I K : AHOL A JÖVŐ SZAKMUNKASAIT NEVELIK 

Kiemelkedő munkasikerek 
a kongresszusi versenyben 

Úi szakmunkástanuló-műhelyt avattak a szolnoki iárműjavítóban 

(Folytatás az l. oldalról) 

és kéregjegye,l;: január elsejei 
bevezetésével kapcsolatban a 
gépi ellenőrzéshez dolgozott ki 
új sémát, ezenkívül - ugyan
csak felajánlásképpen - sa
ját készítésű segédeszközök
kel látta el a külföldi menet
jegyek kiszolgálását végző 
személYPénztáros-okat. 

DEBR EC EN : 

Kongresszusi hónap 
a csomóponton 

- Pályafenntartási főnök- llak kiemelkedő 
ségünk 25 főnyi hidász és fel- refről számolt be. 

munkasike-

építményes karbantartó egy- December 31-e helyett no
sége váilalta, hogy a X. pá7t- vember 7-re adták át rendel
kongresszus 11.apjáig kicseré- tetésének a Mátraverebély
lik az északi ·vasúti összekötő Szentkúti kolostor megállóhe
Duna-híd 744 avult hídgeren- lyen csaknem egymillió fo
dáját, melyek már-már a for- rintos költséggel létesített 
galom zavartalanságát veszé- 6zolgálati helyiséget és vá
lyeztették. A <lolgozók, a szo- rótermet. A pero„'1.sziget és a 
cialista brigádok tagjai jól- lépcsők építésénél mint.egy 
szervezett és fegyelmezett 2500 köbméter földet kellett 
munkával - a Duna tükre megmozgatni és a szakmun
felelt rendkívül veszélyes kö- kások rendszeresen elvégezték 
rülmények közöbt, de baleset- a kisegítő munkákat is. Az 
mentesen - november 11-re építkezésben részt vevő 22 
teljesítettéTc váUalásukat. A dolgozó kiváló teljesítményét 

A szakmunkástanulók új mú helye 
Kiss János debreceni tudó- naponta ismétlődő vágányzá- a Nógrád megyei állami és 

sítása beszámol arról., hogy a rakat 12 nappal hamarabb le- pártszervek vezetői is elis
csomópont dolgozói novem• hetett megszüntetni a kilómé- m,;,r.ték. A főnökség XIII. pá 
bert kongresszusi hónappá ternyi hosszúságú hídon, s az lyamesteri szakaszának clolgo-
nyilvánítottálc, s erre az idő- észak-dunántúli szénmedence, zói a ha,tvani vontatási fő-

A személy- és áruszállítás alakult és fejlődik ma is. 
szakra _ a kiváló vasúti cso- 1 . t b 1 . , korszerűsítése, technikai tö- Több ezer, a szakmák egé.;z 
mo·pon•t ci·m..sr-t me' g  az év ele-

va.amm a a parti csomo- nökség szociális létesítménye!- kéletesításe sokoldalú képzési sorát felölelő :szakmunkás és •• � pontok között zavartalanná, ne!' k ze • 't ' · ·1 t" t k f 1 d to' t '-"-'t 't A • k' d 1 · b '-lén indított verseny célkitű,;é- , ·ors rus1 esene un e e a a «a ,úu, a vasu ra. musza 1 0 gozo egy eu.an-
sein túl _ külön felajánlást biztonságossá vált a közleke- ki. Alig egy hónap alatt 90 gőzvontatás Diesel- és villa- golt, tervszerű munkája biz
wttek. A csomópont mintegy dés. Főnökségünknél egyéb- személy részére öltözőt, fürdőt mosmozdonyokkal való felvál- tosítja a vasúti já-�müvek 
6000 dolgozója vesz részt a fel- il,ént több min.t félezer dol- létesítettek. Ezenkívüli felépi- tása, az alacsony sebesl5éggel üzemkészségét, btztonságát és 
ajánlás teljesítésében, Tcözt-ük gozó a napokban fejezi be a tettek egy olyan jármíltárolót, közlekedtetett személy- és te- korszerű k.ö11i:teLményeit, 
310 szocialista brigád 3300 tag- kongresszus tiszteletére tett ahol 450 kerékpárt és 50 mo- herszá.llító kocsik nagy se- A MA V na,gy gondot fordít 
ja. Kiemel1k,edik a fe1ajánlás vállalásait. torkerékpá.rt helyezhetnek el 

bességre alkalmas, kényelmet a S".akembarek nevelésére, pontjai közül a személyszállí- a vontatási dolgozók. A mint-
nyújtó, nagy teherbírás,úra ké.pzésére. Szolnokon, a jár-tó vonatok menetrend szerinti HA TV A N :  történt kiképzése új techno!6- műjavítóban november ll-én indításának 95,5 százalékos egy 280 OOO forintos költség- giai igényeket támaszt a v,uút átadott szalununkástanuló mu-váilalása. Szer<!pel továbbá a gel létrehozott helyiségek járműparkját karbar.:a.rtó hely is ennelc a gondoskodás-felajánlások között, hogy Deb- szinte hihetetlenül rövid idő szakembe1·ekkel szemben. A nak a jegyében létesült. Az ,-ecen-Fatelep állomás dolgo-

u'1· felve'te1·, e'p"u"let c,latt készültek el, s ez a technikai fejlődéssel csak.is új 120 munka.helyes, 2200 zói november 24-iig teljesítik kongresszusi verseny résztve- úgy lehet lépést tartani, ha a négyzetméter alapterületű mű-
évi áruszállítási tervüket. Deb-

hata'r'1do- el'o'tt vőinek, elsősorban a XIII-as megváltozott körülmények kö- hely 6,7 millió forint beruhá-

�aczkó JJ.<Ji.M f.;;l:vételei) 

bem1.e a szakoktatók felkészü
lése � " munkafolyamatok
hoz szükséges szerszám és 
anyagraktározás is. A műhely 
m<!Uett tágas területek bizto
sítják a pihenőidő szabadban 
való eltöltését. A tainulómű
hely fiataljainak szakelméleti 
ismereteit a városban levo 
605. sz. Petőfi Sándor Ipari 
Szakmunkásképző iskola biz
tosítja, amely szintén a körel
múltban épült. A vidéki ta
nulóknak szállást és ideigle
ne.sen otthont nyújtó tanuló
otthon is a közelmúltban 1.ét.e
sült. 

!'ecen-Vásártér dolgozói a te- pályamesteii szakasz kőmű- zött is helytállni tudó sz.a1
,- zással épült és nyolc s.::akmá-herkocsik állomási tartózko- munkások Lépnek a termelés ban nyújt feltételt a képzés-dásának csökkentésében lát- Szűcs Ferenc tudósítása a ves, vízvezeték-szerelő és la- folyamatába. hez. Em-elt szintű képzéssel ják legfőbb feladatukat, a cso- Hatvan-Salgótarjáni pálya- katos szocialista brigádjainak A MA V szakembergárdája egyidejúleg közel 300 I-II. móponti gép-karbantartó mű- fenntartási főnökség dolgozói- köszönhető. a vasúttal együtt formálódot�, éves tanuló gyakorlaU képzé-hely pedig Záhony állomásnak sét lehet benne biztosítani, A készít - társ,adalmi munkával -------------------------------------------, régi, elavult, és szükségmeg-mechanikus lapátokat. oldásból létrehozott tanmií-mintegy 5000 forint értékben. 

El t • d t•h k• h , t hely alapterülete 500 négyzet-
go�ói;�

t
�;�rr!g����t men min en I ez, a I IV a méter volt és a legminimáli-

járól külön tudósítást küldött sabb egészségügyi követ.elmé-
i\1arosán Pál. A hat pontban nyeket sem elégítette ki. Ez-
felsorolt vállalások a mozdo- T'•:- , f •• 

t·' f '/ ze! szemben az új tanu.lómű-
'-nyok jobb kihasználására, az 101 ,ene egy onze ieD VaSU aSfO hely korszerií. fűtéssel, világí-

önköltség kedvezőbb alakitá- tással, szellőzöberendezésel,-
sára, a járműjavítási idők Feszt Gyula, a nagykanizsai árviz emlékére Barkóci I kel, öltöző-mosdóval, tágas, 
csökkentésére és a javítási pályafenntartási főnökség dol- Sándorné." ,,Emlékül Gyula világos, murikatermekkel, a 
munkák minőségének kiváló gozója. Már több, mint húsz bácsinak a Kovács családtól"... '1>űhelyhez csatlakozó előadó-
szinten tartására irányulnak. éve az a munkaköri kötelessé- Kap azóta újabb leveleket teremmel ellátott, Bi.r..osított A Diesel- és a gőzmozdony- ge, hogy karbantartsa a bala- is. Ime, az egyik : 

A Swlnokon létesült tanuló
műhely a járműjavító r.ekonst
rukciójár.ak szerves része. A 

járniílja-z:ítőnak a közel.iövó
b,m fel kell készülnie a Diesel
mozdonyok, motoros vontató 
jé.rmílveTc, motor mel!éTckocsik 
és 4 tengelyes személyszállító 
kocsik javítására. Az új mun
kák új ismeretekl,el rendelke
ző szakemberek sokaságát 
igénylik már most is, de a jö
vőben folyamatosan. Ezt hiva
tott nagy részben kielégíteni 
az üzem új szakmunkástanuló 
műhelye annak korszerű felté
teleiv,el és le1kes szakoktató és 
műszaki irányító kollektívá
jávaL 

javító műhel11 dolgozói kom- toni vona.l állomásainak víz- ,,Kedves Gyula bácsi! Aldo
munista vasárnapot is tarta- vezetékeit. Jó szakember, zatkész munkájáért ezúton is 
nak, hogy a munkába vett ezenkívül nyugtalan és fárad- köszönetet mondok. Tudom, 
von.tatójárműveke.t hamarabb hatatLan mindiig. E1múlt 60 hog-y nem voit kimnyíl a csa
adhassák át a forgalomnak. éves, tavaly már nyugdíjba ládjától oly sokáig távol ma-

mehetett volna, de állandóan radni. Am nemcsak nekem és 
többet és többet akar terunL családomnak, hanem bizonyá
Nemrég kapta meg a Kiváló ra mindenkinek jólesett az a 
újító k1tüntetést, arron túl, segítség, amit nagy-nagy szak
ho.gy többsz.örösen elismert értelemmel, annyira szívesen 
Kiváló dolgozó, sót, már kor- és önzetlenül, ellenszolgáltatás 
mám.ykitüntetésben is része- nélkül nyújtott ezen a vidé
sült korábbi helytállásáért. ken . .  , S köszönöm a MAV-

Körültekintően készültek a télre 
VÁC:  

A Baross Gábor brigád 
vállalása 

Honti Károly, a váci Yon
tatási főnökségnél kibontako• 
zott kongresszusi verseny ese
ményeiről számolt be. Mint 
1rJa, a kollektíva vállalta, 
hogy a 324 819 számú moz
dony részlegvizsgáját a kitű
zött határidő, november 5-e 
helyett október 28-ra befeje
zik. 

„A vállalás teljesítése nem 
volt könnyű, hiszen létszá
munkból sok lakatos hiá.T1y
zik. Az utazó személyzet Ba
ross Gábor szocialista bri
gádja azonban vállalta a mű
helyi munkát is. Héregi Jó
i!Sef, Hártó Ferenc, Dobso
nyi József Stefkó János és 
:más mozdonyvezetők együtt 
dolgoztak Szolnoki János mű
vezetővel és a hozzá beosz
tortl: Erdősi Józseffel. Dobso
-n.yi Lászlóval, Gömör Imré
vel, Deli Józseffel -, hogy 
csak néhány nevet említsünk. 
A végzett munka értéke mint
egy 50 OOO forin.t. Ezenkívül 
számottevő megtakarítás szár
mazott abból is, hc,gy novem
ber 5-ig terven felül elvégez
tük a 324-1 577 számú moz
dony időszakos javítását is." 

BUDAPEST-

A N GYALFÖLD : 

Feszt Gyula 

Az idén, amint közeledett az nak, hogy nélkülözte önt, hi
ősz, és tudlta, hogy az állomá- szen ott is elkel! volna szak
sokon mind kevesebb lesz a értő, becsületes munkája. Kö
javítaniva,ló, levelet írt a Nép- szönöm a kedves feleségének 
szabads'ágnak. Meg is jelentek is, hogy vállalta a férje távol
a lapban sorai : létében reá háruló nehézsége-

/cet, mert derék segítőtársat 

hogy vasutas családhoz nem 
jutottam el. De nem baj, mert 
a tavaszon, míg be nem kö
szönt a balatoni szezon, elvál
lalom egy árvízkárosult, sok
gyermekes vasutas épülő há
zánál a vízvezeték beszerelé
sét, 

,.Feszt Gyula, Nagykanizsa, leellett nélkii.löznie . . .  " 
Csányi László utca 8. szám Aláírás: Tóth László gi.nmáalatti lakos, vízvezetékszerelő ziumi tanár, Fehérgya1·mat. S ezt a kijelentését újabb 

felhívásaként el l ehet fogadni. felajánlja, hogy 20 napot in
gyen dolgozik az árvízkárosul- - Csak az bánt - jegyzi 
tak javára. Ké1·i, hogy akine1c meg az idős szakmunkás -, 

Nagy Antal Géza, 
Nagykanizsa 

munkájára szüksége van, ér-
tesítse." 1----------------------------

Jöttek is a levelek egymás 
után. ,,Kedves Gyula bácsi, 
ötödmagammal vagyok, én az 
egyedüli 1cereső, nagyon sze
retnénk, ha talán sokak közül 
minket -z:álasztana." Ezt pél
dául Mike KáJLrnán írta Kömö
rőről. Nábrádról viszont Ko
vács Zoltán így kért segítsé
get. ,,Tisztelt Elvtárs! , . .  sa.i
nos, nincsen rá tehetségünk, 
hogy mindent bes;:;ereltessünl;, 
csak a földbe való vezetéket 
szeretnénx megcsináltatni." És 
az újabb levelek : ,.Tis::te/.t 
Feszt úr! . • •  " ,,E.�ves Isme-
1·etlen! . • .  " 

Gyula bácsi ezek után elin1-
dul,t a Szamos!<özbe, az egyik 
szeptember regge1en - húsz 
napra. De csak 54 nap múlva 
tért haza a családjához. El
ment mindenkihez, aki hívta. 
összesen 28 családnál dolgo
zott, elvégezve, amirre 1;.zü."-ség 
volt. 

Fiatalok a kulturált utazásért 
A nagykanizsai és dombó- lok átérezve az előfiLőhálózat 

vá1·i csomóponton a személy- szJkségességét. illet·,e a mun
szállitó kocsik elófűtését a kaerőhiány jellentöségét, vi1l
vonat mozdonya végezte. Ha lallák a vonatok elő!űtésé'.1ez 
a gép nem kellő időben érke- szükséges csőhálózat meg
z.ett a vonathoz, az előfűtés é;:,itését. Váluilá.sukat teljesí
elmaradt. Ilyenkor a kocsik tették.. A munkálatokat még a 
sok esetben csak a vonat in- fűtési idény előtt teljes egé
dulása után kaptak megfelelő szében befejezték. A fiatalok 
hőmérsékletet, Amikor már által végzett társadalmi mun
hidegre fordult az idő, sok ka értéke 5:1 600 forint. 
jog-'.ls panasz származott a A pécsiek, a nagykanizsai 

és a dombó,·ári fiatalok sikenem megfelelő előfűtés miatt. rei.nek láttán hasonló vállalást Nagykanizsa állomás fiatal- kezdeményeztek, 

- Nehéz lett i-olna otthagy-

H'ida' SZOk a Duna fölött ni a tél előtt álló, megszorult 
embereket - mondja. - Ezért 

jai még 1969-ben megépítet
ték a::; e!őfíltő csőhálózatot, s 
így az elmúlt fűtési idényben 
a sze1·elvényelcet már megfe
lelően előfűtötték. Dombóvár 
állomáson erre az évre tervez
ték az előfűtés megoldását, A 
kiviteli terv a műszakiak ösz
szefogásával elkészült, az ren
delkezésre állt, de nem volt 

A csomópont fiataljai nagy 
lel:,esedéssel láttak munká
hoz. A vállal!is első ütemét a 
tervezett időre október 20-ra 
teljesitették. A gőzvezeték ki
építése megtörtént, így 5 vá
gányon a szerelvén:·ek elő
fűtése biztosított. A máso
dik ütem tervezett befejezési 
határideje november 30. Ch.emez Dénes tudósítása maradtam . . .  

szintén a kongresszusi fel- Előveszi a gondosan hímzett 
ajánlások határidő előtti tel- kis terítőket, kendőket. Rajtuk 
jesírtéséről számol be: felirat :  .,Az 1970-es kömörői 

ki megcsinálja. 
A dombóvári vasutas fiata-

Thier-Szabó Rudolf 
Pécs 

Az elmúlt tél tanulságait 
felhasználva, körültek.intúen 
készülnek a télre a budapesti 
igazgatóság és a szolgálati fő
nökség vezetői, dolgozói. A 
felkészülés középpontjában a 

SZ<!mélyszállitás zavartalan, 
kulturált biztositása áll. 
Ezért időben elvégezték a vil
lamos- és gőzüzemű s;::emély
kocsik fűtési próbáit. A ko
csik belső világítási rendsze
rének felülvizsgálata is meg
történt. 

Megfelelő intézkedések biz
tosítják a forduló állom.áso
kon a személyw;natok előfű
tését a szerelvényeken mara
dó mozdonyokkal, vagy villa
mos ffüőkocsil�kal. 

A hómarók és hóekék idő
szakos felülvizsgálata megtör
tént. a hóeltakarító gépeket 
kijelölték, s a kiképzett sze
mélyzet felkészült a legnehe
zebb feladatokra is. Az idei 
télen már két l\'I62 sorozatú 
Diesel-mozdonyt is telszei-el
ne/,; hókotrőval. Két hólégsu
gara� bóolvasztóval több áll 
majd rendelkezésre, mint az 
előző télen. A Tvg pótkocsira 
szerelhető ki.s hőlégsugaras 
gépek üzempróbája is befeje
ződött. 

A hófúvás által veszélyezte
tett vonalszakaszok biztonsá
ga érdekében 23 ezer négyzet
méter hósövénytábla leszállí
tás alatt van. A hóvédő erdő

sávok fejlődése és fiatal volta 
következt�ben még ez évben 
nem tudják hirntásu!rnt telje
síteni, de a következő éYek
ben már jelentősen segítik. 
könnyítik a védekezé1t. A pá
lyamesteri szakaszokon lrelló 
mennyiségű és minőségű szer
szám készen áU a védekezés
t·e, Az esetleges műszaki meg
hibásodások gyors megszünte
tésa és a hírközlés folyamatos 
fenntartása érdekében minden 

szükséges anyagról gondos
kodtak. 

Az előző évek tapasztalatai 
alapján felvették a kapcsola
tot a Meteorológiai Intézet 
előrejelző osztályával, hogy a 
téli időszakban nemCS3k az 
eszközöket. hanem a dolgozó
kat is időben felkészíthessék 
az időjárás elleni védelemre. 

A tél mégsem anny1ra az 
eszközök. mint inkább a vas
utas dolgozók nagy erőprúbá· 
ja, Ezért a felkészülésben fon
tos helyet kapot.t a dolgozók
ról való gondoskodás. Körül
tekintő intézkedéssel bi;:;tosít· 
ják, hogy a szükséges téU ru
hák, melegítő italok időben és 
folyama.t.osan rendelkezésre 
álljanak mindenütt. A szol
gálati helyeken október 10-ig 
befejeződött a !djelölt mele• 
gedők felülvizsgálata és javi• 
tása. 

A gOilldos téli előkészület el
lenére még számos t.erű!eten 
kemény munl;ára van szükség 
ahhoz, hogy a tél zavart ne 
okozhasson Cl vasúti k.özlcke
désben. A szénszükséglet za
vartalan biztosítása minden 
télen nagy gond. A javítómű
helyek és a vontatási telepek 
fiókmúhelyei a hátralevő idő
ben jobb munkaszervezéssel 
és hatékonyabb munkával je
lentős eredményt érhetnek el 
az időszakos vizsgáknál. A fe
rencvárosi vontatási főnök
ségnél a homo:{Száritó gépek 
szerell'Si munkáinak g.i:orsi
tása elősegítheti a csomópont 
zava!·talan homokellátását. 

A léts�ámhiány ellenére 1s 
határozott, kemény munka fo
lyik, hogy a budapesti igazga
tóság és a szolgála ti helyek 
dolgozói a zord i<lőjárás ese
tén is biztosítsák a zavarta
lan uta&i:orgéllme.l. a népgaz
daság által uíma-sztott árufu• 
varozási igények kielégítését. 
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A magyar sajtó napja 
§ 
§ 
§ 
§ § 
§ 

December 7-e, a magyar sajtó napja. A sajtó, rá- � dió, televízió dolgozóinak ünnepe arra emlékeztet, hogy 
� két héttel a Kommunistá.k Magyarországi Pá.rijának § 

megalakulása után, 1918. december 7-én jelent meg az § 
elsö kommunista lap: a Vörös Újság. � Ez a kapcsolat kötelezi a sajtó minden dolgozóját, § 
hogy szavával, tollá.vaZ egyértelmű elkötelezettséggel a � nép, a szocialista haza, a munkásosztály érdekeit szol- § 
pálja. Törekedjen magasfokú politikai, eszmei, gondo- � 

§

1 
lati tisztaságra. Szenvedélyesen, de megfontoltan, bát- § 
ran szolgálja a szocializmus ügyét. Azokra a kérdések- � 

:s re összpontosítsa tevékenységét, amelyek egyrészt a § 
§ párt és a kormány politikájának homlokterében á.llnak, § 
§ má.srészt leginká.bb foglalkoztatják a közvéleményt. � 
f 

A tömegkommunikációs esz1cözökön, az újságokon, § 

I
s folyóiratokon keresztül a nap minden percében szinte ll 

az egész néphez szólni lehet. Hiszen hazánkban 700-nál � több sajtótermék jelenik meg. A több mint 2,2 millió 
� 

� 
példányszámú napilapokon kívül csupán a fontosabb § 

§ hetilapok több mint 3 millió példányban jutnak el az § f olvasóhoz. A rádiónak 2,5 millió, a televíziónalc 1,5 míl- � 1 !ió előfizetője van. 
� 

� 
Lapunk, a Magyar Vasutas 27 ezer példányban jut § 

§ el a.z olvasókhoz. A szerkesztóség dolgozóin kívül részt-
� 

� vesznek munkájában azok a levelezök, tudósítók, akik § 
� lehetóségükkel élve cikkekkel, írásckkal adnak jelzést � 
� e dolgozók véleményéról, hangulatáról. A sajtó napja � § alkalmával szeretettel köszöntjük valamennyiüket! � 
§ s 
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1\fM-:YAR VASUTA� 

ÖfVBN ÍVIC DOlCOZOTf 
Ambró Jánost köszöntötték 

a Landlerhan 

Ritka szép jubileumot ünne
pelve ment nyugdíjba Ambró 
János, a Landler Jánnújavító 
Üzem t�chnológusa. ötven éve 
dolgowtt. és ebből az öt évti
zedböl 45 esztendöt szolgált a 
MAV-nál egy helyen, a Land
lerban. 

Az évek folyamán szalanun
kásból lett fömúvezető, majd 
reszortvezető, utóbb pedig ön
álló tervező technológusként 
dolgozott. Szorgalmával, ma
gas szakmai tudásával és leg
főképpen azzal, hogy a nehéz 
időkben is kitartott a vasút 
me!lett, jó példát mutatott a 
fiataloknak. 

Vasúti munkásként nehéz 
korszakot élt át Ambró Já
nos. Awk köre tartozott. akik 
1945-ben a nincstelenséggel, 
viszontagságokkal dacolva ne-

kiláttak a lerombolt vasút új
jáépítésének, hogy újra meg
induljon az ország vérkeringé
s.e. A munka mellett az ön
képzésben és mások oktatásá
ban is elöljárt. A felszabadu
lás után társadalmi munkás
ként az elsők között kapcsoló
dott be a szakszervezeti moz
galomba. Az üzemi szaks:rer
vezeti bizottságban. majd 
szaksnervezetünk központjá
ban és a budapesti területi bi
zottságban a társadalombizto
sítási reszortban tevékenyke
dett. t:veken át vezette a terü
leti bizottság üdi.ilési albizott
ságát, s a mai napig aktivis
taként vett részt a szakszorve
zeti üdültPtés szép munkájá
ban. Megbec�ülés, elismerés 
övezte a felszabadulás óta 
végzett munkásságát. Kiváló j 
dolgozó lett és mei;kapta a 
,.Szakszervezeti munkáért" ki---------------, tüntetés ezüst fokozatát. 1 

Eredmények, gondok, tervek 
Most, amikor nyugdíjba vo

nulása alkalmából köszöntöt
tük, ott volt szinte az egész 
üzem. A miniszter es a vezér
igazgató elvtársak külön-külöP 
levélben gratuláltak Ambró 
Jánosniak. Mi is ezt tesszük 
szép jubileuma. alkalmával és 
kívánunk úgy neki, mint csa
ládjának jó erőt és egészséget, 
hosszú és boldog életet. 

Látogatás a ferencvárosi klub könyvtarában 

Gyergyót János 

Kislány a zongo 

" 

ál 

1 

Az Északi járműjavító Törekvés Művelödési Házában eredmé
nyesen tevékenykednek a külör,féle szakkörök, tanfolyamok. 

Ez a pöttömnyi kislány, Gombár Andrea, zongorázni tanul 
(Balogh Lajos felvétele) 

Kamarazenei délután a �IÁV Kórházban 

FOTOKIÁLLÍTÁS 
A debreceni járműjavító 

művelődési házában ez év ta
vaszán alakult meg a fot.o
sza,kkör 12 taggal. A szakkör 
céljául túzbe, hogy tagjaival 
megismerteti a fotomúvészet 
alaolait és az év végén önálló 
kiállítással mutatkozik be az 
üzem dol�ozói el5tt. E vállalá
suknak tettek eleget novem
ber 6-án, amiikor a szakkör 
feldol<mzva az üzem 25 éves 
fejlódését. mintezy 80 darab 
színes és fekete-fehér fotóval 
dokumentálta a fontosabb ese
ményeket. 

Az üzem művelődési házá
nak oldalcsarnokában kiá.Jlí
tott anyagot több mint 2000 
dolgozó és családtag tekintette 
meg. A kiállítás anyaga a dol
gozóka•t munkavégzés közben 
Is ábrázolja, és a november 
'i-l ürmerységen tnbb családta� 
�<>:lezte fel hozzátartozóját az 
""•mben végzett munka köz
ben. 

Volosinovszki János 

hangzott el. A fuvolaszólamot 
Lévay Zsigmond játszotta. 
Az est i.gazi meglepetése és 
élménye Karl Meister profesz
szor három saját szerze,ményű 
darabja volt. A müncheni rá
dió nyugdíja.s zenei,;azgatója 
és az ottani zeneakadémia volt 
tanára sokoldalú ember. Kitú
nő előadó, szervező, lelkes ne
velője az ifjúsá,;nak ma ls: 
zene1:art vezet, kamara,?gyi.it
tesben muzsikál, ifjúsági ope
rastúdiója van, s emellett ze
neszerző, akinek darabjai szá
mos koncert műsorán szere
pelnek. Fáradhatatlanul járja 
a világot, s nagyra értékeli a 
magyar zenekultúrát. 

Mint zeneszerzőt és előadót 
egyaránt alkalmunk volt meg
csodálni. Solocello music-ja 
Novák János előadis1ban 
hangzott el. s nyomban felkel
tette figyelmünket ennek az 
ötletes és modern - de toná
lis, dallamos - zenének szép
ségei iránt. A legkedvesebb 
pillanatokat az Éva - vagy 
szab,:idabb fordításba,n - az 
asszony dicséretére írt, tartal-

milag, zeneileg egyként szel
lemes dala sz�rozte. a bájos 
és tehetséges Zsadon Andrea 
előadásában. 

Végül a mester és régi ba
rátja, Novák dr. együttesen 
adták elő a rongorára és -
erre az alkalomra csellóra át
írt - szonatin.át, amely újsze
rűségével, szép dallamvezeté
sével és kissii 01·f 1111:ívei,re em
lékeztető pregnáns ritmikájá
val az est méltó befejezése 
volt. 

A nem naeyszámú, de lel
kes hallgatóság azzal a jóleső 
érzéssel távozott, hogy olyan. 
zenei élményben volt része, 
amely nem a hivatásos együt
tesek technil;ai bravúrjái-al 
vagy a kivételes e!őa/iások ma
gas igényű m1foészi színvona
lával, 'z.anem közvetlenségé
vel, a zene és hu1nánum ösz
szetartozátM·al és összeforrott
ságá val, a hiratás és múi:észet 
azonosságával kápráztatott el. 
Ezek a zenei törekvések ped.i� 
ő0z;nte támogat5sl érdemel
nek. 

Dr. Csillag Ferenc 

MÁV-Volán komplexbr' gá1ok 
tanácskoztak Békéscs bán 

eró - szempontjából nincse
nek biztosítva. A szegedi igaz
gatóság vezetői megí0érték, 
hogy a Volán dolgozóit. veze
tőit a legmzssz!'bbmenókig se
gítik az új fe'.adatok e'Ll asa
ban. Több hozzá�zóló érintet
te, hogy a személyszállítási 
együttműködésnek már jó 
eredmén1Jei vannak, és to\"áb
bi lehetósée:et ad az ut isok 
gyors, pontós és kulturúlt el
szállítására. 

Univerzális cmhi:r 

Mezőtúr áll;imason " uto
ház létszámába tartozik Je11ei 
Zsigmond kocsilak3:o,, ak, im
már 37 éve szol"• Ja a va ,1-
tat. A tapasztalt va u,a� amo
lyan mindenes az alloma;on. 
ő intézi az akkumulátoro,, le
és beszerelését, ot l1h j.1k, ha 
egy kitört ablalw kell c•!'rél
ni. Télen pedig a személyko
csik előfuté,é-ól is n't•kt kell 
gondo,kodl'i. 

Soko'dalú mun'ojút n:.gy 
hozzáértéssel. h0 át 1,. al' 
retettel ve1zi. H., , • 
rá, éjszaka és s,:�bad 1d 
is kime-sy az á lo n 1I"'l t s -
gít a sürgős feladalo!, eh „ 
zésében. 

Boldizsár Gyula 
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Róma 1960 Vasútorvosi napok 

A � rsutas sport negysdszázl!Jda 
az olimpiák tül,ré!te:1 

Az örök város, Róma, nagy 
. ,z ,retettel és tikkasztó hőség
gel vá,ia a XVIT. olimpiát 
1950 augusztus 25 és szeptem
ber 11 kőzött. Már a részvevő 
nemzetek száma - 84 ország 
sportolói indultak - biz.onyí
totta, hogy az olimpiai gon
dolat űjabb mérföldkövéhez 
érkezett. de - súlyos fi.gyel
mezte tőként - mindjárt a já
tékok elején a sport egy alat
tomos ellensége is végzetes 
módon jelen tke.z,ett. 

Egy fiatal dán kerékpáros: 
Knud Enemark-Jensen ország
úti versenyzés kö2lben meg
halt. Egyöntetű orvosi vé!e
mény sz:c,rint nagy,nértékben 
1cöz,-e;iátszott a tragikus ese
mh,ube-n a doppinaszer hasz-
11<í.lr••a is. A túlhajszolt győzni 
ak�rá�. a rrfrndenáron kihar
colt sikerre való törekvés 
mintlrn Rómában érte volna 
el csúcspontját. Melbourne 
egyéni bajnokai közül mind
össz.e t i?.ennéeyen tudták 
megismételni sike,·üket. atléti
k-íb[m például nyolc vilá!!csű
csot adtak át a vers-enyzők a 
múltnak. 

Máig is tartó vita 
Eoben a roppant feszült 

,·ersengésbzn - amelybe már 
új, fiatal. önálló államok te
hets�ges sportolói is beleszól
'.ak - a magyar csapat nem 
tudta megismételni ber!-ini, 
londoni, helsinki, melbournei 
eredményeit, helyezését. Két
s€,'{telen, hogy az ellenforra
dalom megrázkódtatásait az 
erősen meggyengült magyar 
sport még nem tudta teljesen 
kiheverni sem élv,0na1ában, 
sem utl\npótlás:\ban. 

Rómában 6 első, 8 második, 

Szombathelyi Haladás kiváló 
súlyemelője, Tóth Géza. A 
magyar sűlyemelők 10 évvel 
ez;előtt kez;dték meg a felzár
kózást ebben a nehéz sportág
ban és talán éppen a római 
eredmények segítették helyes 
irányba haladó sínekre a 
sportág szerelvényét. Veres 
Gyözö harmadik és Tóth ':;éza 
negyediik helyez;ése a váltó
sűlyban és a középsűlyb3n 
erre utalnak. Róma után k,:,z
dődött a magyar súlyemeli\k 
fel-zárkózása a világ élvonalá
ba. Akik cs1ak egy kicsit is is
merik e sportág történe!At, 
tudiák, hogy ebben a felzárkó
zásban milyen döntő szerep2t 
vállalt a magyar vasut-!Iss·pmt, 
élén a szombathelyi Tóth Gé
zával. 

A sportok ,.királynője", az 
atlétika, a műsor végére ma
radt. m integy ünnepi befeje
zéseként az addig legsikere
sebb ű ikori olimpiának. Cser
mák József immár harmad
sz.or szerepelt a kalapácsvető 
versenyen. de számára ez már 
a búcsú olimpiája volt. A vi
lág le,i;j-obbjai kezéből már 
70 méter felé repült a kala
pács. A szovjet Rugyenkov 
67.10 méterrel győzött, Zsi
vótzky 65,79 méterrel az 
ezüstérmet szerezte meg. 
Csermák 59,72 méteres leg
jobb dobása kevés volt, hogy 
a tapolcai vasutas versenyző 
a selejtezőkön túljusson. 

A ponthozók 
A különböző csapatverse-

nyekben szerezték a magyar 
olimpikonok a legtöbb pon-

tot, bár a víz.ilabdázóktól és a 
labdanígóktól fényesebben 
csillogó érmeket várt a hazai 
közvélemény. Mindkét csapa
tunk a harmadik helyen vég
z,ett. A két csapatban @kadt.ak 
vasutas sportolók is. A labda
rűgóknál Novák Dezsö, aki 
ekkor még a Szombathelyi 
Haladás játékosa volt :  a 
BVSC vízilabda csapatából 
Konrád János, valamint Ka
tona András. 

Rómtban is - néhány vá
ratlan kudarc ellenére - a 
vívók tudták a legtöbb pontot 
hozzátenni a magyar csapat 
összeredménychez. A pályafu
tásuk elején á11ó Kamuti-fivé
rek nem jutottak egyénileg a 
döntőbe, de a negyedik helye-
zést elért tGrcsapatban ott 
voltak klubtársukkal, C::vi-
kovs::ky Ferenccel együtt. Az 
aranyérmet szerzett kardcsa
patban eredményesen vívott a 
BVSC-s Mendelényi Tamás. 
Kovácsné Nyári Magdának 
sem .0,ikerült a női tőr egyéni
ben a középdöntőből to,·ább
jutnia, viszont az ezüstérmes 
magyar női tőrcsapatot Szé
kely Tibornéval együtt erősí
tette. 

A római tűzijátékos olim
piai záróünneps2g�n már T•:>
kié> jelezte, hogy négy év múl
va várja a világ legjobb spor
tolóit. Az örök városból ha
zaérkezésük után a vasutas 
sportvezetés értékelte a XVII. 
olimpiát, és a maga területén 
haladéktalanul hozzáláiott, 
hogy Tokióba még eredménye
sebb, még felkészültebb ver
senyzőket adhasson a magyar 
csapat számára. 

Vedres József 

Rödönyi K,,roly miniszterhelyettes megnyitja a vasíttorvosi 
napokat 

Ebben az é\·ben november 
19-21. között tartották a III. 

vasútorvosi napokat. Az érde
kes előadássorozatot a MAV 
vezér:gazgJtóság vasútegész
sé�Ugyi és inurl;;:avédelmi osz
tálya, a l\IÁ V Kórház és Köz
ponti Rendelőintézettel közö
sen szervezte. A III. va�útor
vosi napokat Rödönyi Károly 
min·szterhelyettes nyitotta 
meg. 

Az előadók olyan témákkal 
fo;lalkoztal<, m elyek a vasuta
sok foglalkozási ártalmait ele
mezték. A vasutas dolgozók 
e,ry részének élet- és munka

(Laczkó Ildikó felvétele) 

terhességvédelmi munka az 
aktív profilaxis tükrében, 
dr. Fodor János, dr. Novák 
Emil és Bódi Éva : A zajárta
lomról általában, dr. Rábai 
Kálmán : A mozdonyszemély
zet zaj- és fényterhelése EEG 
vizsgálatai című elöadás. 

Fentieken kívül számos más 
orvosi, egészségügyi szakkér
désvől hangzott el előadás, 
hozzászólás. 

A III. vasútorvosi napok 
elöadássorozatán,ak befejezté
vel dr. Tari Endre főorvo, 
mondott zárszót. 

körülményei kihatással van- ,---------------
nak egé37..ségi állapotuk alaku
lására is. 

Az előadás•oroz3ton a többi 
között elhan!!zott dr. Horváth 
József: Az életko1', munkaké
pesség és a bale.•etek összefüg
gésének értékelése, dr. Novák 
Lá'"lló : Az üzemorvosi és ren
delöintézeti munka összehan
golásának tapasztalatai Pécs 
állomás dolgozóinak orvosi el
látásában. d,·_ Rábik Jenő. dr. 
Pénzes László és dr. Szebeni 
József : üzemen belüli nő- és 

Rászolgált 
az elis1ne1.·és1.·e 

Mi történik, ha egy utas 
jegyváltáskor a pém„árnál fe
lejti a 280 forintért vásárolt új 
esernyőjét? A legjobb esetben 
- ha becsületes emberek ke
zébe jut - az ernyőből „sza
bályszerű'' talált tárgy lesz, 
amit jogos tulajdonosa megfe
lelő utánjárással visszakaphat. 

7 harmadik helyezést értek el --------------------------- Elh111111yl 
Rrisióf J - ne,:i; 

Palla Béláné ellenőr, a Nyu
gati pályaudvar 5-ös számű 
személypénztárának dolgozója 
november 3-i szolgálata alkal
mával másképpen cselekedett. 
Tudta, hogy a pénztárablak 
korlátjánál felejtett escrnyó 
csak az imént eltáL·ozott utasá 
lehet, aki Vácra kéJ-t menet
térti jegyet. Rövi<.l időre gyor
san lezárta a pénztá>rt, s a vo
nathoz sietett. 

a Magyar Népköztársaság 
,reprezentánsa'. A győzelme
ket áhító. a teljes összképet 
nem látó, a fejlődést teljes 
m értékben nem ismerő - és 
az előző olimpiák sikereitől 
kissé elkényeztetett - ma
gyar sportközvélemény bizo
nyos fokú elégedetlenséggel 
fogadta, hogy Magyarország a 
nem hivatalos pontversenyben 
„csak"' a hatodik helyezést 
tudta megszerezni. Pedig ha
T0 nk sportja a római csúcs
olimpián, sorrendbe11 elfoglalt 
hatodik helyezésével változat
lanul a világ sportjának él-
vonalában m aradt. 

Sok, nálunk nagyobb, fejlet
tebb, gazdagabb ország boldo
gan fogadta volna a világ
ra.nglistán a hatodik helyezést. 
És olimpikonjaink nem is 
mondhatták el magukról, hogy 
a szerencse istennője, Fortuna, 
túlságosan kegyeibe fogadta 
volna őket. A vita mégis, a 
mai napig is tart sportközvé
Ieményünkben. Legalább any
nyian akadnak, akiik úgy vé
lik, hogy számunkra - a szá
mok törvénye alaoján - a 
i·isszaesés olimpiája volt Ró
ma. Sokak szerint az.onban az 
onast léptekkel fejlődöt-t 
sportvilágban. az eddigi leg
nagvobb mezőnyben a 21  öt
ka!'ikás érem, a hatodik he
lyezés. sportéletünk fejlődésé
nek új. további s ikereket ígé
ro állomása volt . . •  

„ Vasutas" pontok 
Talán ilyen jellegű vita kí

sérte a római olimpia után a 
m agyar vasutas sportolók sze
replését is. Ha Fortuna hűt
lenségét említettük, ez is vo
natkozott a BVSC-ből és a vi
déki vasutas sportklubokból 
az olimpiára került verseny
zőkre. Példának hozhatjuk 
fel Rezná.J, Jánost, a Ceglédi 
VSE nehézsúlyú, szabadfogá
sú birkózójának esetét . . .  

Rezmík derekasan küzdött, 
eredményesen harcolt min
den mérkőzésén. Egyetlen ve
reséget sem szenvedett, mi,qis 
annyi hibapontot szedett ösz
sze, hogy nem jutott a döntö
kíg. A hatodik helyen végzett, 
így is egy p-0n tot szerz,ett a 
�agyar csapat számára. H'.5-
dos nafo sem volt szerenaséJe. 
két fordulóban győzött, a 
harmadikban kiesett. 

Annál jobi:;,an �repelt a 

Győzelem az NDK-'bssn 
1899-ben született Sze<reden 

A munkásmozgalomba fiatalon 
került be, s a Tanács.köztársa
ság idején jelentkezett a Vö
rös Hadseregbe. Tevékenysé
géért megkapta a „Tanáe&!,öz
társaság emlékérem" kitünte
tést. 1929-ben a lökös,házi vil
lanytelepen kapott gépkezeiői 
beosztást. 1944 óta szakszerve
zeti tag, majd 19-15-ben belé
pett a Magyar Kommunista 
Pártba. Ekkor már a sze.ge•:l.i 
villanyműhely vezetését bíz
ták rá. 

A Keleti pályaudvar sport
küldöttsége 1970. november 10 
és 14 között baráti találkozón 
vett reszt, a Német Demokra
tikus Köztársaság Neudieten
dorf-i pálya.udvar vezetőinek 
meghívásaként. Ezzel viszo
noztuk német vasutas baJ·áts
ink október 15-i, budapesti lá
togatását. 

Német vaiiutas barátaink 

meleg szeretettel fogadtak, 
amerre csal, jártunk A s?í
vélyes vendéglátás keretében 
megtekintettük Erfurt nevcze
tességei t. műemlékeit. 

A találkozó során baráts{1-
gos labdarúgó-mérkőzésre i.; 
sor került, melyet 5 :4 (1 :3) 
arányban a Keleti pályaudvar 
csapata ny,ert meg. 

Vajoa Ferenc 

Szabadfogásban is remekeltt!< 
a BVSC birkózói 

Nyugdíjaztatása után a 
szaksz;ervez<>t területi bizott
ságán az első idókb�n m!nt 
vizsgázott munkavédelmi fel
ügyelő fejtett ki értékes tevé
kenységet, maid 1966-ban át
vette a nyugdíjasok ügyeinek 
intézését, a nyugdíjas alap
szern,zetek segítését és eHen
őrzését. 

A BVSC bi;rkózói ismét b::
zonyítottak. Az NB I-es kö
töttfogású csap-a tbaj nokság 
megnyerése után, szabad.fo
gásban is szép teljesítményt 
nyújtottak. Az NB 11-ben ve-
1-.etlenül végeztek az első he
lyen, így ebben a fogásnem
ben is bejutottak a legjobbak 
közé. 

Mill1t Pintér István vezetőed
ző elmondotta a szakosztály
ban Laták, Vass, Varga I., 
Fufrenda, Csábi és dr. M1nch 
személyében ltitűnő szab!ldfo
gású versenyzőkkel rendelkez
nek. őket jól ltiegészítették a 
kötöttfogásűak Csapó, Hor
nyák, ifj. Pintér István és Da
-rabánt d-r. 

Az edző bízik abban, hogy 
versenyzői a következő bajnoki 
évben, a legjobbak között is 

BÉKÉSCSABAI 

ŰSZÓPALÁNTÁK 

A közelmúltban Hódmező
vásárhelyen megrendezett 
űszóversenyen kitűnően s..zere
peltek a Békéscsabai MAV 
úszói. A gyermekszámokban 
9 első és 8 második helye1Jést 
értek el. Négy egyéni győzel
mével kiemelkedett a mezőny
ből a 7 éves Várat Erzsébet. 
De jól szerepelt Orosz Mária, 
Sas Éva, Megyeri Klára, Gaj
ka Magda, Orosz György és 
Szeberényi Zsolt is. 

B. Gy. 

megállják majd helyiik1ct a 
szabadfogású csapatbajnok,ág 
küzdelmeiben. Természetesen 
a szakosztály föerössége váiw
zatlanul a kötöttfogás. 

Egyébként ez a szép siker
sorozat, amelyet a BVSC bir
kózói néhány hét alatt elértek, 
a legfőbb bizonyság arra, hogy 
a szakosztályba,n folyó kitartó 
nevelőmunkának megérett a 
gyümölcse. 

November 19-én, nagy rész
vét mellett kísérték utolsó 
útjára Szegeden. Bűcsúz:tak 
tőle elvtár�ai, barátai, hozzá
tartozói. Ténylegest>k és nyug
díjasok állták körül sírját 
amelyet elborítottak a sLere� 
tet és hála virágai. 

ÜNNEPEKRE 
AJÁNDÉKOT 

az 

<i; UTA S  E LLAT0_;9 

pályaudvari 

pavilonjaiból 

,,Nem akartam hinni a sze
memnek - írta a budapesti 
vasútigazgatóság vezetőjéhez 
küldött levelében az utas -, 
amint megláttam a könnyű 
munkakabátban felém közele
dő pénztárosnöt, kezében a 
már elveszettnek hitt ese,·
nyőmmel. Kötelességen tűl
menö magatartása és becsüle
tessége gondolkoztatott el 
az.on, hogy az emberek sok
szor hajlamosabbak csekély 
hibák megírására, és ritkáb
ban fognak tollat a szép tet
tek, így a vasutasok helytállá
sának méltatására, amit szin
te természetesnek tartanak." 

Az igazsiatóság vezetője 
nyilvános dicséretben és 500 

forint jutalomban részesítette 
P?-l!a Bélánét a vasutasság jó 
h1rnevét tovább öregbítő, pél
damutató ma,gatartásáért. 

Társadalmi munkában 

A Debreceni Közleked,jsi 
Vállalat megszüntette az úgy
nevezett Pallagi villamos.köz
lekedést. A pálya felszedésérn 
a debreceni járműjavító KISZ
fiataljait kérték meg. A fiata
lok társadalmi munkában vál
laltá.k a nem könnyű munkát. 
A BIOGAL Gyógyszergyár és a 
Pallagi végállomás közötti 4 
kilométer hosszú vonalon 
szabad szombaton és vasárnao 
végezték a munkát. 

· 

A járműjavító fiataljai ez
úttal is bebizonyították, hogy 
lehet rájuk számítani. 

v. J. 

A SZERKESZTŐSÉG 
ÜZENI 

Szücs Ferenc, Hatvan : Pin1ér 
Lajos. Vácrátót; Nagy Anlal Gc7a, 
Nagykanizsa ; Ugl:yai Sándor, 
lVI!skolc ;  Surmann Trnre, Chemez 
Denes. Gyergyól János. Budapest ; 
Boros Zoltán, Szombathely ; Ha
vasi Anc!rásne. Pécs ; Bold.izsúr 
Gyula, Békéscsaba : dr. Bánkfalvy 
��

a

Íán��
I

t�ro:J�
d

�ái. S��f;j: 
novszky János, Debrecen ; HonU 
Károly. Vác. Levcleilcet lapunli 
anvagához felhas:r.náljuk. 

Várfa1Vi Gyula. Gyékényes ; 
Klopp József. Csopnk : Szita Ist
ván. Ma.eyarboly :  Leveleiket ille
tékes helyre továbbftoUuk. 

1970. DECE, ffiER 1. 

- úJtTASI HÓNAP. 
Eredményesen zárult a novem
bei· 7. tiszteletére rendezett 
újítási hónap a szombathelyi 
járműjavítóban. A dolgozók 23 
Javaslatot nyújtottak be. Ebböl 
nyolc javaslat a Diesel-osztály 
dolgozóinak nevéhez fűzödik . 

- Tízéves tervet dolgozott 
ki az ÖBB a biztooítóberende
zések kiépítésére. Ennek értel
mében a het\·enes évek végéiJ 
1500 kilométer hosszű fővona
lat szerelnek fel vonatbefolyá
soló berendezéssel, száz villa
mos-állílóállomást és automata 
blokl�állomást építenek. 

- Elismerö sorok a panasz
könyvben. Gyoma állomáson 
sokan látogatják az Utasellá
tó ízlésesen berendez,ett, min
dig tiszta helyiségét. Ebben a 
választék mellett nagy része 
van az előzékeny, udvarias ki
szolgálásnak. A panaszkönyv
ben is csak dicsérő sorok ol
vashatók. 

- Évente átlagosan 300 ki
lométerrel növekszik a lengyel 
\'asutak villamosított vonalai
nak hossza. A Wroclaw-Poz
nan közöLti 165 kilométeres 
szakaszon 1971 végére befeje
zik a munkát. Jól halad a 
Gorny Slask-Krakkó vonal 
villamosítása is. 

- ÖREGEK NAPJA. A pé
csi szertárfönükség Hámán 
Kató szocialista brigádja a 
mozgalmi szervek támogatásá
val november 6-án rendezte 
meg az öregei, napját, ame
lyen húsz, volt sze,·tári dolgo
zó jelent meg. A brigádtagok 
1:irággal kedveskedtek a ven
dégeknek. m-ajd fehér asztal 
mel!ett látták öket vendégül. 

- Az őszi hónapokban fel
lendült az újítómozgalom a 
miskolci járműjavítóban. Au
gusztus l-től október végéig 46 
dolgozó 28 újítást adott be. 
Legtöbb javaslat a gépi meg
munkáló osztály és a kocsija
vító részleg dolgozóinak nevé
hez fűződik. 

- Százéves hid. Az algyői 
vasűti Tisza-hidat száz évvel 
ezelőtt adták át rendeltetésé
nek. Ugyanakkor indult meg a 
vasű tforgalom Szeged-Rókus 

-Hódmezővás:írhely-Bé
ké5csaba között. A régi híd 
már nem felel meg a követel• 
ményeknek, ezért született 
olyan döntés, hogy szomszéd
ságában űj. korszerű közűti hi
dat építenek. 

- Kétszázhuszonöt nyugdí• 
jas vett részt azon a találko
zón. amelyet a szegedi területi 
bizottság és a szegedi vasuta
sok nyugdíjas szervezete ren
dezett a MA V Petőfi Sándor 
kultúrotthonban. A nyugdíjas
találkozón két 90 éven felüli 
nyugdíjas is jelen volt. 

A Hl'✓ATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottsit,c!ol< és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következó-
lcei: 

45. számból : A Központi Sta• 
tisztfü:ai ru,·atal clnOkéncJ; 1 /1970. 
(VII. 4.) KSH számu rendell::ezé
se az átlamj statisztikai adatgyuj
tési rendszer fcjlesztéséröl. 

LAK1SCSEilE 

Elcserélném 1 szoba összkomfor• 
tos, magasföldszintes lakásomat 2 
gzoba összkomfortos lalcásra. Cím: 
Szegedi Sándor. Bp. VIII., Asztalos 
Sfindor u. 1. (Kt'.'·rcpesi útról a be• 
jára.t. Erdeklődnl lehet este szemé
lyesen 17 óra utiin. (Teleionon 
napközben: 228-2:l·l .) 

Ilatvani 2 szoba összlcomfnrLos, 
frildsz]ntes M.\. V lakásomat elcse-
rélnfm h�sonlo budape�tire. :Er-

d„klödn] lehet: Számvitel! Főnök· 
"éq, Bp. v .. Guszev u. 1. II. em. 
216. 

MAGYAR VASUTAS 

a Va">l,tasok s�"t:szervezeténeh 
1ap:a 

S1crk+?szt1 :::i ,szeri.;,csztC b�zc�ts::tg 
F"6Sl(:'Tl"l'..;?•r . ...  ll'\: s János 

Fel�lös s:.•.erl•:t.:s;•t.:'i \ s Ferenc 
Szerk!'.!'il.lVSÉ:� 

Budapes, VI Benczúr utca 41 
Telefon. \'�rosl : 2:!9-872. 

til.emi : 10-77 
K1adJa és tt�r�eszti : 

a Nt?p:sun:a L.apldadó Vállalat 
Budapest vn., Rál�ócz1 út 54.. 

Teteron 22-1-8HJ 
Felelős klndt · Gábor Márten. 
a Népszava LaJJkladó Vállalat 

Igazgatója 
OJ csekk'S7�munk MNB 215-U 859 
1970. xn 31 -1� • régi csekk Is 

felhl:lsználható 1 
Szikra Lapnyomda 



Miskolci 
eredmények 

VILA� PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! Uj szociális létesítmények 

az áruszállításban 
Az ősz.i hónapokban jelentő-

11ea emelkedtek a miskolci 
c;asútigazgatóság áruszállítási 
teljesítményei. Októberben 
például 103 százalékra teljesí
tették az el.szá.l.lított árutonna
ten·et. Ez azt jelenti, hogy a 
tervezettnél 61 225, a bázishoz 
,;iszonyítva pedig 114 607 ton
nával több árut szállítottak. 
Ez az eredmény az.ért is 1igye
lemre méltó, mert az igazga
tóság szolgálati helyein az igé
nyeltnél. lényegesen kevesebb 
kocsit tu<lta!c kiállítani. 

Az áruszállítási feladatok 
teljesítéséhez hasonlóan ked
vezóen alakult a kocsikihasz-
11álás is. A tervezett 24,10 ton
fta hel·yett 25,15 tonnát, tehát 
kocsinként 1,05 tonnával töb
bet raktak be. Ezzel az ered
ménnyel októberben 104 szá
zalékra teljesítették a kocsiki
használási tervet. Ez nem ke� 
vesebb, mint 1500 kocsi meg
takarítását jelenti. 

Amennyire kedvezően ala
kultak az igazgatóság terüle
tén az áruszállítási teljesítmé
nyek, olyan mértékben rom
lott a menetrendszerűség. A 
személyszállító vonatok me
ne�end szerinti közlekedésé
nél a 95 százalékos tervvel 
iraemben csak 93,6, a tehervo
natoknál a tervezett 64 helyett 
mindössze 57,8 százalékos 
eredményt értek eL 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XIV. EVFOLYAM, 24. SZAM. Ara 40 fillér 1970. DECEMBER 15. 

Tudósítóink jelentik: 

Kongresszusi vál1lal�sok 
a megvalósillás útján 

A vasút dolgozói nagy fi- tükröződik a beküldött sorok
gyelemrnel kí.serték a párt X. ban. 
kongresszusának eseményeit 
- ezt bizonyítják az ország 
minden részéből szerkesztősé
günkbe érkezett levelek Is. A 
több és jobb eredményekre 
való törekvés, a határozat 
minden körülmények közötti 
megvalósításának szándéka 

MISKOLC: 

133-mal több üzem
képes kocsi 

Tudjuk, ho1111 a MAV-nak 
nagy szüksége van minden te
herkocsira, hogy eleget tehes-

sen szállítási feladatalrutk -
írja a miskolci járműjavító 
üzemből Pál István. - Ennek 
megfelelően csatlakoztunk még 
az első félévben a nagykani
zsai csomópont dolgozóinak 
fellúvásához. A X. kongresz
szus tiszteletére tett erőfeszí
téseink nyomán vállalásunkat 
sikerült túlteljesíteni, & eddig 
3 százalékkal több teherkocsit 
adtunk át a forgalomnak, mint 

---------------------------------------, amennyire eredetileg ígéretet 

A vasút nagy erőpróbáia 

az év végi ünnepi forgalomban 

tettünk. Ez a többlet pontosan 
133 darab kijavított, üzemké
pes járművet jelent. Ezzel. 
együtt jelenthetjük azt is, hogy 
a termelékenység terven felül 
vállalt másfél százalékos nö
velése helyett csaknem a 2 
százaléknál tartunk, és az át
futási időket a célkJtúzéshez 
képest 6,5 százalékkal csök
kentettük. 

Fényeslitke-állomás új, központi épülete, amel)' egyben szo
ciális létesítmény is. 

Kétsxázptven mentesítő vonat - Kevesebb vonóerővel, 

dinamikusabb s:zemélysxállítást DUNAKESZI: 

A rendkívll1 erl5s 15szi forga
lom mellett az idén minden 
eddiginél. nagyobb feladatot je
lent a karácsonyi és az újévi 
tinnepi személyforgalom lebo
n)'.olitása. Ha az év vége va�
ha flagfl erőpróbája 1'0lt a 
t>GSútnak és a vasutasokrutk, 
az idei kétszeresen az lesz. Hi
szen sok évi tapasztalat bizo
nyftja, hogy a nyári hónapok 
személyforgalma valósággal el
törpül az ünnepi forgalom 
mellett. Ilyenkor szinte útra
kel az egész ország. 

A vezérigazgatóságon szer
tett értesülések szerint - a 
várható utasigényeket figye
iembe véve - a közlekedésre 
!IZükségesnek ítélt személyszál
lító vonatok tervezése időben 
megtörtént. Eszerint az ün
nepi forgalom lebonyolításá
ban, a korábbi gyakori.attól 
eltérően - a karácsonyi for
galomban 150, az újévi for
galomban pedig 100 -

összesen tehát 250 mente
sító vonai közlekedik. Le&'· 
fóbb cél: a menetrendben 
közlekedó, úgynevezett 
ili�vonatok megerósítése. 

Erre az Intézkedésre a kor
szerű, nagy teljesítményű Die
sel- � villamosmozdonyok 
gazdaságosabb kihasználása 
miatt kerül sor. 

Részletes intézkedés készült 
il megváltozott szerelvény
forduló betartására. Ezzel kap
csolatban a nagyforgalmú pá
lyaudvarokon szükségessé vált 
a technológia átdolgozása. 
Meg lcell szervezni a forgalmi 
ü1111eleti, felvilágosító, utasirá
nyító és pénztári szolgálatot. 
Gondoskodni kell a forgalmi 
technológiában előírt szerel
vények műszaki , ellátásával 
kapcsolatos munkák összehan
golásáról A műszaki elókészí
. tés után azokat a szerelvénye
ket, amelyeket a tárolóvágá
nyokon nem lehetett előfűteni 
- a lehetőségeket figyelembe 
véve - tdóben be kell állítani 
e induló vágányokra. 
. Az ünnepi forgalomban -
természetesen máskor is! -
"különös gondot kell fordítani 
'arra, hogy fűtetlen, kivilágí
'tatlan, takarifatlan szerelvé
nyek ne közlekedjenek. Az 
.ilyen hibákat előrelátó szerve
:zéssel, gondos felkészüléssel ki 
. lehet küszöbölni. Különösen 
akkor, ha Időben gondoskod
:naac megfelelő tartalék.anyag
. ról, alka trészrőL 
, Az utasforgalom alakulását 
ligyelemmel kísérve a törzs-, 
a mentesft15- és a másodrész 
vonatok utasai részére minden 
uetben biztosítani keU a csat-

lakozást. Ha szükséges, t.ová.bb 
másodrész vagy ment.esítővo
natokat kell közlekedtetni. 

Az ünnepi forgalom meg
szervezése, zavartalan lebo
nyolítása mellett nem hanya
golható el az áruszállítá&, kil
lönösen a. tranzit- és export
forgalom, amelynek nagyfokú 
felfutásával kell számolni. A 
vasút egyébként 

novemberben 10 millió 12'1' 
ezer fonna árut szállitott. 

Ezzel az eredménnyel június 
óta folyamatosan teljesítette 
áruszállítási tervét, egyes hó
napokban még a felemelt ope
ratí v tervet is. 

Decemberben S mí!lió 580 
ezer tonna áru elszállítását ír
ja elő a terv. Ez a mennyiség 
600 tonnával nagyobb a múlt 
évinél. S ha figyelembe vesz
szük, hogy ebből több mint 4 
millió tonna a hónap második 
felére esik, nem kell tovább 
bizonygatni, 

mennyire sziikség less a 

szolgála.ti �ak J6 együtt
működésére, a vasutasok 

hel)'tállására. 
A rendező- és a gurft6pálya
udvarokon legfontosabb fel
adat az ütemes elegyfeld� 
zás, a tervszerű vonatképzés és 
vonattovább[tás. Nagy felelős
ség hárul a központi kocsiin
tézőségre Is. Elsősorban rajtuk 
múlik a záhonyi átrakókörzet 
üres kocsiellátásának fokozá
sa, emellett a szén-, a tüzifa-, 
az élelmiszer- és az export
szállítások kocsiszükségleté
nek biztosítása. 

A várható nagy forgalom 
balesetmentes lebonyolítása 
mellett fontos követelmény: a 
vonatok menetrendszerű köz
lekedtetése/ Ez a siker egyik 
záloga. Ha a vonatok ponto
san Indulnak és menetrend 
szerint érkeznek, az utasok 
elégedettek, s ezáltal nemcsa.t;: 
ók, hanem az áru Is gyorsab
ban eljut rendeltetési helyé
re. 

Az egyetértés jele 

A dunakeszi járműjavító ve
zetősége és dolgozói nevében 
ezt írja Révay Sándor, a szak
szervezeti bizottság titkára: 

A párt politikájával és a 
kongresszus határozatával való 
egyetértésünket fejeztük ki 
azzal, hogy a nemzeti jövede
lem egyszázalé,kos növeléséhez 
felajánlott 50 OOO munkaóra
val szemben üzemünk dolgozói 
és szocialista brigádjai - a 
tervezettnél is termelékenyeb
ben munkálkodva eddig 
összesen 83 OOO �unkaórát ta
karítottak meg. őnköltségünk 
évi egyszázalékos csökkentése 
hel11ett pedig 2,2 százalékos 
eredmén11t értünk el háromne-
1111ed év alatt. Az év hátralevő 
részében minden igyekezettel 
azon leszünk, hogy eredmé
nyeink tovább javuljanak és 
az eddiginél is biztosabb ala
pot teremthessünk a jövő évi 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Napirenden a bértömeggazdtílkodtis 
13 smzalékkal nod a IM?rszínvonal. 22 szíízalékk.al a terJRetékenyffg 

a szoJRba(hel)'i vasúiigazgatóság területén 

A bértömeg-gazdálkodás ed
digi tapasztalatairól és a mun
kaidő-csökkenés végrehajtásá
ról tanácskozott legutóbbi ülé
sén a szombathelyi területi bi
zottság. Az igazgatóság terv
gazdasági és munJcaügyi osz
tályának jelentése alapján vi
tatták meg e két fontos napi
rendet. Megállapították, ho(J'IJ 
a kezdeti idegenkedés után ma 
már ;ónak, rugalmasnak tart
ják az új bérezési formát a 
szolgálati hel11eken. A bértö
meg-gazdálkodás eredményes
ségére utal, hogy az 1969. I
III. negyedévi 17 592 Ft/fő bér
színvonallal szemben 1970. !
III. negyedév bérszínvonala 
19 900 Ft/főre emelkedett. Ele
get tettek annak a közgazda
sági követelménynek Is, hogy 
a termelékenységnek gyorsab
ban kell emelkedni, mint a 
bérszínvonalnak. 

A bértömeg-gazdálkodásban 
Ajka, Celldömölk, Keszthely, 
Körmend, Pápa, Sárvár, Sop
i·on Déli, Szombathely, Tapol
ca, Veszprém-Külső, Zala
egerszeg és Zal�zentiván ál
lomások, valamennyi vontatá
si főnökség, valamint a cell
dömölki és a szombathel11i 

szertárfőnökség önálló hatás
kört kaptak. Altalában bátran 
éltek a lehetőségekkel, ame
lyeket az új bérezési forma 
nyújt. Műszaki fejlesztéssel, 
átszervezéssel, összevonások
kal 81 állást szüntettek meg. 
A megtakarított bért tartós 
munkabérnövelésre, vaf{Y ju
talmazásokra használják fel. 

Az igazgatóság területén az 
általános érvényű rendelkezk
seknek megfelelően az építő
ipari jellegű. munkakörökben 
heti 44 órás munkaidőben dol• 
gaznak az állandó nappalos 
dolgozók. Ilyen munkarendben 
dolgoznak a pályafenntartási 
és távközlő szolgálatnál, vala
mint a vontatási szolgálat jár
műfenntartási és építési mun
kásállomány-csoportú dolgozói 
és ezek művezetői, összesen 
mintegy 4700-an. A forduló
azolgálatos, valamint az utaz6 
dolgozók munkaideje változat
lanul magas. A létszám csök
kenése és a szállítási teljesít
mények növekedése nyilván
valóan magával hozta a szol
gálati órák növekedését. Szer
vezési és műszaki intézkedé
sekkel próbálnak előrelépni a 
munkaidő-csökkentés ügyében. 

Megvitatták a társadalom
biztosítási és egészségügyi el
látás helyzetét is. Legutóbb 
1968-ban vizsgálták, s azóta so
kat javult a helyzet. A napi 89 
órában rendelő Szombathelyi 
MAV Rendelőintézet mellett 
az igazgatóság területén 6 fő
és 4 részfoglalkozású üzemor
vos, továbbá 20 fogszakorvos 
dolgozik. A kötelező, időszakos 
orvosi vizsgálatokat betartják, 
s ezekről nyilvántartást ve
zetnek. Az üzemorvosok nem
csak recepteket írnak, munká
juk közkppontjában a gondo
zás áll, s rendszeresen tarta
nak üzemszemléket is. A mun
ka komplex egészségüg11i ter
vek alapján fol11ik az iizemor
vos, a szolgálati vezetők és a 
szakszervezeti bizottságok be
vonásával. A betegségek meg
előzéséről, főként járványok 
idején, rendszeresen tartanak 
felvilágosító előadásokat . 

Javult az egészségügyi és 
szociális létesítményekkel való 
ellátottság. Celldömölkön öltö
ző-mosdó, Sárvárott öltöző
mosdó. Zalaegerszegen, Tapol
cán, Veszprémben orvosi ren
delő épült. 

Szeld Teriz 

(Laczkó Ddlkó felvételei) 

Komáromi vasutasok 

a Kiváló cím 

elnyeréséért 
A ga?..daságl és a mozgalmi 

vezetés összhangja már koráb
ban is megmutatkozott a ko
máromi vasútállomás eredmé
nyeiben. Az állomás négyszer 
érdemelte ki az élüzem címet, 
egy a!kalommal pedig vörös 
vándorzászlóval tüntették ki. 
A párt X. kongresszusa tiszte
letére Indított verseny fő célja 
a menetrend betartása és a 
szállítási terv túlteljesítése, de 
jó eredményeket értek el az 
állomás dolgozói a teherkocsik 
jobb kihasználásában is. 1969 
első háromnegyedévében 

a tehervonatok 1Ulagos 
terhelése 1216 tonna volt, 
ez é:v hasonló időszakában 

1337 tonna. 

Ennek jelentooége - az áru
szállítás gyorsítása, a vagonok 
jobb kihasználtsága mellett 
- abban is mutatkozik, hogy 
vonóerőt takarítanak meg és 
ezeket más vonalakon használ
hatják fel. A vagonok jobb ki
használását szolgálja a kocsik 
tartózkodási idejének csök
kentése Is: e tervüket 5,5 szá
zalékkal teljesítették túl. 

A szocialista brigádok -
négy kereskedelmi, három for
galmi, egy vonatkísérő 
együttesen és külön-külön Is 
tettek felajánlásokat. Az állo
más dolgozóinak közreműkö
désével 

több, mint 1000 méter 
árokkiásást vállaltak, vll• 
lamos kábel fektetésére . 

November l-én a brlgMok IS 
gyújtökocsit - közel 1300 má
zsa árut - raktak ki; 15-én a 
Jólcai szocialista brigád vál
lalta az összetorlódott, áruval 
megrakott vagonok kirakását. 

A vontatási főnökség dolgo
zói is teljesítették a pártkong
resszus tiszteletére tett válla
lásokat. Felajánlásaik között 
szerepelt a mozdonyok gyor
sabb javítása. A kocsijavító 
műhely vállalta, hogy a rész
legviz.;gák számát 2 százalé..1;:
kal növeli. Ezzel szemben 9,2 
százalékos eredményt értek el. 
Az anyag- és valutataklarékos
ságra való felhívás is VÍSSZ• 
hangra talált a főnökségnél. 

Egy hattagú újítóbrlgád 
hidraulikus emelót szerkesz• 
tett, ezzel mintegy 1,8 mii• 
lió forintnak megfeleló de• 

vizát takarított meg. 
A vontatásiak nyolc szocia

lista brigádja oldóber 25-én a 
pártkongresszus tiszteletére 
komunista vasárnapot tartott, 
amel11en 50 dolgozó több mint 
200 óra társadalmi munkát 
végzett. A Radnóti Mikló, ne
vét viselő, mozdonyvezetőkből 
álló szocialista brigád külön 
vállalásként elvégezte egy 
mozdony teljes időszakos vi7.S
gálatát. 

A kongresszusi verseny be
fejeztével nem csöken aktivi
tásuk. A komáromi vasúti cso
mópont dolgozói együttesen 
munkálkodnak a kiváló cím 
elnyeréséért. 

Kubik Emil 

Tíz ember boldogsága 
Nincs nemesebb cseleke

det a világon, mint az emberi 
szeretet, segíteni az elesette
ken, a hozzátartozó nélkül 
maradt magányos öregeken. 
Ilyen feladatra vállalkozott a 
közelmúltban a józsefvárosi 
pályafenntartási főnökség 
Egyetértés szocialista brigád
ja is. Elhatározták, hogy Bu
dapesten, a Hungária körúti 
szociális otthon lakói közül 
pártfogásba vesznek tíz olyan 
idős embert, asszonyt, akiket 
soha sem látogat meg senki. 

A brigádtagok figyelmessé
gére vall, hogy nemcsak =· 

1111obb ünnepek alkalmával, 
hanem névnapjukon i3 felke
resik patronáltjaikat és ,ze
rény ajándékkal kedvesked
nek nekik. Az Egyetértés bri
gád ezzel a nemes cselekede
tével határtalan örömet, vagy 
ahogy az idős emberek mond
ták, nagy boldogságot szerzett 
nekik. 

Rapi lózsef 



MAGYAR VASUTAS 

Újból bizalmat kapott az utazók 
mfí/,e/ybizottsági titkára 

Közel hatszáz mozdonyveze
tőt, fútöt és kezelőt tömörít 
soraiba Budapest-Ferencvá
rosban az ország legnagyobb 
vontatási fónökségének utazó 
múhelybizottsága . •  4. 77 bizal
mi közül .csupán hét újat vá
lasztottak, A többiek elözö 
munkájuk elismeréseként to
vábbra is tisztségükben ma
radtak. A műhelybizottság vá
lasztására is elsők között, no
vember utolsó napjaiban ke
rült sor. A tagság küldöttei el
lensz.Qvazat nélkül újraválasz
tották a már nyolc esztendeje 
a mühelybizottság élén áUó 
Czipra Károlyt. Vele beszél-
gettün'k a műhelybizottsti" 
munkájáról, eredményeiről 
gondjairól. 

' 

Javult az együttműködés 

- A két választás kö.ött so
kat javult a mahelybiwttság 
111,unkája - kezdte a beszél-

· csak 96-ra teljesítettük - foly
tatta Czipra Károly. - A szál
lítás gazdaságosság;a sem ala
kult kedvezően. Látszatra 
csök.k,ent az utazó szolgálatot 
teljesítők havi munkaideje, 
mert az 1969. évi 257 óra he
lyett ma 251 óra az átlag. Va
lójában azonban a vonalon 
s;:o!gálatot teljesítő mozdony
személyzet havi munkaideje 
átlagban 290 óra, de nem rit
ka a kollektív szerződés által 
engedélyezett 300 órás munka
Idő sem. S mert a tartalé!<ok 
személyzetének munkaideje 
csak 220-240 óra, ez takarja 
a vonali magas átlagc..J<at is. A 
valóságos romlást bizonyítja 
az is, hogy az egy szolgálati 
órára esö múlt évi 4,72 moz
donykilométer ez évben 4,46 
kilométerre csökkent. 

ban. Jobban igényelték a ve
zetésbe való bevonásukat. Idő
ben és egészséges türelmetlen
séggel jelezték a gazdaságta
lanságok.at, a felesleges fel
használásokat stb. Korábban 
sokan feleslegesnek tartották a 
munk:niszonnyal összefüggő 
bér- és munkaéigyi szabályok 
ismertetését. Most két év alatt 
beigazolódott, hogy csak a 
széles nyilvánossággal számon
tartott jogokat lehet érvénye
siteni mindkét oldalon. 

" A mi titkárunk 
népszerű ember" 

Tóth Imre 

Sopronban a MAV Pálya
fenntartási Főnökség dolgo
zói örömmel gratuláltak Tóth 
Imre szb-titkárnak abból az 
alkalomból, hogy november 
7-re megkapta a Szakszerve

zeti munkáért jelvény arany 
fokozatát. 

tMft. DECEMBER U. 

Megbecsült 

emberek 
Két vélemény a bizalmimunkáról 

A választott szakszervezeti 
szervek, funkcionáriusok mun
ic.ájáról a bizonyítványt első
sorban a tagság állítja ki. A 
beszámolás időszakában, a vá
lasztások előkészítő és lebo
nyolító munkájában a szerve
zett dolgozók „minősítik" az 
ügyüket képviselő, érdekeiket 
védő testületeket, tisztségvise
lőket. Nem közömbös eggetlen
egy szakszervezeti funkctoná
riusnak, hogy az elmúlt idő
szak munkáját hogyan értéke
lik · azok az emberek, akik 
megblztak bennük. 

Ezekről a gondolatokról be
szélgettünk Békéscsaba állo
más szakszervezeti bizottságá -
nak irodájában Dévényi János 
és Valkovszlci András bizalm.i
vaL Az egyik ötvenen túl, a 
másik jóval innen. Ha korban 
nem is, de abban megegyez
nek, hogy mindkettőt egyhan
gúlag választották újra. Nehe
zen indul a beszélgetés. Az 
idósebb, Dévényi János töri 
meg a csendet. 

ja. Vissza-visszatér erre Dévé
nyi János is : 

- Igaz, - a munkánk fl.e1!I 
könnyű. I-Iol vagyunk már at• 
tól az időtől, amikor „c:sak.n a 
tagdíjbeszedés képezte mun
kán/e nagy részét. Mégis szíve
sen csinálom, mert érzem az 
emberek megbecsülését, bizal
mát, szeretetét. Ezért pedig éx

demes még a sokszor népsze.. 
rútlen feladatokat is vállalni; 

Mindenki segített 

Valkovszki András a vonta
tási főnökség mozdonyműhe
lyének bizalmija. Több mi.ni 
10 éve tölti be e nehéz munka� 
helyen a bizalmi funkciót. 

- A magas munkaidő miatt 
a pihenőnapok kiadása sem 
alakult kedvezően. Miliielybi
zottságunlmak az a vélemé
nye, hogy az elmúlt két vá
lasztás között a gazdasági ve
zetők nem fordítottak kellő fi
gyelmet a do!oozók törvényes 
jogainak biztosítására. Ezt bi
zonyítja az is, hogy a múlt év 
utolsó három hónapjában a 
ki nem adott pihenőnapok 
megváltására, sok vita és 
huzavona után, csak ez év 
áprilisában, a múlt év ja
nuár és szeptember között ,ki 
nem adott pihenőnapok pénz
beni megváLtására pedig most, 
októberben került sor. 

Joggfil bírálták, hogy elosz
tási hibák miatt a jutalmak 
nem ösztönöznek jobb teljesít
ményelu-e. Az is jogos észre
vétel ma is, ho2y a céLkitúzé
sek ,részletes kiírása nem biz
tosít a helyi vezetésnek elég 
önállóságot. Tarthatatlan az is, 
hogy egy-egy gazdasági vezető 
a felszólaló dolgozókat több
ször is félbeszakítja, közbe
szólásaiva,l. A műhelybizottság 
azonosította magát a jogos ész
revételekkel és következetesen 
bírálja azokat a gazdasági ve
zető/;et, akik egy személyi fe
lelősségükre hivatkozva kor
látozni szándékoznak a tiszt
ségviselőket, a műhely-, vagy 
szakszervezeti bizottságot. 

A mi titkárunk népszerű 

ember. Tekintélyét nem ígér- .,tlrxem, hogy van szavam" 

- Gyermekkorom óta spor,. 
tolok - mondja -, így vérem
ben van az „egy mindenkiért 
és mindenki egyért" jelszó. Az , 
elmúlt két év bővelkedett 
eredményekben, nehézségek
ben. Én azt az együttérzést 
szeretném kiemelni, amelyet 
tevékenységem során észlel
tem. Az egyik lakatosunlr, 
Aradszki György háza a bel
víztö.l összedö.lt. Növelte a l>ajt, 
hogy azt megelőzően, 1944-
ben az előző házát bombatalá• 
lat érte. Magam is meglepód• 
tem, hogy milyen könnyű volt 
nekem, bizalminak. Az egész 
műhely egy emberként moz
dult meg társunk segítésére, és 
kiszélesedett ClZ akció az egész 
főnökségre. Több mtnt 4500 
órát dolgoztunk társadalmi 
munkában. !gy a súlyos tragé
diát az egész család könnyeJr: 
een viselte el 

Czipra Károly 

getést. - Növekedett a tag
$ág politikai érettsége, szak
mai tudása és társadalmi akti• 
vitása. Közel 2 százalékkal ja
vult a szervezettség és a ko
T'ábbinál jobb a tagdíjmorál. 
Az elözö választás ideje gya
kori volt a törvénysértés a 
kollektív szerződés megszegé
se. Hatalmi túltengések csorbí
tották a műhelybizottság és a 
dolgozók törvényes jogait. Ak
kor a műhelybizottság is úgy 
foglalt állást, hogy a. vontatási 
főnökségnél uralkodó bizal
matlan légkörben nem !.e
het eredményes munkát végez
ni. A gazdasági vezetésben és 
a szakszervezeti bizottságban 
egyaránt személycserék tör
téntek. 

A pártszervezet és a szak
szervezeti bizottiság segítségé
vel azóta javult az együttmű
ködés a gazdasági vezetőkkel. 
Aktívabb lett a tagság és a 

műhelybízottság tevékenysége. 
A két év alatt javult az utazó 
dolgozók életszínvonala. A leg-

A törvény, a kollektív szer
zödés világos ren\'.lelkezése 
mellett néhány gazdasági ve
zető és dolgozó magatartása 
érthetetlen számunkra. A 1,•0-
nalakon jelenleg urallcodó ál
lapotok következménye példá
ul a sok ezer teljesítmény nél
küli óra. A műhelybizottság 
nem tartja helyesnek a vonali 
utazók, a tartalék- és állított 
mozdonyszemélyzet között a 
vo11.aliak rovására kialakult 
bérfeszültséget. E kedvezőtlen 
körülmény hatására a fiatal 
mozdonyvezetők nem szívesen 
vállalnak vonali szolgálatot. 

Egészséges türelmeUenség 

- Hogyan értékelte a tag
gyűlés a műhelybizottság ed
digi erőfeszítéseit? 

- Minden korábbinál érzé
kenyebben jelezték a gazdasá
gi munka, a szociális helyzet, 
a törvényes jogok terén az 
egészséges társadalmi moráltól 
eltérő kedvezőtlen tüneteket. 
Következetesen igényelték a 
vezetőség rendszeres beszámo
lóját. Jelentősen nőtt azok szá
ma, akik nemcsak bíráltak, de 
részt vettek a tagság közös 
ügyeinek intézésében, a közös 
elhatározások valóra váltásá-

- Miben összegezhetók a 
következő időszak feladatai? 

- A tagság nyomaték/cal 
hívta fel a figyelmünket a bi
zalmi munka további javításá
ra, az üzemi demokrácia széle
sítésére. Nem kevesebb gondot 
jelent a szakszervezeti munka 
nyilvánosságának biztosítása. 
A sokrétű munka, a maga
sabb színvonalú vezeté<;, az ed
diginél Is több társadalmi ak
tívát kíván. Ebben kell még 
előbbre lépni és abban, hogy 
időnként :Celetteseink is alctí
vabban reagáljanak jelzése
inkre, információinkra, me
lyeken ,a dolgozók mlndenna
pos gondjait tárjuk fel. Mi a 

bizalomnak jobb munkával 
igyekszünk megfelelni, - fe
jezte be Czipra Károly. 

Kovács Já,nos 

getésekkel, hanem idöt és fá
radságot nem kímélő, áldo
zatkész munkájával érde
melte ki Régen együtt dolgo
zik velünk. Huszonhét évvel 
ezelőtt pályamunkásként ke
rült a vasúthoz, s 1945-ben 
azonnal bekapcsolódott a 
szakszervezeti mozgalomba. 
Csaknem ugyanannyi ideje a 
pártnak Is tagja. Többféle po
litikai Iskolát végzett és négy
szer részesült kiváló dolgozó 
kitüntetésben. A Szakszerve
zeti munkáért jelvény ezüst 
fokozatát már kétszer meg
kapta, de ő legalább ennyire 
becsüli, hogy Mnökségünk Ba
ross szocialista brigádjának 
- amelynek 1960 óta tagja -, 
aranyjelvényese lett. 

Perlaki Gyula 

Negyvennégy bizalmit választottak 

A békéscsabai pályafenntar
tási főnökség pályamesteri 
szakaszainál és központjában 
november 27-én befejeződtek 
a bizalmlválasztások. A főnök
ség szervezett dolgozói össze
sen 4!1 szakszervezeti bizalmit 
választottak. A legtöbb cso
port a régi bizahnira szava
zott. Ez is bizonyítja, hogy a 
pályamesteri szakaszokon az 
aktivisták megfeleltek munka-

társaik bizalmának. A bizal
miak alig 20 százaléka cseré
lődött, egyrészt nyugdíjazás, 
másrészt áthelyezés vagy más 
beosztás miatt. Az eltávozók 
helyébe többségében fiatalok 
kerültek. 

A csoportértekezleteken fel
szólalók közül többen is helyes 
intézkedésnek tartják, hogy 
ezúttal b\zalmihelyettest is 
választottak. 

Boldbsár Gyula 

utóbbi bérintézkedés hatására ,---------------------------------------
a mozdonyvezetők 103, a se-

1971. január l-től 
gédkezelők 97, a fűtök pedig 
101 forint munkaköri bérrá
épltésben részesültek. Az új 
teljesítmény-, illetve változó 
illetményrendszer eredménye
ként további havi 350 forinttal 
nőtt az utazók átl/.Lgjövedel-

csecsemőkelengye he{vett készpé11zsegély 
me. 

A ferencvárosi vontatási fő
nökség utazó dolgozóinak túl
nyomó többsége ma lelkes, fe
gyelmezett, szolgálatkész em
ber. Erről tanúskodik a szocia
I:�.a brigádmozgalom fejlődé
se, a vállalások minőségi és 
mennyiségi teljesítése. A jó 
munka jutalma sem maradt el. 
1969-ben 1 millió 200 ezer fo
rintot meghaladó jutalomban 
részesült a dolgozók 74 száza
léka. A pártszervezet és a 
műhelybizottság jó együttmű
ködése, közös politikai munká
ja eredményeként javult az 
utazök egysége, szilárdult a 
munkához való viszonyuk. A 
bi:zalmiakkal való differenciál
tabb foglalkozás is érezteti ha
tását. Egyre többet tesznek a 
rétegmunk:a javítása érdet.1-é
ben. Eredményeik mellett 
azonban sok a gond, a bosszű
ság. 

A látszat csal 

A SZOT az 1007/1970. (IV. 
12.) számú kormányhatározat 
4. pontjában kapott felhatal
mazás alapján a 7/1970. (X. 
15.) SZOT számú szabályzatá
val az ingyenes csecsemőke
lengye természetbeni jutta,tása 
helyett a csecsemókelengye se
gély készpénzben történő kifi
zetését rendelték el. A SZOT
szabályzat rendelkezése szerint 
1971. január 1. után gyerme
kenJcént 400 forin.t összegű cse
csemőlcelengye-segély jár an
nak a szülő nöoek, aki a be
tegségi biztosítás keretében or
vosi gyógykezelésre jogosult és 
terhességének ideje alatt há
romszor (koraszülés esetén leg
alább egyszer) terhességi or
vosi vizsgálaton részt vett és 
ezt a terhesgondozási köny
vecskével igazolja. 

A csecsemóke!engye-segélyt 
a szülés után folyósíthatják. 
Ha az anya jogosult anyasági 
segélyre, úgy a csecsemőkelen
gye-segélyt az anyasági segély-
lyel együtt kell kifizetni. 

- Műhelybfzottságunkat 

nyugt!l-lanitja, hogy a személy- A SZOT-szabályzat olyan 
zet erósebb leterhelése ellené- szülő nö részére is lehetővé 
re a százelegytonna kilométer teszi a csecsemőkelengye-se
tervünket a múlt évi 98,4 szá- gély folyósítását, akiknek nem 

2alékka.l szemben ez évben jár a betegségi biztosítás kere-: 

tében orvosi gyógykezelés sem, 
de különös méltánylást érdem• 
lő körülményük (szociálú 
helyzet, sok gyermek stb.) in

dokolttá teszi csecsemőkelen
gye-segélyben való részesítésü
ket. Ilyen esetekben a csecse
mőkelengye-segély kiutalását 
- kérelemre - a lakóhely sze
rint illetékes városi (kerületi, 
községi), tanács végrehajtó bi
zottsága javasolja és a társa
dalombiztosítási bizottság en
gedélyezi. Természetesen ebben 
az esetben .is igazolni kell a há
romszori (koraszülés esetén az 
egyszeri) orvosi vizsgálaton 
való megjelenést és az élve
szülés tényét. 

Mint ismeretes, jelenleg in
gyenes csecsemőkelengye-utal
váoyt kaptak azok a szülő nők, 
akik akár saját maguk jogo
sultak a betegségi biztosítás 
szolgáltatásaira, akár férjük 
jogán - mint családtagok -
vehetik igénybe az orvosi 
gyógykezelést. Az ingyenes 
utalvány juttatását, amely 400 
forint értékű csecsemókelengye 
vásárlására jogosít, 1953-ban 
rendelte el a belkereskedelmi 
miniszter, és az utalványt az 
igénylő lakóhely szerinti ille
tékes tanács végrehajtó bizott-

ságának szakigazgatási szerve 
adja ki az anyának. 

Az elmúlt 17 év gyakorlata 
azt mutatja, hogy erre a tár
sadalmi juttatásra továbbra is 
szükség van. A természetben 
nyújtott támogatás hel1iett 
azonban kedoezőbb a pénzbe
li segély folyósítása, mert ez 
lehetővé teszi, hogy a szülő nő 
csecsemője részére szélesebb 
körben választhasson és azt 
vásároljon, amit szükségesnek 
tart. Az utalvány megszünteté
se azt is lehetővé teszi, hogy 
a csecsemökelengye-segélyt -
társadalombiztosítási szolgál
tatásként - az anyasági se
géllyel együtt egy helyen ve
hesse fel. tgy lehetővé válik, 
hogy megkíméljük az anyákat 
attól, hogy a kétféle segély fel
vétele miatt külön-külön kell
jen járkálniok. 

A c.secsemőkelengye-segély
re vonatkozó rendelkezés 1971. 
január 1-én lép hatályba, és a 
szülés időpontjától függetlenül 
azokra a szülő nőkre kell al
kalmazni, akik ettöl a naptól 
igényelnek csecsemökelengye
segélyt és nem kaptak csecse
mökelengye-utalványt. 

dr. K. F. 

- Jó néhány éve vagyok bi
zalmi az állomáson, de min
den két évben lázas izgalom
mal készülök a beszámolásra. 
Tudom, hogy az alapszabály
ban rögzített jogoknak és kö
telességeknek maradéktalanul 
megfelelni szinte lehetetlen. 
Azt is tudom, hogy a műhely
bizottság és az szb vezetősége, 
mint társadalmi munkással 
nem lép fel maximál.is igény
nyel, mégis úgy gondolom, 
hogy többet kellene tennem. A 
mindennapos gondokban, ba
jokban már azonosultunk a ta
gokkal, de valahogy a világ
nézeti, politikai kérdéseket 
még nem tárgyaljuk meg 
oly.a-n alapossággal, ahogyan 
ezt a bizalmicsoporttól joggal 
el várhatnák. 

Jóle.Ső érzés számomra, hogy 
amikor csoportom egyéni sé
relmeit, panaszait tolmácso
lom, megértéssel fogadja a 
szakszervezeti bizottság. Ilyen
koT' érzem, hegy van szavam. 
Kikérik véleményemet, és ami 
még ennél is több: messzeme
nően figyelembe veszik. 

A beszélget.és során többször 
ismétlődik, hogy nehéz, fele
lósségteljes a bi:zialmi munká-

- Az utóbbi években sokat 
fejlődött a bizalmiak munkája 
- folytatta. - Ehhez nagyban 
hozzájárult az, hogy sokkal 
jobban számíta.nak ránk, mint 
régebben. A tagok üt711es-bajos 
dolgaikkal, par.aszu.kkal nem 
a múhelybizottsághoz, vaw az 
szb-hez, hanem a bizalmihoz 
fordulnak. Ez Is erőt ad ahhoz, 
hogy minél többet fáradozzum: 
a dolgozók érdekében. 

A vasúti munka e két font.oc 
területén helyesen értelmezik 
a bizalmiak feladatát, hatás
körét. A bizonyítványt tehát a 
tagságon kívül a felsőbb szer
vek is megelégedéssel állithat,. 
ják ki. 

8z. Tóth András 

Nyílt, őszinte légkörben 
A szegedi igazgatóság teril

letén november második felé
ben kezdődtek meg a műhely
bizottsági választások. Az ed
digi tapasztalatok az alapszer
vezetek vezetőségének és tag
ságának gondos felkészülését 
bizonyítják. A beszámolók ál
talában mindenütt színvona
lasak, elemzöek voltak, s a 
hozzászólások is azokkal össz
hangban foglaltak állást a 
dolgozókat érintő legfonto
sabb kérdésekben. 

Vonatkozik ez a megál:apí
tás a S:zged-Rókus állomá
son megtartott műhelybizott-
6ági választásra is, ahol a táv
közlő és biztosítóberendezési 
főnökség dolgozói választ.Jt• 
tak új vezetőséget. 

Kovács Sándor, a mtlhely
bizottság titkára számolt be 
a kétéves munkáról. A tagság 
egyetértett a beszámolónak 
azzal a részével is, hogy a 

hetóség, hogy a kisebb kö
zösségben Is érvényesüljön az 
önállóság és jó összhang le
gyen a szakszervezet és a gaz
dasági vezetés között. A párt
alapszervezet kommunistái• 
nak segítségéről továbbra. ;, 
biztosította a műhelybizott
ságot. 

A jelenlevő 21 szakszerve
zeti tag végül is újból titkár
rá választotta Kovács Sándort. 
Ezenkívül Forgács Mihály éli 
Epres Rózsa került a műhely
bizottságba és sor került 
azoknak a kuldötteknek a 
megválasztására is, akik a 
szaksrervezeti bizottság ú� 
jáválasztásakor képviselik: 
majd a múhelyblzottságot. 

Sziládl Sándor 
Szeged 

dolgozók által felvetett prob- r-----------

lémákat a műhelybizottság 
vezetősége mindig erejéhez 
mérten, lelkiismeretesen In
tézte. A hozzászólásokból 
azonban kicsendült, hogy a. 
munkahelyi gazdasági veze
tői, nem mindíg álltak megfe
lelően a műhelybizottság mel
lé, s ez éppen olyankor for
dult elö, a.milcor közös erőfe
szítéssel még jobb eredmé
nyeket lehetett volna elérni a 
helyi feladatok megoldásá
ban. 

Szalma László, a pártalap
szervezet titkára szintén fel
szólalt. Biztatva, bátorítva 
minden jelenlevőt, rámuta
tott, hogy a dolgozók nynt, 
őszinte légkörben fejthetik 
ki véleményüket, adott a l� 

Lökösházi 

hizalmÍak 

Lökösháza és Curtici határ
állomáson november végén 
került sor a bizalmiválasztás
ra. A régiek közül Baráth Fe
renc, Kotrocó András, Kotro
có Béla, Lengyel Ferenc, Ba
logh Béla és Felfökl.i OszkáT' 
újra bizalmat kapot.t. Rajtuk 
kívül Deálc Katalin és Borbás 
Mária személyében új bizal• 
miakat is választottak. 

A bizalmi választásokon 
örömmel tapasztaltuk, hogy a 
tagok ma már igénylik a bi
zalmiak segítségét ügyes-ba• 
jos dolgaik megoldásában. 

Pacz Jór.sd 
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A rasutasok jövedelme, szociális ellátottsága 

11 negyedik ötéves tervben 
Megliatalítását várja 

a józsefvárosi pályaudvar 
A nagyarányú műszaki fej

lesztés hatásaként forradalmi 
változás történik a vasútüzem 
életében. A villamosítás és 
dieselesftés, valamint az auto
matizálás, rakodásgépesítés 
kibernetizálás stb. eredm,;nye� 
ként gyorsabbá biztonságosabbá, kulturáltabbá válik a vas
úti közlekedés. A nagyarányú múszakj fejlesztés ellénére 
azonban a. va.sút lelke, sz.irve
zójr., irányítója továbbra is a 
dolgozó ember marad. 

Az ötéves terv számol azzal, 
hogy a vasutas dolgozók bér
iszínvonala évenként 3,6-4 
százalékkal, va.gyís öt év ala.tt 
18-20 százalékkal nó. Alapja 
ennek a kormányzat által jó
váhagyott preferencia, a bér-

III. 

tömeg-gazdálkodás adta lehe
t.öreg, de elsösorban a munka 
termelékenységének növelése. 
A kormányza.t által jóváha
gyott preferencia elismerése 
a11.nak, hogy a. vasút dolgozói
nak felelössége a személy- és 
vagyonbtztonság szolgálatában 
az át½7-got jóval meghaladja, valammt az, hogy a vasutas dolgozókkal szemben támasztott minőségi követelmények egyrészt a felelősség, másrészt a növekvő színvonal miatt igen magasak. A támogatás azért is indokolt, mert a nyereség tömegének fokozásában érdekelt vasútr.ak - közérdekből el kell vállalnia ol7an fuvarozást is, amely vallalati sze.rnpontból nem gaz
daságos. 

A bérszínvonal növelésének eszközei 

A vasutas dolgozók bérszín
vónala növelésének hatékony 
eszkö:ze a bértömeg-gazdálko
dás. Ez azt jelenti, hogy a. ter• 
melés volumene és a. termelé• 
keny1ég álta.Z meghatározott 
éves bértömegnél több nem 
ha.sználható fel, de abból visz
sza.tartant sem kell. A megta
karított lé!Ezámra eső bértö
meg ugyanis - a meghatáro
zott szabályok s:zerint - to
vábbi bérfejlesztésre fordítha
tó. Jogosan vetődik fel a kérdés: létszámot a.karunk megta
karítani, amikor jelenleg is 
létszámhiánnyal küzdünk? 

Tény, hogy egyes munkakö
rökben - kocsirendező, váltóke:zelő, sarus, vonatkísérő, páJyamun.1-.á.s, szakmunkás - a 
wsút ü:zemvitelét akadályozó ipari és építőipari terve.inknéÍ lemaradást okozó lét.számhiáJ!Ylmk van, de az Is Igaz, hogy 
több, a termeléssel közvetlenül 
össze nem függő munkakörben 
fölösleges létszámunk van. A 
bértomeg-gazdálkodá& olyan 
eszköz a t,eJ!etók kezében, 
amely lehetóvé teszi, ho(JY a 
tervfeladatok ellátásához szük
séges munkaerót létszámhián11 
esetében elsósorba.n a. szolgá
lati ága.k<m belűr· történó át
csoportosítással biztosítsák, de 
ugya,na.kkor lehetőséget nyújt a munkatermelékenység nö
'Velésére, az önköltség csökken
tésére, mert a. .,túlzott bi..otosítás'' munkaerőben sem en
gedhető meg. 

hetőséget, amelyben nincs he
lye fegyelmezetlenségnek, fe
lületességnek, melyek legtöbb 

esetben a baleset elsődleges 
okai. A becsületes, munkáju
kat szerető vasutias dolgozói: 
jó hírnevének megőrzése érde
kében mindent el kell követ
nünk a munkafegyelem meg
szilárdításáért. A munkafegyelem megszilárdulása összefüggésben a munka j�bb megs:zervezésével, a vezetés szín. vonalának emelésével a műS2laki fejlesztéssel, az 'élő- és holtmunkával való gazdálkodással, teheti csak lehetővé a munka tennelékenységének -a terv törvényben meghatározott - növelését. Ez nélkülöz
hetetlen ala.pja. a dolgozók -Í{/1J a. tMsutasok - életszínvo
nal-emelésének is. Az öt évre tervezett 18-20 százalékos bérszínvonalnövelés több, a vasutas dolgozókat érintő probléma megoldására ad.hat lehetőséget. Ilyenek például a rangfokozati bérek növelése a már elavult munkaköri bérhatárok rendezése, a törzsgárda anyagi megbecsülése, vasár- és ünnepnap! pótlék bevezetése stb. 

A vasutas dolgozók jövedelemszint-emelésének más eszköze! is vannak. fgy például a. 
vállalati gazdálkodás haté
konyságát •egítő nyereség, 
mely forrása. a további bérfej
le�ztésnek, jutalomnak, pré
miumnak, és nem utolsósor
ban az év végi 1t11ereségrésze
sedésnek. Ez utóbbi - a terv 

tőipari üzemek közül a Land
ler Jenö, a debreceni és a 
szombathe�Ji járműjavító, a 
Gyöngyösi Kitérőgyártó üzem, 
a MAV Gépjavító Üzem, vala
mint a budapesti, celldömölki 
és dombóvári építési főnöksé
geknél kerül sor a szociális és 
munkavédelmi hiányosságok 
pótlására. 

Enyhűlnek a lakásgondok 

Egy rövid cikk keretében 
nincs lehetőség arra, hogy a 
terv valamennyi szociális és 
munkavédelmi beruházását is
mertessük. A felsoroltak csak 
ízelítőt adnak arról a prog
ramról, mely a vasutas dolgo
zók szociális ellátásának javí
tását céloza. Hangsúlyozzuk, 
hogy ll 350 millió forintos ke
ret a meglevő hiányosságok 
pótlását szolgálja, mert az új 
beruházások - mint például 
Záhony. Szolnok, Debrecen, 
Veszprém-Külső állomások re
konstrukciós munkái, a szol
noki dieseljavító bázis stb. -
már úgy épülnek, hogy a dol
gozók szociális igényeit is ki
elégítsék. 

A negyedik ötéves terv szá
mol a vasutas dolgozók lakás
gondjainak enyhítésével. Szá
mos helyen új lakásoka.t jut
tattunk dolgozóinknak. Ezek 
forrása részben a vasúti lakó
épületek amortizációjából kép
ződő fejlesztési alap, másrészt 
a nyereségből képződő fejlesz
tési alapnak a forgóalap fel
töltésére igénybe nem vett ré
sze. 

Jelentős összeget - 237 mil
lió forintot - fordítunk egész
ségügyi beruházásokra. Ezek 
között a következő jelentősebb 
intézmények s:zerepelnek: új 
f'endelőintézet építése Buda
pesten, Pécsett é& Szegeden, a 
111AV-kórház bóvíté1e Buda
pesten, rn,ógyház bővítése, tZ
letve építése Balatonfüreden, 
Ha.rkányfilrdőn és Hémzen, 
szociális otthon létesítése Pé
celen. Meggyőződésünk, hogy 
a felsorolt egészségügyi beru
házások jelentős mértékben 
elősegítik a betegségek meg
előzését, illetőleg beteg vas
utas dolg<YL6k egészségének 
helyreállítását. 

Dr. Holló Lajos 
az 1. szakos2:tál.y vezetője 

Az egykori Losonci lndóház
ra ma már kevesen emlékez
nek, mert az első világháború 
után, amikor megszűnt addigi 
rendeltetése, a Budapest-Lo
sonc-Kassa közötti vonal for
galmának lebonyolítása, a Bu
dapest-Józsefváros pályaudvar 
nevet kapta. A centenáriumon 
csendben, ünneplés nélkül gör
dül tel, tova a munkás hétköz
napok, mert sem pénz, de 
még idő sem igen jutott az ün
nepségre. A józsefvárosi vas
utasok ugyanis éppen akkori
ban készülődtek az utóbbi év
tizedekben kizárólag teherpá
lyaudvarként használt állomás 
történetének újabb fordulat.á
ra, a. személyforgalom újbóli 
megindítására.. Részlegesen 
1967-ben, az utóbbi három év
ben pedig, mint köztudomású 
- teljes egészében ide helyez
ték át a kuns:zentmiklósi és a 
nagykátai vonal személyfor
galmát, hogy tehermentesítsék 
a Keleti pályaudvart. 

Hogyan fér meg egymással 
az öreg Józsefvárosban a sze
mély- és teherforgalom? Oko
zott-e fennakadást az átállás? 
Együtt halad-e az állomás fej
lődésével a dolgozók szociális 
ellátása? Miként készülődnek 
a fejlődés korszakos jelentősé
gű sziakaszára, amelyben -
mint Ismeretes - az a feladat 
vár a pályaudvarra, hogy az 
áruszállítás korszerű módjá
nak, a konténeres szállításnak 
budapesti bázisa legyen? Ezek
re a kérdésekre kerestünk vá
laszt a józsefvárosi pályaud
varon. 

A forgalom zavartalan 

Először a szakszervezeti bi
zottság irodájának kilincsét 
nyomtuk le, de a helyiséget 
üresen találtuk, mert éppen 
parkettázták. Hasoníló munka 
hallatszott több más szobából 
is. A hamarosan előkerült 
Nagy Mihály szb-titkár aztán 
a főnöki Irodában, Samu Jenő 
állomásfőnökkel együtt vála
szolt kérdéseinkre. 

Elsősorban azt tisztáztuk, 
hogy a pályaudvaron már ko
rábban megkezdett, még most 
is folyamatban levő építőmun
!ka még korántsem tartozik a 
megifjodásra készülődő állo
más esedékes nagy rekonst
rukciójához. Egyelőre 3 millió 

forintot kapta.k a legszüksé
gesebb, elodázhatatlan felújí
tásokra, a korhadt padlójú, 
egészségtelen helyiségek par
kettázására, festésére, tetőja.
vitásra, de főként a.z agg sze
mélypályaudvari felvételi épü
let rendbehozatalára. Ez is 
hozzájárult, hogy miután meg
teremtették a műszaki feltéte
leket, kiképezték a szükséges 
belső személyzetet, a személy
forgalom zökkenő nélkül meg
indult és ma is zavartalanul 
bonyolódik le. A személyvo
natok utazó személyzetét to
vábbra. is a. Keleti pályaudvar 
állítja. ki. A józsefvárosiak vi
szont arra vigyáznak gondo
san, hogy saját dolgozóik 
együttműködése a vonatkísé
rőkkel harmónikus legyen a 
vonatok indításában, fogadásá
ban. Pedig nem könnyű ez, 
mert naponta. 26 vonat indul 
és érkezik, hétvégén pedig a 
munkásvonatokkal együtt 52. 

Kisebb létszámmal 

De még ennél is büszkébbek 
arra - bár tartózkodó sze
rénységgel mondják el -, 
hogy mindig sikerült teljesíte
ni az igazgatóságnak azt a ké
rését: a.jánljana.k fel létszám
csökkentést a. termelés gazda.
ságoss<Í/ga., a. termelékenység 
javítása érdekében. Három éve 
még 700 dolgozója. volt a. pá
lyaudva.rnak, jelenleg pedig 
csupán 400. Ma tehát három
százzal kevesebben látják el a 
három év alatt alaposan meg
szaporodott munkát. Hogyan 
csinálták? Aprólékos, áttekin
tő szervezéssel. Ha valakit á� 
helyeztek más állomásra, lehe
tőleg nem kértek helyette új 
embert. Az eltávozottak. mun
katerületét felosztották a töb
biek között. Azok vállalták is 
a munkatöbbletet, pers:ze nem 
.,áldozatból", eZlt nem is lehe
tett volna tőlük kívánni, ha
nem a szakszervezeti bizottság, 
a pártszervezet és a szakveze
tés együttesen gondoskodott 
jelent.ékeny bérfejlesztésről Is. 
Egyes munkakörökben bérkor
rekciót hajtotta'k végre. Példá
ul a ,-a.ktárnokok, a. kocslkisé
rők, a. forgalmi szoZgála.ttevők, 
a. váZtókezelök bére Z0-25 szá
zalékka.Z emelkedett. Segített 
persze a létszámcsökkentésben 
a gépesítés is: az utóbbi évek
ben egy 5 tonnás villamosda-

rut és 14 emelővillás motorol 
targoncát kaptak. 

Sajnos, az áruértesít&, a 
takarítónők, a vasútőrök na
gyobb bérjavítására még nem 
kerülhetett sor. A takarítónő
ket alig-alig lehet visszatarta• 
ni helyükön. Létszáml1iány, a 
tisztességes bérfejlesztés elle• 
nére, mégis csak a. kocsirende
zöknéZ va.n, pillanatnyilag 20 
főnyi. Ennek abban találják az 
okát, hogy az évszázados pá• 
lyaudvar elmaradottsága leg• 
inkább a kocsirendezők szúk, 
elavult öltözőjén, tisztálkodás
ra alig-alig al!kalmas mosdó
ján látszik meg. Többen ezért 
mennek el üzemi munkásnak, 
mert a. gyárakban ma már 
mindenütt kényelmes, fehér
fekete öltöző és meleg fürdő 
van. Ez ma a pályaudvar leg
égetőbb szociális problémá
ja, ami károsan hat ki a szol
gálatra is. 

A másik nagy probl� 
szak-mai: a főváros jelenleg 
egyetlen vámkii.Zföldi érkező 
és induló da.rabáro pályaudva
rán a. vámraktár tere olyan ki
csiny, hogy szinte képtelenek 
az árut kezelni. Emiatt saját 
kocsiszükségletüket nagyon 
sokszor nem tudják kiállítani. 
Szeptemberben, októberben 
teljesítették ugyan a 31 órás 
kirakási tervet, de a jelek sze
rint decemberben ezt aligha 
bírják majd megismételni Lá
togatásunkkor 126 fedett kii.l• 
föld! darabáru.s kocsi álU ki
rakatla.nul. 

Konténer bázis 

A megoldás: új, tágll/l, eme
letes, modern raktárépillet.. 
l!:pítésére bőven lenne hely, ha 
eltüntetnék az állomásfónök
séggel szemközti, bontásra ré
gen megérett épületet. 

Legnagyobb várakozással 
mégis a konténer pályaudvar 
megépítése elé tekinltenek, a 
józsefvárosiak. Ettől várják 
évszázados állomásuk Igazi 
megifjodását. Az Anya(J'tJizsg• 
ló Főnökség és a azeméZ� 
lyaudvar közötti területen 500 
méter hossza.n, 150-200 méter 
mélységben épii.Z fel a konté
n.erbázis. Húsz tonnás daru 
emelgeti majd a nagy raksú
lyú transzkonténereket, ame
lyeket nemzetközi gyorsteher
vonatokkal szállítanak majd. 

S:r.. F. Eszköze lehet a bértömeggazdálkodás a munkafegyelem 
megszllárdít.ásának is. Olyan 
légkör megteremtésére ad le-

s:zerint - évenként 18-21 na- •--------------------------------------------------

pi bérnek felel meg. 

350 ndlll6 szociális létesftményekt-e 

Az életszínvonal-növekedés 
lemérhető a szociális és mun
kavédelmi ellátottságon is. E:zen a téren sok - részben a múltból örökölt, részben anyagi lehetőségek hiányából adódó - mulasztást kell pótol
:nunk. Bár erre a célra a. jelen
legi tervidöszakban több mint 
200 millUi forintot fordítot
tunk, a program végrehajtását a negyedik ötéves tervidós2lak
ban még fokozottabb mértékben kell folytatnunk. EnneJk 
:megfelelően 350 millió forintot 
irányoztunk eló a. szociális és 
munkavédelmi hiányosságok 
felszámolására.. 

A budapesti Igazgatóság te
rületén 17 szolgálati helyen lé
tesül kors:zerú öltöző-mosdó, 
valamint ü:zemi konyha. Gyó
f'Ött több millió forintos kint
Eéggel épül üzemi konyha, Ko
márom rendezőben öltözó
rnosdó, Komárom személypá
lyaudvaron központi szociális 
épület, Tatabánva.-Felsőn öltö 
Zó-mosdó. A debreceni igazg.l-

.; 

t6ság szolgMati helyein több 
mint 45 millió forintot fordí• 
tunlc szociális létesítményekre, 
többek között Pii..!pökla.dány, 
Mátészalka állomáson és a 
debreceni vontatási főnökség
nél. 

A miskolci és a szegedi 
igazgatóság mintegy 30-30 
m!llió forintot kap, a.-n.iből a 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
öltöző-m05dó, Kál-Kápolnán 
szociális épület, Mezóhegyese11 
öltöző-mosdó, Bél:éscsaba ál
lomáson és a vontatási főnök• 
ségnél ugyancsak szociális 
épület létesül A pé�si és szom
_ba.thelyi vasűtigazgatóság dol
gozói is mintegy 50 millió fo
rint értékben részesülnek szo
ciális beruházásokban. Báta
széken, Komlón, Dombóvárott 
központi szociális épület, Aj
kán, Várpa.lotán öltöző-mosdó 
épül. 

Tervünk tartalmazza a vas
űtl ipari és építőipari dolgozók 
szociális és munkavédelmi be
ruházásait is. Az ipari és ép!-

Szocialista brigádvezetők klubja 
Egyéves fennállását ünnepli 

• azolnok! járműjavító műve
lődési központjának kebelében 
működő szocialista brigádveze
tők klubja. Megalakulása ót.a 
egy sor kulturális esemény, 
előadássorozat. klubnap gaz
dagította programját. A 48 szo
c:ialista brigádvezető és a 12 
tagú vezetőség sokat tesz a 
l!Z!nvonalas klubélet biztosltá
aáért, sikeréért. 

A kollektív megmozdulások 

egyik leggyakoribb formája a 
csoportos kirándulás. Eddig 
Dunaújváros, Aggtelek, Sop
f'on szerepelt a műsoron. Az 
évfordulót Pécs, Ha.rkány, Sik
lós útvonalon rendezett kirán
dulással ünnepelték. Novem
ber 28-29-én szabad szomba
ton és vasárnap a sikl65i várat, 
a Zsolnay múzeumot, a porce
lángyárat és Pécs nevezetessl • 
geit tekinrették meg. 

Szónyi Lajos 

- Mlnden'ld a. helyére, kez
dódik a. gurítás! - hangzik 
a figyelmeztetés, majd néhány 
másodperc múlva Rákosrende
ző pályaudvar gurítódomb
járól mintegy vezényszóra, 
egymás után gurulnak a ko
csik a kijelölt irányvágányok
ra. A gurítást, ezt a nagyon 
fontos műveletet, Kovác, 11. 
József gurításvezető irányít
ja. Nehéz, felelősségteljes 
munka az övé, hiszen egyszer
re közel negyven vágányon 
gazdálkodik. 

Vasárnap van. A rendező.
pályaudvarral határos angyal
földi és zuglói üzemekben pi
hennek a gépek. A hétközi 
munkanapokon oly zajos kör
nyék most csendes. A közeli -
a Rákospatak mentén Angyal
földet és Zuglót összekötő -
vasúti gyalogos felüljárón Is 
csak elvétve halad át egy-két 
ünneplőbe öltözött járókelő. 
Némel�ik meg-mer.áll és lete
kint a nagy kiterjedésű pá
lyaudvarra, a felüljáró alatt 
áthaladó vonatokra, a guruló 
kocsik mentén serénykedő 
vasutasokra, aztán tovább 
folytatja útját. 

NAPONTA 2000 KOCSI 

Szalóki István állomásfőnök
helyet tessel, aki ezen a vasár
napon ügyeletes szolgálatot 
lát el, a gur!tódomb alján ál
lunk, és miközben figyeljük a 
gurítást, a rendezőpályaudrnr 
munkájáról beszélgetlink. 

- Na.ponta 50-60 tehe1"tJo
nattaZ jóval több mint 2000 
teherkocsi érkezik pálya.ud
varunkra - mondja az állo
másfőnök-helyettes. - Ezeket 
mind legurítjuk, a.szerint, hogy 
melyik kocsit hová kell to
vábbítani. Az itt megrende
:zett és irányok szerint össze
állított szerelvények azután 
sorra elindulnak a kijelölt cél
állomások felé. Az induló vo
natok száma megegyezik az 
érkezőkével. 

Rákosrendezőn az utóbbi 
Időben igen erős a tranzit
forgalom. Sturovo felől napon
ta 20-22 szerelvény is ér
kezik, általában 1600-2000 
tonna súllyal. Az M62-es 
Diesel-mozdonyok valósággal 
bezűdítják a vagonokat. 

AZ ELÓSARUS 

Amíg a 269/a szerel• 
vény 16 irányvágányra. legu
rul, a. másikat már készít
jük - mutat a gurító kihúzó 
vágánya felé, amelyen egy 
520-as gőzmozdony, a másik 
gurító! tartalék, már húzza a 
következő, hosszú szerelvényt. 
- Egy-egy tehervonatot 15-

20 perc alatt gurítunk le. A 
két guritás közötti időt pedig 
a legurult kocsik összetolására 
és a uonatok szembekijára
tására használjuk fel. Ilyenkor 
a saru.sok, a. kocsirendezők é., 
a. váltókezelők is kifújha.tják 
ma.gukat. Rájuk fér, mert a 

létszámhiány mia.tt néha �m
berfeletti munkát kell végez
niök. 

Mint minden rendező-pálya
udvaron, itt, Rákosrendezőn is 
a sarusok végzik a legveszé
lyesebb és fizikailag a legne
hezebb munkát. Egy sarushoz 
4-5 vágány is tartozik. Alig 
teszi le a sarut az egyik sín
szálra, már rohanni kell a 
másikhoz. Ahogy legurult a 
szerelvény utolsó kocsija, Kiss 
József elősarus megtörli verej
tékező homlokát és cigarettára 
gyújt. 

- Nehéz a munkája? 
- Nem könnyű - válaszol-

ja a jókötésű fiatalember. -
Itt a gurítódomb oldalába.n 
nem unatkozik az ember. 

- Mennyi a keresete? 
- Az utóbbi hónapokban 

megvan a hari 2800. 
- Család? 
- Nőtlen vagyok. Szüleim 

Debrecenben élnek. Hét éve 
dolgozom Rákosrendezőn. 
Megszerettem ezt a. pályaud
va.rt. Munkásszállóban lakom 
és hetenként egyszer, amikor 
szabadnapos vagyok, akkor já
rok haza Debrecenbe. 

A rendező gurítójában egy 
túrban - 65-70-en teljesíte
nek szolgálatot. Ma Téglás 
Mihály állomáslrányító, mű
helybizottsági titkár I-es túr
ja a nappalos. Pa.pp Sándor 
intéző a rendelkező forgalmi 
szolgálattevő, Hanti Pál a kül
sős. Gregori István kocsi
mestert, aki szabadságát tölti, 

Kő1'ágó József saruzó csoport
vezető helyettesíti. 

MELEGVÍZ 
CSAK A GÓZÖSÖKRÓJJ 

Köztudott, hogy Rákosren
dezőn az átlagosnál is rosz
szabbak a munkakörülmé
nyek. Ez a pályaudvar nem
csak műszakilag, hanem a uo
ciáiis ellátottság tekintetében 
is elmarad a. többi nagy ,-en,.. 
dező pályaudvar mögött. A 
kocsirendezők, váltóőrök, sa
rusok hosszú évek óta kise
lejtezett vasúti kocsikban öl
töznek. Ezekben a ,,fabódék
ban" alig van tisztálkodási le
hetőség. Meleg vizet csak s 
gőzösökről kapnak ew-ew la,. 
vórra.l • • •  

Ilyen munkakörlilményels 
mellett csak a nagyfokú hi• 
vatástudat, a vasút iránti 
szeretet az, amely a törzsgár
dát össszetartja. 

Miközben a gurító aljánál 
néhány szót váltottunk az 
emberekkel, a XXX. vágány
ról elindult a 6357-es számú 
vlllanygépes tehervonat, 
amely a körvasűton át Hat
vanba. közlekedik. Hanti Pál 
bal hóna alatt a menesztó
tá.rcsával, jobb kezét vörÖI 
tányérsapkájához emelve tisz
teleg az egyre jobban fel• 
gyorsuló szerelvény mozdony
vezetőjének. 

- Ha.nti Pál régi, tapuztalt, 
fegyelmezett forgalmista, jól 
ismeri a rendező minden N• 
gányát. Közel hannínc: éN 
itt szolgál nálunk - mondja 
Szalóki István. 

- Pontosan 29 é'tJe - he
lyesbít a forgalmista. - 1941• 
ben kezdtem. Azóta éwnké,d 

ew pár bakancsot koptatok el 
itt a. bagik6t>ek k1'ziltt • • •  

Vlsl F-
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Tudósítóink jelentik: 

Kongresszusi vál·I aláso·k 
a megvalósulás útjá,n 

(Folyta.tás az 1. oldalról) 

tervfeladatok és a kongresszusi 
határozat végrehajtásához. 

BUDAPEST: 

Oneröböl javítanak, 
építenek 

. Dövényi Károly tudósítása a 
MAV Központi Nyomtatvány
tár közösségének kongresszusi 
inunkaversenyéról számolt be: 

nÖ-.eze.- bárca.- és kéregjegy
élőjegyzési könyvet köttettünk 
be és küldtünk szét a. vasút 
.rzámadó pénztára.inak határ
idő előtt, hogy biztosíthassuk 
ezzel is a gépi elszámolás ja
nuár 1-i bevezetésének feltéte
leit. Most már csak a későn ér
kew igények teljesítésén dol
gozunk. Emellett eleget tet
tünk egyéb vállalásainknak is. 
Né(JII da.rab háromkerekű, 
használhatatlan kézikocsi gu
miabroncsait házilag, magunk 
;avítottuk ki, mivel a.z anya
gok összeállításánál ezekre a. 
kis Járművekre nagy szüksé
günk van. Tízméternyi betcm
járdát is ép.ítettünk, sőt az 
anyagszállítás további köilJilyi
tésére betonalmát és csúzdát 
létesítettünk a pincerallitá
nmkhoz." 

A tudósítás az önköltség 
esökkentésére tett vállalások 
teljesítésével kapcsolatban be
számol arról is, hogy a Köz
s,on.tí Nyomtatványtár dolgo
zói, a vonalpostai szolgálat 

· munkájának könnyítésére, 

DOMBóVAR: 

A verseny tovább tart 

,,Csomópontunk a. pécsi vas
útigazga.tóság legnagyobb te
lepállomása., s már csak ezért 
is lényegesen járulhatunk hoz
zá a területünkre háruló szál
litási feladatok minél eredmé
nyesebb elvégzéséhez. Kong
resszusi vállalásainkat szintén 
ennek tudatában fogalmaztuk 
meg, s annak teljesítésére irá
nyuló erőfeszítéseinket ugyan
ez a felelősségérzet növelte -
írja Bódogh Mihály, dombó
vári tudósítónk. 

Ennek eredménye, hogy a. 
tehervonatok terhelése két 
százalékkal jobb a. tervezett
nél, s a. műszaki kocsitartóz
kodást a vállaláshoz képest 1,2 
százalékkal túlteljesítettük. Az 
utazószolgálatnál a szolgálati 
idő kétszázalékos csökkentésé
vel szemben, sikerült 6,4 szá
zalékos csökkentést elérni. A 
jegyvizsgálók is magasan túl
teljesítették azt a vállalásukat, 
hogy szükség esetén részt vál
lalnak a tehervonatok továb
bításábó'l". 

MATESZALKA: 

Mindenki felajánlott 
egy napot 

Nagy Gyula. a mátészalkai 
pályafenntartási főnökség dol
gozója azzal kezdte sz.erkesztő
ségünk.höz küldött levelét, 
hogy az idei árvíz, az an.nak 
következtében kialakult rend
kívüli helyz.et szinte minden
kit kemény próbára tett Má
tészalkán és az oda tartozó 
pályamesteri szakaszokon. En
nek ellenére ezek a dolgozók 
a X. kongresszus iránti tiszte
letük kifejezéseképpen e(Jll
egy napjukat felajánlották az 

ideiglenesen helyreál!ított pá
lyák végleges megerősítéséhez, 
illetve a rendkívüli helyzet kö
vetkeztében elmaradt karban
tartási munkálatok elvégzésé
hez. 

„A szakaszok és központunk 
dolgozóinak együttes felaján
lása nyomá..'l 1144 órában, át
lag 111 százalékos tel;esítéssel 
vettünk részt a. közös fela.da.t 
végrehajtásában - írta, majd 
hozzátette: - A kedvező idő
járást kihasználva, továbbra 
is azon leszünk, hogy minden 
elmaradt munkát pótolva, ala
posan :fle1készüljünk a télre, s 
ezzel is megteremtsük a za
vartalan forgalom fe'ltételeit" . 

TAPOLCA: 

Nagyobb teljesítmény, 
kisebb költséggel 

- Nálunk, a. ta.polca.i von
tatási főnökségnél nem áll
tunk vala.mi ;ól a.z önköltség 
csökkentésére irányuló terv 
teljesítésével írja Dancs 
József tudósításában. - Ezért 
a gazdasági vezetők és a moz
galmi sz.ervek a kongresszusi 
hónap f6 céL'titúzésévé tették, 
hogy ezen változtassunk. Az 
eredmény: a.z évi göngyölftett 
önköltségterv 103,55 százalékos 
tel;esítése, a. korábbi 99 száza.
lék helyett. A dolgozók válla
lásai nyomán az Idei évre 6 
millió 921 ezer tonnában meg
határozott szállítási tervet no
vember elsejéig 6 millió 976 
ezier 372 tonna áru elszállításá
val 100,8 százalékra teljesítet
tük. Forintban és százelegy
tonnában számítva, ez az 
utóbbi tény terven felül egy
millió 326 ezer forint megtaka
rítást jelent. Az év hátralevó 
részében tovább dolgozunk az 
eredmények javításáért. n 

A fiatalok helye és szerepe a termelési 
mozgabnakban 

Az elnökség elfogadta a vasutas/iatalok termelést segítő 

mozgalmának új szabályozását 

MINT LAPUNK december 
1-i számában már közöltük, az 
elnökség november 12-én tár
gyalta a kiváló ifjúmunkás, a 
kiváló ifjú szakmunkás és a 
szakma ifjú mestere cím el
nyerésének feltételeit magában 
foglaló szabályozást. Az 1. 
szakosztály és a szakszervezet 
közgazdasági osztálya közös 
előter.jesztésének vezető sorai 
hangsúlyozzák: a. MAV vezér
igazga.tó;a. és a. vasutasok 
sza.kszervezetének elnöksége 
az eddigi eredmények alapján 
támogatja. és ösztönzi a. va.s
uta.sfia.talok termelést segítő 
mozgalmát, egyetért célkitűzé
seivel. A mozgalom alkalmas 
arra, hogy képezze, nevelje a 
vasúthoz került fiatalokat a 
vasúti munka szeretetére, hi
vatástudatra és a szolgálat fe
gyelmezett ellátására. 

A mozgalom a mindennapi 
termelő munka mellett ráirá
nyitja a fiatalok figyelmét a 
jövő szakmai követelményeire 
is. Ugyanakkor növeli politi
kai képzettségüket, elősegfti 
tudatformálásulc szocialista 
jellegét. 

A kiváló ifjúmunkás, a ki
váló ifjú szakmunkás és a 
szakma ifjú mestere cím el
nyeréséért folyó verseny, jel
legénél fogva, a szocialista. 
munka.verseny szerves 1'észe, 
a.mely lehetővé teszi a. részt
vevőkkel szemben támasztott 
követelményeknek a.z életkor
tól, sza.kma.i tapasztalattól, 
képzettségi szinttől függő meg
határozását. Ezáltal lehetősé
get biztosít arra, hogy a szo
cialista címért küzdő brigádok 
ifjú tagjainak egyéni célkitű
zése és vállalása is lehessen a 
kiváló vagy ifjú mester címért 
folyó verseny feltételeinek a 
teljesítése. 

A MOZGALOM SZERVE
z�i:;NEK szabályozása ki
mondja: 4 v_ersenyben részt 

vehet a.z Alla.mva.suta.k terüle
tén minden 30 éven aluli fia· 
ta.1 dolgozó, KISZ-tagságára 
telcintet nélkül. A KISZ KB 
intéző bizottsága és a SZOT
elnökség határomtától elté
rően a MA V területén az élet
kor felső határa 28 helyett 30 
életév. 

A szolgálati helyeken a gaz
dasági vezetőknek a KISZ- és 
a szakszervezeti szervekkel 
együttműködve kell megte
remteni a feltételeket a kü
lönböző címek elnyerésére je
lentkező fiatalok terv szerinti 
továbbképzéséhez. A verseny
re való mozgósítást a KISZ
sz.ervez.etek a szakszervezeti 
szervekkel közösen végzik. 
Maga. a. verseny egyéves idő
ta.rta.mú, melyet naptári éven
ként kell szervezni, és a. kö
vetkező év első negyedévében 
értékelni. 

A követelményeknek olya
noknak kell lenni, hogy azok 
teljesítése esetén a fiatal dol
gozók érdemileg is rászolgál
janak a megtisztelő címre. En
nek érdekében a vasútigazga
tóságoknak, a területi bizottsá • 
gokkal egyetértésben - az el
nökség által elfogadott szabá
lyozás alapjá,n - 1911. január 
31-ig ki kell a.la.kíta.ni a.z egy
séges követelményeket. Ezt 
követően a szolgálati helyeken 
a szaksz.ervezeti és a KISZ
szervekkel egyetértésben, a 
szabályozás és a va.,útigaz�
tóságok irányelveinek figye
lembe vételével minden év 
február 28-ig kell kidolgozni a. 
sajátos követelményeket, me
lyeket széles körben ismertet• 
ni kell a fiatalokkal. 

A szabályozás harmadilc fe
Jez.ete részletesen taglalja a 
kitüntető címekkel szemben 
támasztott általános követel
rnooyeket, melyek három cso
portot alkot..'l.ak. 

1. Szakismereti 
követelmények. 

(elméleti) 

2. Politikai ismeretek. 

zeti szervekkel kell elvégezni. 
A szolgála.ti helyeken értékeUi 
bizottságot kell létrehozni 
melynek vez.etőjét a szakszer
vezeti bizottság és a KISZ ja
vaslata alapján a gazdasági 
vez.ető jelöli ki. Tagjai : a. sza.k
szerveze ti bizottság és a. KISZ
szervezet képviselőt. Vala
mennyi szolgálati helyen részt 
kell venni az értékelő bizott
ságban a vasútigazgatóság il
letékes szakszolgálata képvi
selőjének is. A különböző cí
mek csak azok részér,,. a.do
mányozha.tók, a.kik a. követel
ményeket minden· vona.tkozás
ba.n mara.dékta.lanul és meg
felelő szinten teljesítették. 

Az ifjúsági termelési moz• 
galom új szabályozásával a 
MA V területén érvényét vesz
tik a szakma ifjú mes.tere cím 
elnyeréséért folyó verseny 
szervezésére korábban kiadott 
irány<c,lvek. Egyébként az új 
szabályozás rendelkezéseit 
1911. január l-től kell a.l/cal
ma.zni. A SZOT elnöksége és 
a KISZ KB intéző bizottsága 
által kiadott irányelvek alap
ján a. vasút területén ez évben 
indult ifjúsági mozgalom érté
kelését, elismerését, már az új 
sza.bályza.t szerint kell végez
ni. A szakma \fjú mestere 
mozgalomban korábban el
nyert jelvények természetesen 
továbbra is viselhetők. 

gya.kra.bba.n a.l1calmazzák a. 
lwAténeres szállítás módsze
t'eit. Ezzel nagymennyiségú kö
töző- és csomagolóanyagot ta
lmrítanak meg, és a szállítás
hoz felhasznált gépkocsikat is 
gazdaságosabban tudják ki
használni. Az önköltség csök
kentésében, a felajánlások tel
jesítésében a nyomtatványt.ár 
három szocialista brigádja jár 
az élen. 

· BEKESCSAB'A:: Öl1u'da allomas tegnap, , 

es ma 

3. A termelési munka során 
végzett feladatok. 

A MOZGALOMBAN R�SZT 
VEVO fiatalok felkészültregét 
a versenyidószak lezárása 
után minden szolgálati hely
nek saját hatáskörben, a 
KISZ- és a helyi szakszerve-

AZ ÚJ SZABALYOZAS ál
talános rendelkezésének befe
jező sorai a.na hívják fel a 
va.sútiga.zga.tóságok, a szolg,í
la.ti helyek vezetőit, a aza.k
szervezeti bizottságokat é11 a 
KISZ-szervezeteket, hogy tá
moga.ssák, segítsék a. va.sutaa 
fia.ta.lok termelési mozgalmát. 
A mozgalom adta lehetősége
ket pedig használják fel a 
vasút munkaerő-utánpótlásá
nak növelése érdekében. Kö
vessenek el mindent azért, 
hogy ez a mozgalom is elöse
gítse a vasútra háruló szállí
tási feladatok teljesítését, a 
fiatalok szakmai és politikai 
tudásának növelését, a szolgá• 
lati és a munkafegyelem meg
szilárdítását. 

A Hivata.los Lap december 
5-én megjelent 49. száma tel
jes terjedelmében közli a sza
bályozást. 

28 b'rigád összefogott 

Boldlzsár Gyula békéscsabai 
tudósítónk bevezetőként meg
említi, hogy az állomáson 28 
brigád 494 tagja fogott ö&ze 
a kongresszus tiszteletére in
clftott ünnepi műszakban, hogy 
tovább javí-t.sálc az idei év tíz 
hónapjában elért gazdasági 
eredményeket_ Ez is hozzájá
rult ahhoz, hogy augusztus 1. 

6m a. kocsiálláspénzes órák 
náma, a. bázisidősza.khoz vi
nonyítva., a. felére csökkent. 

Az egy kocsira jutó rakodási 
id6 7,53 óra lett, a korábbi 
11,63 órával szemben. 

Ezenkívül a tervezetthez ké
pest lényegében jobb ered
ményt sikerült elérni a. sze
mély- és a. tehervonatok me
netrend szerinti közlekedteté
sében, illetve indításában, a 
hami és a külföldi kocsik tar
t.ózkodási idejének alak.ításá
ban, s nem kevésbé azok gaz
daságos felhasználásában. 

Sromorú emlékeket kavar 
fel bennem ez az érdekes, a 
budai hegyek swmszédságá
ban levő állomás. 1944. decem
ber 6-át mutatta a naptár, 
amikor elóször itt jártam. 
Azon a napon érték el Hatvan 
irányából, a. Duna vonalát a 
szovjet csapa.tok. Ennek követ
keztében - termés7Jeteren -
megszűnt a forgalom a Buda-

pest-Szob-Érsekújvár
Pozsony fővonalon. A Buda
pesten rekedt, Vácon túlra uta
zó utasok, csakúgy, mint ma
gam, az ideiglenes pon,tonhi
don át igyekeztünlk Buda.
Császárfürdő áUomásról HÉV
vel Óbuda állomásra, ahonnan 
vonattal Esztergom, majd on
nan közúton, Párkánynána. ál
lomás volt a cél. 

.Aikkor, azon a bizonyos téli 
napon - kereik 26 évvel ez
előtt - hideg, esós, kedély
romboló volt az idő. Romos 
kocsik, felszaggatott sinek, 
zsúfoltság, elgyötört, fáradt 

FIGYELMEZTETŐ BALESET 
Szomorú és elgondolkoztató baleset történt a közelmúlt

ban a Nyugati pályaudvaron. Sok :;n.áz ember várak,ozott a 
csarnok III. számú vágánya mellett a 6720-as mátészaJJk.ai vo
naitra. (Ez a menetrendben megjelölt helye a. vona.tna.k!) Éppen 
abban az időben, amikor a szerelvényt rendes körülmények 
között betolják, befogadták a vágányra a 2641-es Monorról ér
kező vonatot. Jóllehet, a nem m1ndig jól hallható haingszórón 
át közölték, hogy a szerelvény kitol, mégis sokan beszálltak. 
A ria.da.lom akkor kezdődött, amikor a. kitoló szerelvény meg

mozdult. Le- és felugráltak a.z utasok. Egy 18 éL'eS mátészal

kai kisleány is ezt tette, s közben a. mozgó kocsik alá esett. 

A leány kisebb-nagyobb zúzódással, csonkulás nélkül meg
tíszta a kpnnyelműségét, mert vala.ki időben meghúzta a. vész

féket. Szép példa volt az Ls, ahogy1:"1 a v�utasol� a mentóko

csihoz gyorsan, villanytargoncán vitték ki a sérult lányt. 
Igaz, hogy korszerűtlen a pályaudvar, s ehhez a forgalom

hoz kevés a vágány, mégis érdemes azon gondolkozni, hogy mi

kor lehet a.z érkező és induló vo11a.tok vágányait megváltoztat

ni. Vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor nem elég csak a hang

swrók útján közölni a változást. Ilyen esetben személyi b,zto

sításról is gondoskodni kell az utazóközönség testi épségének 
megóvása érdekében. 

-f-

emberek, nyomott hangulat 
uralkodollt az áillomáson .•• 

Tele az állomás 

A múlttól csak akkor szaba
dulok, amikor Zentai Kálmán 
állomásfőnökkel találkozom a 
budapesti oldalon levő őrhe
lyen. Éppen ellenórzést tart. 
A blokik-berendezés ólomzárait 
nézegeti. A váltókezelő Tóth 
Béla szinte vigyázzba áll ez
alatt. 

-A t1ona.tforga.lomra. 1'0-
na.tkozó pa.ra.ncsoka.t, értesíté
seket mindenkor meg kell is
mételni. Ha csak egyetlen 
esetben is megállapítom, hogy 
nem ismételnek, csökkentem a 
prémiumot - mondja határo
zottan a vál tóőrnek.. 

Hogy Óbudán is őszi for�
lom van, azt jól mutatják a 
határtól, határig teli vágányok. 
A 3475-ös, Dorog felől érkező 
vonat jár be 70 kocsival. 
- Feloszlik .•. t - adja ki 

az utasítást Antal János for
galmi szolgálattevő. 

- Itt kiegészül és úgy indul 
tovább - teszi hozzá az állo
másfőnök. 

- Sok a kocsi az állomáson 
- jegyzem meg. 

- Budapest-Ferencváros, 
Rákosrendező és Dorog felé ál
lítunk össze vonatokat, de sok 
a H.EV-irányú kocsi is. Nem 
foga.dnak • . • Éppen most je
lentettem a menetirányítónak: 
sok gondot, munkát okoz a 
Gázgyár, mely újabban az ál
lomáshoz tartozik. Három, 
négy menettel közlekedünk 
oda-vissza naponta. A Hajó
gyár 130-150, a Téglagyár 
200, a Ganz Villamossági Üzem 
100-1!!0 és a HÉV 3000 kocsi 
mozgatásával szerepel a havi 
munka programunkban. 

-Az a. szerencse, hogy a 

felekkel jó a. ka.pcsola.tunk -
folytatja. - Korábban sem 
volt nagy ba.j a. kocsik ki- és 
berakásával, de a. Gazdasági 
Bizottság ha.tároza.ta. óta a. leg
nagyobb rendben megy min
den. A kocsitartózkodási ter-

vünket, mely 92 szá2lalék, 92,3 
százalékra teljesítettük A jó 
kocsikihasználás feltételeinek 
is megfelelünk. Minden esz
közz.el igyekszünk oda hatni, 
hogy a rakodó f,elek maximá
lisan használják ki a kocsikat. 
Dicséret illeti ezért külső rak
tárnoklainkat. 

Nincs kihúzó 

vágány 

A kocsitartózkodás és a vo
natok terhelése a szocialista 
brigádok egyik fontos ténye
zője. A legutóbbi értékelésnél 
Mitling Károly és brigádja ke
rült az élre. ők húzzák ki és 
állítják be a leggyorsabban a 
kocsikat. 

Vannak nehézségeinlk is. A 
Somogyszobról kirendelt, s az 
állomást nem ismerő emberek
kel dolgoznak, de még így is 
öt kocsirendező a. hiány. Emi• 
att egyszer-egysz.er 1+1 fővel 
tolatnak. A távolban levő vál
lalatok kiszolgálása nem kis 
feladat és nem kevés veszélyt 
jelent. Sok nehézséget okoz, 
hogy nincs kihúzóvágánya. a.z 
állomásnak. Ezért van náluk 
jelentősége annaik, hogy a ki
adott parancsot pontosan, szó
szerint meg kell ismételni. 

- Nagyon elkelne, egyben 
fokozná a. munka.tempót és a. 
biztonságot egy hangszóró-be
rendezés, melynek segítségével 
a. forgalmi szolgálattevő és 
váltókezelők a. téren tolató 
csapatot értesíteni tudnák -
mondja az állomásfőnök. 

A vágányok között mozgal
mas az élet. A 3415-ös sze
mélyvonat érkezik a harmadik 
vágányra. A negyediken éppen 
tolatáshoz készül a tartalélk
mozdony. Kiss Károly fiatal 
tolatásvezető, a vízdaru alatt 
végzett 326-os mozdonnyal a 
Rákosrendezőról éi,kezett 3'260/ 
II. kocsijaira jár rá, hogy azok 
gyors szétsorozásával segítse a 
kocsiforduló további csökken
tését. 

Gergei:, József 

Közlekedésünk· 25 éve 

Dr. Csanádi György, közlekedés- és postaügyi miniszter és a 
megnyitó részvevói megtekintik a kiállítást. 

A Műszaki Egyetem aulájá
ban - december 8-án Közle
kedésünk 25 éve címmel kiál
lítás nyílt. A gondosan össze
állított tablók arról a nehéz 
és göröngyös útról adnak ké
pet, melyet a magyar közleke
dés megtett az elmúlt 25 esz
tendő alatt. 

A kiállítást Rödönyl Ká
roly, a közlekedés- és posta
ügyi miniszter első helyettese 
nyitotta meg, majd dr. Csaná
di György közlekedés- és pos
taügyi miniszter a tőle meg
szokott közvetlenséggel pillan
tott vissza a múltra. Beszélt 
a „hősi korszakról", a felsza
badulás utáru évek megannyi 
nehé?.'légéről. Elmondotta, 
hogy a magyar munkás alkotó 
akarata, munkakés?.'lége meg
előzte a közlekedés fejlődését. 

(Laczkó lldik6 felvétele) 

Ez főleg a vasúton volt érzé.. 
kelhető. 

1938-hoz viszonyítva 19-sze
resére nőtt hazánk tranzitfor
galma. Ma a vasúti vontatás 
75 százalékát Diesel- és vil
lanygépek végzik. Modern t.·as
utat építünk, melynek egyik 
felt�tele a pontosság, a. gyor
saság és biztonság mellett a 
gazdaságosság. 

A háború előtt 3000 kilomé
ter hosszú úthálózat volt. Ma 
17 0.00 kilométer hosszú, jól 
karbantartott úttal rendelke
züÍJ.k. A gépkocsik száma ma 
már 200 ezer felett van. A 
gépkocsi napjainkban nem
csak közlekedésügy, hanem 
életszínvonal kérdése. Magyar 
hajókkal találkozunk az In
diai-óceánon is, s a légi or
szágutakon egyre több MA-
Ll!:V-gép repül. (gerg"ely) 
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A munka 

következik 
Az én ösvén;vmi A könyv mindenkihez eljuttatható 

P
ártunk X. kongresszusa 

ero értelműen és félreért-
1.etttienül kijelölte azt az 
utat, amely a szocializmus tel
j �s felépítéséhez vezet. A 
J..ongre�szus munkájáról rész
i �ocsen tájékoztatott a sajtó 
t s a televízió. A hozzászólá� 
f Jk, dokumentumok megje
lentek a napilapokban, ame
l1eknek olvasottsága ezekben 
a napokban i"�liúnően megnö
,·ekedett. A kongresszus he
t,füen sok szakszervezeti bi

;.ottság !i0-60 példányban 
rendelte meg a Népszabadsá
pot, hogy egészen a bizal
níaktg ellássa vele funkcioná
,·iusa!t.. A kongresszus hat 
r apja tehát a munka jegyé
ben folyt és széles körű ér

Az ösvényen, a.hol naponta. járok 
élő szemfedót borítnalc a fák. 
Agakon túlra még ember nem látott 
s az ágakon túl most még én se látok. 
Arnyékos úton nem nő fel virág. 

350 ezer könyv - 32 ezer olvasó 
a szakszervezeti könyvtárakban 

ceklődést váltott ki. 
A tanácskozás élményei még 

frissek. Ez indokolja, hogy a 
Makszervezeti politikai okta
tás felelősei, de különösen a 
, ?zetőpropagandlsták és pro
pagandisták e friss élmények 
hatása alatt, már most késziil
;•nek a 7., 8. és 9. előadásra, 
wnelyen a kongresszusi anya
got dolgozzák majd fel. Ezeket 
az előadásokat ugyan tan
.:,nyag formájában Is megkap
ják, azonban a személyes él
ményeket ez nem helyettesít
heti. Felhfvjuk ezért figyel
müket, hogy már most készít
sék el e!óadásaik vázlatát és 
ahhoz használ;ák fel a rádiós, 
televíziós közvetítései: során 
surzett megfigyeléseiket. Ala
posan, elemző módszerrel dol
gozzák fel a hallottakat, hogy 
majd a viták során ezeket 
hasznosítani tudják. 

A kongresszuson megfogal
mazott sokrétű feladatot le
bontani, a mindennapi élet 
gondjait viselő dolgozókkal 
megértetni, az összefüggéseket 
megmagyarázni csak nagy fel-

Hannatöt szór rám léte az anyagnak. 
Nedves a. föld és tétova a láb. 
Aranysárgától mélyzöldig a színek 
- mert az ember csak önszemének hihet -
hirdetnek g11ulladó harmóniát. 

Fa:1(a.paszkodok az emelkedőkön 
s ke82rve, ez a felkapaszkodás. 
Ereszkedek sekélyebb - mélyebb völgybe 
s jutok mindig egy újabb meredekre. 
Ez nálam így szokás. 

Az ilsvényen, ahol naponta járok 
józan agyagföld lelkét lehelem 
s megtanulom, hogy egyetlen a munka 
miból az ember részét, jussát tudja. 
És jó, hogy ;ut nekem. 

Gált Györa 

Ünnepi mozaik 
I. 

Az állomás külső vágányain 
vagonok állnak - tele türelemmel. 
A raktáralc körül ünnepi csönd, 
s friss hó, itt-ott, amit a szél sepert el. 
A -sínek - végtelen ércklgyók - vonat
dübörgéstől dérpikkelyt vedlenek. 
A gőzös pihenö falvakon át 
befutja a fehér messzeségeket. 

II. 

A váróteremben vonatravárók, 
- férfi, asszony, gyermek, -
telezsongják a szúk, meleg termet; 
, komoly munkások - kis népgyűlés -
egy asztalnál, szót szóba fonnak, 
1 terveikból kikerekedik 
formája a jövend-0 dolognak. 

Far.ekas 1.AJos 

A szakszervezet elnöksége 
november 13-i ülésén tárgyal
ta a könyvtárak helyzetéről és 
az olvasómozgalomról szóló 
előterjesztést. 

A téma különösen fontos 
azért, mert a vasutasok sajá
tos munkabeosztása, a munka
helyek szétszórtsága, a bejá
rók nagy száma miatt a dol
gozók tekintélyes része nem 
tudja igénybe venni a kultu
rális intézményeket. A könyv 
viszont mindenkihez eljuttat
ható. 

A szakszervezet Irányítása 
alatt jelenleg 53 góckönyvtár, 
l6 önálló és 292 letéti könyv
tár működik. A könyvállo
mány csaknem 350 ezer kötet, 
amelynek 65-70 százalék.a 
szépirodalom, 22-25 százaléka 
ismeretterjesztő mű, és 14-15 
százaléka ifjúsági irodalom. 

A vasutas dolgozóknak 21,1 
százaléka beiratkozott olvasó. 
Ezek 1969-ben 537 851 köny
vet ltölcsönöztek. A könyv be

szerzésére fordított i5sszegek 
500-600 ezer forint között mo
zognak évente. Ez azt jelenti, 
hogy, ha a selejtezéstől elte
kintünk, akkor az évi könyv
szaporulat 20-22 ezer kötet. 

A kl>nyvtárak elhelyezését, 
berendezését, felszereltségét il
letően az utóbbi években ör
vendetes az előrelépés. Többek 
között a dunakeszi járműjaví
tó, Debrecen, Budapest-Fe
rencváros, Szeged, Szajol, Me
zőtúr, a Nyugati pályaudvar, a 
Hámán Kató vontatási főnök
ség, a szolnoki és a Landler 
járműjavító könyvtárát kor
szerűsítettük. 

A könyvtárak többsége egy-

készültséggel, a kongresszusi ----------------------.------------------
anyag mélyreható tanulmá-
nyozásával, feldolgozásával le
hetséges. 

A párt polltlkáját, a szo
cialista társadalom felépíté
sének feladatait magyarázni a 
légszebb, de egyben a legfele
lősségteljesebb feladat Is. E 
nagy munka harcosai a propa
gandisták, akik eddig is igye
keztek felelősségük tudatá
ban foglalkozni a hallgatóik
kal. Most azonban még foko
zottabban kell figyelniök 
munkájukra, hogy megértes
&ék a dolgozókkal: , .... most 
a. munka következik, hogy a 
kongresszus elgondolásából 

A JUBILEUMI ÉVFORDULÓ JEGYÉBEN 
Vasutas kórusok hangversenye a Zeneakadémián 

valóság legyen." 

T. B. 

A vasutas-szakszervezet köz. 
ponti vegyes kara, mint há7.i.
gazda, november 29-én a Ze
neakadémia. kistermében ren
dezett hangversenyre hívta a 
vasutas kórusokat. A központi 
kórus és a többi vasutaskórus 
között hagyomány, hogy két
három évenként az ország 
más-más városában találkoz
nak és hangversenyen mérik 
össze fejlődésüket, majd ba
ráti találkozóval, szívélyes esz-

mecserével teszik emlékeze
tessé a találkozás napját. 

Az Idei, a felszabadulás ne
gyedszázados évfordulója je
gyében rendezett jubilewni 
hangverseny részvevői között a 
Szocialista KultúTáért érem
mel kitüntetett vendéglátó há
zigaroán kívül részt vett a 
ceglédi vasutasok vegyes kara, 
a Duna.keszi Jármííjavítá Jó
zsef Attila Művelődési Ház 
férfikara, a Debreceni Jármíí
javító Egyetértés férfikara, és 

gária földjén képviselte ha
zánkat dalaival. 

------------------------- a Törekvés Művelődési Köz
ponttal együtbnúködve a bu-

A hangverseny nagyszenl 
hangulatát, tartalmi hatását 
fokozta a műsorban fellépő 
Berkes-fúvósöt.ös, amelynek 
fiatal, főiskolás művészei Bar
tók: Román táncok című mű
vét szólaltatták meg, a nagy 
mesterhez méltó Ihletésű szín
vonalon. Az Idei Beethoven
évfordulónak tisztelegve, 
ugyancsak a Berkes-együttes 
előadásában, nagy élvezettel 
hallgatta a közönség Bartók: 
Régí magyar táncok kompozí
cióját. 

Ha megkezdtük - fejezzük is be 
Nem megy az 

olyan gyorsan. A 

kezdés és a be
fejezés között van 
a folytatás é11 je
lenleg éppen csak 
megkezdtük a 
tanévet. Ne(11Jed
évenként beszá
molunk, féléven
ként, évenként 
vizsgázunk. Mit 

csináltunk no-
vember véaéig az 
iv elejétöl? Egyi
künk ennytt, a 
másikunk annyit. 
Hof111 miért eny
nl(it vagy an11-
nl(it, arra van ma-
1711arázat bőven, 
mivel az eredmé
ttyek tiikrében a 
beszámoló után 
�lndenki magya
,.az. Akinek si
keralt azt mond
;a: bizony 90k

,ok estém, sza
bad időm ment 
rá, de van olyan 
ts, aki azt mond
ja: ,zerencsém 
volt. 

Akinek nem ri
került, sokkal bő
beszédűbb. Fel
n6tt korban már 
nem szak.ás azt 
mondani. hogy a 
tanár pikkelt rám, 
azt sem, hoqy ,.ta
ftá,- úr én ké
aziiltem, de most 

semmi sem ;ut lik az ajtó és meg
az eszembe". Fel- jön a szom11zéd. 
nőtt korban az Látta? Erre a kér
indokok között désre furcsa Zen
.szerepe! • csa- ne ew olyan vá
lás, a uolgálat la.sz, hogy nem, 
és a ház körüli egész meccs alatt 
teendők. Az, hogy becsukott ,zem
ftéha halogatók mel ültem a ké
voltunk, alig sze- szülék elött. Nyil-
repel az indokok ván mindenki 
között, hi&zen az m�ndent látott, 
nem is indok, csak mindent hallott. • 
ok. Az úgy kez- Ezután már csak 
dödiitt, hogy szep-. arról gyözödnek 
tember végén meg, hogy a má-
e!ővetttillk ew rik ill mindent 
könyvet. Klszá- ú1711 látott-e, mint 
moltuk, hogy no- az egyik. Mire 
vember végél{J, ha mindenben e1111et
napont11 két-há- h-tenek vagy iisz
rom !a.pot e!ol- szeveuriek, kéu 
1iasunk, majd az a vacsora. 
előzőket is át- Gyerekek, m
vesszúk, pont ké- dulás aludni/ -
,zen VG!11f!&nk. nó! az öreg dldk. 

Aztán közbejlitt Készen vawtok a 
vala.mi. Et111 jó leckével? Igen, 
mecs a tévében, édesapa, mond-
ami csak kilenc- Ják kórusban és 
t>en perc, no meg 6 elhúzf nekik. 
az a kis félidei Tö!e senki nem 
szünet. nyen'lror kérdezi fgy. csak 
.-áfér egy kis pi- annyival jobb a 
henés a lelkes lelkiismerete, 
n�záre fs. De a hogy neki mód
második félidő !z- Jában dl! holnap 
11almasabb és a két-három. oldal 
meccs végén a helyett 5-6 ol
ját ékosok- izzad- dalt átren?li, ha 
tan t·onulnak 1e, csak közbe nem 
a nfző „Pdia Ide- jön megint vala
nPSNl 6n fel hP- mi? 
lyér6l, mire nv{- F. E. 

dapesti László Gimnázium 
diákkórusa is. 

A kórusok műsora méltó kö
sz.öntése volt szabad hazánk 
negyedszázados jubileumi évé
nek. Alexandr01', Barták, Ko
dály, Bach, Balázs, Bárdos, 
Dobray, Farkas, Karai, Lúzt, 
Sugár és Tornyos műveivel él
vezetes ötvözettel jelent meg 
a klasszilrus, népi, a korszerű 
és a forradalmi dal A kóru
sok felkészültsége, szorgalma 
érződött a tolmácsolt műve.le 
színvonalán. A nagymúltú, a 
szocialista kultúráért fáradha
tatlanul munkálkodó kól'Usok 
nagyszeril seregszemléje volt 
ez a november végi vasárnap. 

A közel kétórás műsorban 
koronaként tündöklött a 23 
éves, központi vegyes kar, 
amely kétszer már az NDK
ban, és egyszer a testvéri Bul-

A jubileumi hangversenyen 
képviseltette magát a Német 
Demokratikus Köztársaság 
Schweriní Theodor Körner 
vasutas-vegyes.kara. A Hans 
W égner vezette négytagú dele
gációt a hangverseny vala
mennyi részvevője testvéri fo
gadtatásban részesítette. Ezzel 
a káru.ssa.l tíz évvel ezelőtt kö
tött barátságot a. központi ve
gyes kar. Azóta évenként rend
szeresek a kölcsönös látogatá
sok, s ezernyi emberi, baráti 
kötelék fűzi össze a kórusok 
tagjait. 

A hangverseny magas szín
vonalához méltó keretet, Isme
retterjesztéssel párosult közve
títést biztosított a központi kó
rus egykori művész kani.agya, 
a műsor tolmácsolója, Lukin 
László. 

A közö� soraiban tllő schwerinl vendégek 

((Szón7i LaJN felv6iele) 

re inkább az üzemi k.-ulturne
veléri tevékeny.;ég szerves ré
szévé válik. A könyvtárosok 
jól használják fel a lehetősé
geket a művészetek megismer
tetését, a közízlést, a szocialis
ta hazafiságra, az intern.acio
nalizmusra nevelést illetően. 

A mozgalmi évfordulókhoz, 
ünnepségekhez kapcsolódó 1:i
állításokat, fró-olvasó találko
zókat, irodalmi esteket szer
veznek. Segítik az irodalmi 
színpadok munkáját. Aktívan 
közreműködnek a szellemi ve
tél,kedók szervezésében. Segít
séget adnak a továbbtanulók
nak. Nem egy helyen ajánló 
bibliográfiákat készítenek a 
szocialista brigádpk számára. 

Ezek elsősorban a nagyobb 
könyvtárakra mondhatók el, 
azok között is azokra, ahol ak
tívahálózat segíti a könyvtáro
so'k munkáját. Sajnos, vannak 
olyan helyek Is, ahol a leg
egyszerűbb eszközöket sem al
kalmazzák az olvasás propa
gálására. A szakszervezeti bi• 
zottságok sem adnak megfelelő 
segítséget a könyvtárosoknak. 

Az elnökség a munka jobbá 
tétele érdekében az alábbi fel
adatokat szabta meg: 

A kultúrnevelési és sport
osztály: 

1. A területi bizottságok be
vonásával dolgoz;on ki ötéves 
tervet a szakszervezet irányí
tása alatt működő ikönyvtárak 
továbbfejlesztésére. 

2. A könyvtári propaganda 
céljából gondoskod_jon dz álta
lános jellegll propagandaesz
közök - elsósorban plakátok 
- készíttetésér61 és azokkal 
lássa el a könyvtáraikat. 

3. Gondoskodjon arról, hogy 
a könyvtári munkával :kapcso
latos előterjesztés a területi 
bizottságok, az !lletékes szak
szervezeti bizottságok. és mű
velődési lnté'Lmények tudomá-

sára jusson, az an11agot do&
gozzák fel és saját területükön 
a szükséges intézkedéseket te
gyék meg. 

A területi bizottságok: 
1. Ahol még nincs, ott hoz

zák létre a könyvtári tanácsot, 
amely módszertani, gyakor!s
ti segítséget nyújt a terüle\i 
bizottsághoz tartozó könyvtá
ra.!;: munkájához. 

2. Gondoskodjanak arró:. 
hogy elsősorban a független.· 
tett, majd a tiszteletdíjac. 
könyvtárosok szakszervez�t .. 
vagy pártiskolára kerüljenek. 

3. A letéti könyvtárosokat 
nagyobb számban javasolják 
az szmt-k által szervezett tan
folyamokra. Ha erre nincs le
hetőség, akkor a terlileti bi • 
zottságok esti tanfolyam kere
tében gondoskodjanak tovább• 
képzésükről. 

4. Vizsgálják felül a könyv
tárosok fizetését, tiszteletdíját 
és a végzett munkájuk alapján 
rendezzék azt. 

A szakszervezeti bizottságok, 
művelődési intézmények veze
tőségei: 

1. Tanulmányozzák. és kibő
vített vezetőségi ülésen tár
gyalják meg a könyvtári mun
káról szóló előterjesztést. Dol
gozzák ki a helyi konkrét fel
atlatokat, gondoskodjanak azck 
megvalósltásáróL 

2. Az eddlginél fokozottab
ban segítsék a könyvtárosok 
munkáját, a könyvtári aktíva
hálózat kiépítését, a propagan
dát. 

3. Törődjenek 1obban a 
könyvtárosok erkölcsi és anya
gi megbecsülésével. tl:rtékeljék 
rendszeresen munkájukiat, is
kolára, küldésnél, k.!tünteté
saknél, jutalmazásoknál, mun• 
k.ájuk alapján a többi aktívá
hoz hasonlóan vegyék számí
tásba őket. 

NYUGDÍJASOK AZ ÉSZAKIBAN 
Harminc nyugdíjas látoga

tott november 10-én volt mun
kahelyére, az; l:=iki jármúja
vttóba. Az üzem-, a KISZ- és 
a szakszervezeti bizottság ve
zetőségi tagjai fogadták őket. 
A látogatók között voltak 
olyan nyugdíjasok is, akik rég 
nem jártak az üzemben, .s 
szinte csak a háború után 

Ez utóbbiról fc5ként Száyer 
Nándor, a volt VI., majd X. 
ooztály gépi megmunkáló rész
legének egykori művezetője 
nyilatkozott elégedetten. 

Az üzem megtekintése után 
közös ebéden vettek részt a 
nyugdíjasok. 

Surmann Imre 
megmaradt romokra emlékez-.------------
tek. Még Molnár Laci bácsit, 
az S7lb nyugdíja& csoportjának 
vezet6Jét Is meglepte az utób
bi években végibement válto
zá&. 

Az udvarról eltilnt II sárten
ger, a milhelyekból az „á'11fÚ
kctltthák", • mindenütt tiszta, 
rendezett, jól fűtött munkahe
lyeken dolgoznak az emberek. 
Különösen tetszett a Ili/A mű
hely helyét talált új gépmű
hely, a gózmo2ldonyműhelyb61 
átalakított és korszerűen fel
szerelt vlllarnosmozdony-mű
hely, a tanműhely satupadso
ra, a tanulók rendelkezésére 
bocsátott modem forgácsoló 
gépoor. 

Évzáró MHSZ-klubgyúlés 
Heves megyében a legjob

bak közé tartozik Hatvan ál
lomás Rámán Kató nevét v1• 
selő MHSZ Lövészklubja. A 
november második felében 
megtartott évzáró klubgyű
lésen Felföldi Iatván titkár 
értékelte az ez évi munkát. 
majd elmondotta, hogy 1971-
ben légpuskás, puskás és pisz
tolyos csapataik már a B ka
tegóriában versenyeznek, ami 
az eddigieknél nagyobb kö
vetelmények �t támaszt a ver
senyzőkkel szemben. 

ÜNNEPEKRE 
AJÁNDÉKOT 

az 

G;UTASELLATO;? 

pályaudvari 

pavilmijaiból 



• MAGYAR VASUTAS 1970. DECZMBEB IS. 

Tokió, 1964 Emlékezés Hámin Katóra 

A vasutas sport negyedszázada 
az olimpiák tükrében - Novemberben kJlenced

szer rendezeU térítésnélküll 
véradó napot a budapesti 
igazgatóság Vöröskereszt,. 
szervezete. A felhívásra az 
igazgatóság dolgozói mellett 
a MA V Tisztképző Intézetből, 
a Számvitel! Főnökségtől és a 
Józsefvárosi Pályafenntartás! 
Főnökségtől összesen 230-an 
jelentkeztek. Közülük 170-en 
52,5 liter vért adtak. 

- A mam,aTok részvétele 
t4U11ban emelte az olimpiai 
;á.téICok sikeTét - állapította 
meg Sígeru Josano, a XVIII. 
nyári olimpiai játékok szerve
ző bizottságának főtitkára mi-
11tán Tokióban kialudt' az 
olimpiai láng. Valóban, a ma
gyar olimpiai küldöttség jól 
helytállt a világ Ifjúságának 
négyévenként megrendezésre 
kerülő nagyszerű találkozóján. 
Az olimpiára felvonult 94 or
szág között - új ' részvételi re
kocd -, a Szovjetunió, az 
Eg11esült ÁUamok, a közös né
met csapat, a rendező Japán 
és OlaSZOTSZág mögött ismét 
- akárcsak Rómában - a ha
todik helyet szerezték meg 
versenyzőink a nem hivatalos 
pontver&enyben. Ezúttal 10 el-
6,$ hel11, 7 második, 5 harma
dik, 7 negyedik, 1t ötödik és 7 
hatodik helyezés bizonyította, 
hogy a magyar sport az ázsiai 
metropolisban is hű maradt 
olimpiai hagyományaihoz. De 
a sport fejlődése már 10 győ
zelmet igényelt a pontverseny
ben a római helyezés megis
métléséhez. EmJékezzünk, az 
örök városban 6 aranyérem é8 
a toltió!nál jóval kevesebb he
lyezés is elég volt a nemzetek 
rangsorolásában a 6. helyhez. 

ARANY A PASTON 

ES AZ USZODÁBAN 
Tizennégy N&Uta.! ,portoló 

u ott volt a magyaT olimpiko
nok szépszámú mezónyében. A 
BVSC 10, a Testvériség, a 
szombathelyi, a ceglédi és a 
pécsi vasulas sportkörök 1-1 
tagját érte a megtiszteltetés, 
hogy hazánk színeit képvisel
hették az ötkarikás fesztiválon. 
A vasutas sportnak a japán 
fóvár06ban sem kellett szé
gyenkeznie. Versenyzői - jó 
szereplésükkel és kifogástalan 
vis-elkedésükkel - hozzájárul
tak a magyar olimpiai kül
döttség sikeréhez. 

Aranyéremmel tért haza két 
'f'asutas versenyző: e női tÖT
t,ivó dr. Mendelényiné Ágoston 
Jtidit és ti vízilabdázó KonTád 
11. János. Mendelényiné tagja 
volt az olimpiai bajnok női 
tőrvívó csapatnak. 

A Konrád „vízilabda-család" 
középső tagja, KonTád II. Já-
11,0S, végig egyik erőssége volt 
az olimpiai bajnokságot nyert 
magyar vízilabda együttesnek. 
Tagja volt a csapatnak a dön
tő mérkőzésen is, amelyen a 
határtalan lelkesedéssel játszó 
magyar vá.logatott 5 :2-es gyó-

zelmével biztosította a Szov
jetunió előtt a dobogó legma
gasabb fokát. 

,,EZÜSTFJÚ" 

SZOMBATHELYRŐL 
Róma után elóbbre lépett, 

ezüstérmes lett Tokióban Tóth 
Géza, a Szombathelyi Haladás 
súlyemelője. A középsúlyúak 
mezőnyében olyan versenyt 
vívott a káprázatos képességű 
szovjet PljukfeldeTrel és a 
fénykorát élő VeTes Győzővel, 
valamint a lengyel és az ame
rikai súlyemelőkkel, amilyen 
kevés volt a sportág történe
tében. Vitathatatlan, hogy az 
akkoT 32 éves magyar vasutas 
sportoló az olimpia egyik leg
szebb teljesítményét nyú;totta. 
Pljukfelder csak új olimpia! 
csúcseredménnyel tudott győz
ni. Tóth és a világrekorder 
Veres egyaránt 467,5 kilót -
majdnem öt mázsát - emelt. 
Tóth Géza számára könnyebb 
testsúlya biztosította a dobo
gó másodilc lépcsőfokát. 

Számos értékes pontot sze
reztek ezen a olimpián is a 
magyar csapat számára a vas-

rossz váltások miatt - az 
utolsónak induló Sclmch Ida, 
bár remekül futott, csak a 
VII. helyet tudta biztosítani. 

Helyezetlenül szerepelt, 
mégis kitűnően versenyzett 
Such Ida klubtársa, a BVSC-s, 
kerékpáros Juszkó János. Csa• 
patversenyben tagja volt a 12. 
helyen végzett - Belgiumot 
Svájcot, Németországot, Nagy
Britanniát stb. megelőző 
magyar országúti együttesnek, 
egyéniben pedig - 132 induló 
között - a 25. lett. A győztes 
versenyző mindössze 20 mé
terrel előzte meg azt a bolyt, 
ame.ynek Ju&2lkó is tagja volt. 

A vívó dT. Mendelényi Ta
más szereplésére nem került 
sor, a birkózó Reznák János, a 
súlyemelő Nagy Róbert, az 
ú�zó Száll Antal és a tőrvívó 
Kamuti László nem tudott 
pontot szerezni. Az ázsiai kon
tinensen rendezett olimpia 
azonban igazolta és öregbítette 
a magyar sport tekintélyét, 
eredményes folytatása volt a 
modern olimpiák történetében 
elfoglalt helyünknek. 

l!:s ehhez a vasutas sportolók 
nagyszerű eredményelkikel já
rul tiak hozzá! 

Vedres József 

Születésének 84. évfordulóján a S'Zamerveret elnöksége 
koszorút helyezett el Rámán Kató Kompolt közsé_;ben lévő 
szülőházán és a Nyugati pályaudvar indulási oldalán felállí
tott mellszobránál. A szobornál elhelyezték a meg,emlékezés 
k002orúit a Rá.mán Kató nevét viselő szocialista brigádok, 
iskolák és a Rá.mán Ka1ó von:ta.tási főrökség képviselői is. 

(Laczkó Ildikó felv.) 
utas sportolók. A serdülő korú

,-
---------------------------------------

BVSC-s úszenő, TúTóczy Ju-
dit, a magyar csapat egyik leg
kellemesebb meglepetése volt. 
Bátran, nyugodtan versenyzett 
már a 100 méteres női gyors
úszásban is, ahol világklasszi
sok között jutott el a közép
döntőig. A magyar 4Xl00 mé
teres gyorsváltónak kezd6 tag
ja volt és részese lett a n-e
gyed ik helyet új országos re
korddal kiharcoló gyorsválJtó
nak. 

VASUTAS 

PONTSZERZŐK 

Otöd!k helyen végzett a tór
vívó dr. Kamuti Jenő, vala
mint a női tornászcsapat, a 
pécsi Erdósiné Tolnai Márta. 
A pécsi tornásznő az egyéni 
küzdelmekben is számos el
lenfelét előzte meg. 

A 4Xl00-a.5 férfi vegyesváltó 
tagjaként szerzett ponitot To
kióban Lenkei FeTenc, a vas
utas mellúszó. A csapat a dön
tőben Olaszországot és Nagy
Britanniát megelőzve végzett a 
VI. helyen. Atlétikában a ma• 
gyar női 4Xl00-as gyorsváltó 
is „majdnem" pontot szerzett, 
mert bejutott a nyolcas dön
tőbe. Ott azonban - az előző 

A rosszból is megárt a sok 
A részvétel a fontos - mert 

ellenkező esetben elhfzunk! 
Ezt az elvet vallották a MÁV 

·Adatfeldolgozó Fónökség tech
nikusai, amikOT 1962-ben lét
Tehoztá1' kispályás labdaTúgó
csapatukat. 

jólét unalmas lett és vágyni 
kezdtek a „rosszra". Szenved
jünk már egyszeT végig egy 
nyert mérközést - mondták a 
játékosok. l\Iílyen lehet az, 
amikOT fut, izzad, liheg, llajt 
az ember? 

Ettől kezdve véget értek a 
Azóta szeTvezett formában, nagy kacagások, a pályán az az I. kerületi iizemi bajnoksá- ugratást biztatás, néha veszegokcm hétröl hétre elszenved- kedés váltotta fel, mert a csa

ték a két számjegyu. veTesége- pat nyerni akart! Ebben kény
ket. A mérközések után így is szer!tő erö is közrejátszott, a nagyszerú és kényelmes dolog felduzzadt létszám miatt a jobvolt beülni a Tabán eszpresz- bak közül ki lehetett esni/ Ez szóba, hogy jó hideg sörök mel- évben máT - helyenként -
lett elevenítsék fel az esemé- játszottak is a fiúk, S az eTednyeket, a keTek labda útját. mény? Megnyerték az ÁpTilís 
Habár ez a labda, sokszOT vesz.. 4 Kupát és a kétfordulós baj
tett a gömbölyfí.ségéből, mivel nokságot! 
esetenként szálkás lett a játé- A MÁV Adatfeldolgozó Fó
kosck falábától. ünnepszámba nökség női profilú munkahely, 
ment, ha a kapott gólok éTté- de a kisebbségben levö férfiak
kelésénél nem kellett 10-ig ha- ból álló labdarúgócsapatnak úJ 
ladni. Akkoriban peTsze csak teTvei vannak. Nem szenved
hétköznapokról beszélhettünk, nek tovább, megelégelték a sí
de ezek kellemesek, nevettetők kert. Ismét csak a részvételt 
voltak, Hiába - bizonygatták tekintik célnak. PeTsze az ez 
lelkesen a ;átékosok - a mi évi hozzáállás mást garantál 
focink is a szórakoztató ipaT és fordítva is elsülhet a teTv, 
szolgálatában állt. (Öncélú jel- meg a fiúk lába, ha: Illés (a 

leggel!) Szóval nagyon jól kapitány), Gerse, Dóra (a ka
mentek a dolgok, mígnem a pusok), Gosztolai, Bányai (a 

A SZERKESZTŐSÉG 

ÜZENI 
Dancs József, Bognár Károly Ta· 

polca; Rapi József, ÁCS Boldl· 
zsár, Dövényi Károly, Végh Gyula 
Budapest; Volosinovszki János, 
Czeglédi Sándor Debrecen ; Perla
ki Gyula Sopron; dr. Bánkfalvy 
Gyula, Sziládl Sándor Szeged ; 
Nagy Gyula Mátészal!rn ; Pál Isi· 
ván Miskolc; Révay Sándor Du
nakeszi ; Bódogh Mihály Dombó
vár: Leveleiket lapunk anyag.ihoz 
felhasználjuk. 

Szücs Ferenc Hatvan ; Kósa 
László Szeged ; Szilágyi Sándor 
Budapest: Leveleike1i illetékes 
helyre tovllbblt.ottUk. 

A HIVATALOS LAPB.ÓL 
A Hivatalos Lapból a szakszct• 

vezeti bizottságok és a dotgc2.ók 
figyelmébe ajánljuk a köv�ti<ezG• 
ket : 

48. szimb61: 121546/1970. t. D, 
SzemélY1 használatban levő, Vi
selés! Idővel terhelt egyen• és 
munkaruhák 1970. évi leltározása. 

49. számb61: 121442/1970. 1, D. A 
„Kiváló ifjtl munkás••, a „Kiváló 
ifjú szakmunkás" és a „Szakma 
ifjú mestere" c!m elnyerésének 
szabályozása a Magyar Allamvas
utak területén. 

Pályázat! felhívás az 1971/'lll-es 
tanév kül!öldl ösztönd!Ja!ra. 

- Kollektív nfllházl:l.top. 
tás. CurUcl határállomá1 
aranykoszorús jelvénnyel ki
tüntetett Kossuth szocialista 
brigádja a családtagok bevo
násá val november 23-án kol
lektív színházlátogatást szer
vezett Békéscsabára. A Jókai 
Színház Hazudj igazat c!mil 
zenés vígjátékát 54-en tekin
tették meg. 

- UT ASELLAT AS AUTO
MAT AKKAL. Hatvan állo
más felvételi épületének nam, 
csarnokában hűsítő italokat, 
kakaót, lcávét, hideg és meleg 
ételeket árusitó automatákat 
helyezett iizembe az Utasel
látó Vállalat. 

- Meghitt, családias finnei>
ségen búcsúztak három nyu
galomba vonuló munkatársuk
tól Lökösháza határállomáson 
a Petőfi és a Május 1. szo
cialista brigád tagjai. Barna 
Ferenc, Rekény Sámuel és 
idős Kiri József több mint 
három évtizedet töltött a vas
út szolgálatában. 

- TERVEN FEUJL. A bé
késcsabai alföldi kisvasút 
fűtőház dolgozói ti X. párl
kongTesszus ttazteletéTe teT• 
ven felül t,állalták két C-50-
es motormozdony átalakítását, 
illetőleg felú;ítását. A válla
lást december első felébeti 
teljesítették. 

- Nyolcvan taggal meg-
alakult Szeged állomás üzem! 
Vöröskereszt-szervezete. Az 
öttagú vezetőség munkaprog
ramja, a !Szervezési feladatok 
mellett magában foglalja az 
oktatást, a családvédelmet és 
a véradások megszervezését. 

.Elcserélném nagy méretd; l 
szoba félkomfortos 1=.somal 
2 szobásra, vagy másfélszoba tél
komfortosra megegyezéssel Buda,
pest területén. Cím: Hulyák Béla 
Bp., xx., (Pesterzsébet) Klauzál 
u. 42/a. 4. Eroeklódn1 lehel: 8-U,30 
óráig. 

játékmesterek), Kiss, Németh, ____________________ ..;.. _____________________ (a szorgalmasak), Gyeró és Ke- KERESSE FEL A FESTOI DUNAKANYARBAN, 
ESZTERGOMBAN ÚJ SZÁLLODÁNKAT A KERESZTREJTVÉNY 

· Vlzszlntes? l. 36 bev�telt blzto
llft6 szállítás a vasdton. 13. Görög 
mitológia! alak. 14. Helység Merse
bll1'g környékén. A kalandozó ma
gl(arok egyik vereségének szfnhe• 
Jye. 15. Hangtalan góc. 17. Zene! 
műszó: halkan. 19. Igekötő. 20. 
Téli sporteszköz névelővel. 22. 
Megitat-e? 23. Becézett nő! név, 
(ék. fel.) 24. Ady szerelme. 26. A. 
JC. -n. Igen páratlan betűi. 28. Gö• 
rög felügyelő. 29, Titánia férje a 
8zer,tivánéjl álomban. 32. Német
ország legnagyobb Kelet! tengeri 
a,lgetére való, 34. Kevert bon, 35, 

Országos Rendez61roda. 3T. Len
gyel tábornok a szabadságharc• 
ban. 38, Fél eleven 1 39. Az egyik 
népgazdaság! ág terméke. 41. 
, • , Rlver, amerikai folyó. 43. La• 
tin én. 44. Róla nevezték el Ame
rikát. 45. Védett kikötőhely, 48. 
Mesél. 50, Vissza: nyakbavaló. 51. 
Szlovákia! folyó névelővel. 53, 

• • .  t!v kőzetek, VUlkánl áttörések. 
56. Aki tartozik, 57. Német név• 
elő. 58. Idegen olaj. 60. Visszakap! 
62. Vasút közepe. 63. Végek vége i 
64. A mellékvese bormQnja. 16. 

Azbeszt vége. tr. Olajsa•. 88. 
Rákoppanó. 70, A vasút forgalmá
nak tekintélyes részét teszi ki, 

Fllggiileges: 1. Maláji nép a Fü• 
löp-szigeteka?.1. 2. Német prepo
zíció. 3. Jugoszláv város. t. Hf ... 

res francia !ró. (1840-1902), 5. Ni• 
géria fő kereskedelmi helye. 6. 
Kaukázusi folyó. 7. l!:szakafr!kai 
város lakója. 8. • , • Karl, 1918· 
ban az osztrák köztársaság kan
cellárja. 9. Gida betűi keverve. 10. 
Állami bevétel. rt. Igekötő. 12. 
Váltólá-z, mocsárláz. 16. Csoportos 
Eletblztosltás. 18. G. I. 19. Angol 
egyetemi város. 21. Elmélet! gon
dolkodó. z:I. Események időrend! 
feljegyzése. (görög). 25. Jugoszláv 
sziget. 28. Heves megye székhelye. 
30. Fémes elem, 31, Az örmények 
szent hegye, 33. űzeml bizottság. 
35. Gépkocslmárka. 36, !!:velő nö
vény (kardllllom). 38. . . .  és em• 
berek, Stetnbech regénye. 39. Mu
tatószó. 40. Határrag. 42, Görög 
nép. 43. Kezdete, 44. Rangjelző. 
cs. Óda szélei. n. A MÁV dolgo
zója. 49. Nem csorba. 52, Rag. 54. 
Vasérc, vasdlszulfid. 55. Lel. 58. 
Sokat emlegetett folyó n�met ne
ve. 59. Francia város. 60. Brazfila1 
6llam. 61. Német klkött!város. 64. 
Háziállat, névelővel. 65. A függő
leges 3 betű! keverve, 67. Opus. 
69. Nem téged. 

Bekilldend6: vlzszlntes L és 'Ill. 
BekWdésl batirldíi: 1971. január 
10. 

Az elGzll 11:eresztreJtvény betyes 
megfejtése: A szakszervezet vm. 
kongresszusa. A fútó- és építő
anyagok szállltása. 

Egy-e,:y 11:önyvet nyertek az 
H70, évi zz. számunkban megje
lent keresztrejtvény helyes meg
fejtéséért: Horváth Márta, Nagy
kanizsa, I., Bolgár H. u. 7/a. n. 
lépes 0, IV. 1. Juhász Józsefné 
Nagykálló, Dohánybeváltó. Ki• 
szely Rezs6, Vác, Arany János u. 
19. Lukács Ágnes, Gödöllő, Kiss 
József u. 4. Rácz Edit, Nyiregyhá
r.a, Kossuth u. 70, 

mény (a vízipólósok) újra a 
Tosszat akarják! G. L. 

TAPOLCAI TEKÉZŐK 
A tapolcai vasutasok sport

egyesülete, a MA V TIAC a 
múlt évben hozta létre teke
szakosztályát. Ebben az évben 
a megyei bajnokságban szere
peltek és a második helyezés
sel ;áTó ezüst érem mellé 
megszeTezték ti jogot a terü
leti csapatbajnokságon való 
részvételre. 

Nagy segítséget kapott a 
szakosztály a helyi gazdasági 
és mozgalmi vezetőktől, va
lamint a felsőbb szakszerve
zeti szervektől. A tekepálya 
felú;ításához például 70 ezeT 
forint anya.gi támogatásban 
részesü.ltek. A szakosztály pe
dig 15 800 forint értékű társa
dalmi munkával járult hozzá 
a létesítmény korszerűsítésé
hez. 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapJa 
Szerkeszt! a szerkeszt6 blzottsáS 

Főszerkesztl\: Gulyás János 
Felelős szerkesztö: Vtsi Ferenc 

Szerkesztőség: 
Budapest VI.. Benczúr utca a.. 

Telefon, városi: 229-8'12, 
üzemi : 19-'l'l 

Kiadj a és terjeszti! 
a Népszava Lapkiadó VA!lalat 
Budapest VII., Rákóczi 61 5t. 

Telefon : 224-819 
Felelős kiadó: Gábor Márton, 
a Népsu,va Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója 
Oj esekkszámunk:  MNB 215-11 859 
1970. XIL 31-lg a régi csekk Is 

felhasználható! 
l!!l:.lkra Lapnyomda 

VOLÁNTOURIST ÜDÜLŐ SZÁLLODÁT 

A 25 szob61 szálló lllinden ablaka 
a kis-Dunára néL 
Kettö + pótágyas szobákban 
hideg, meleg wíz. 
tiTTEREMI ESPRESSOI SZOLID ARAJCI 
Csend, nyugalom, új élmény 
a régi wárosban, patinás történelmi keretben. 

Részletes feMlágosítás 
Központi Irodánkban: 

VOLANTOURIST 
Bp. VI., Lenin körút 91. 
Telefon: 314-902. 
Esztergom: 
VOLANTOURIST UDULO 
SZALLODA 
Esz:ergom, 
József Attila u. 2. 
Telefon: :Z74. 
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